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Tóth Krisztina

HOGY VAGYTOK?

Ahogy a családban a hetedik,
gyanútlan nemzedék világra hozza
az oroszlánarcú, foltos csecsemôt,
ahogy a frissen festett házfalon
mégiscsak átüt az obszcén graffiti,
ahogy háztûznézô alatt elôjön
a kisházból a húgy- és szarszagú,
félbolond nagymama, és a levesbe nyúl,
ahogy a fásult majomarcból kinéz
az idegen testbe élethosszig bezárt
makacs, legyôzhetetlen értelem,
úgy villan cinkosan rád egy-egy pillanatra
barátaid arcából a halál.

Hogyha ilyenkor visszanézel,
második pillantásra senki sincs ott.
Valaki visszaküldte a nagymamát,
a házat újrafestik, az újszülöttet
elszállítják, és nem beszélnek róla többet,
a majom vakaródzik, duzzadt seggét mutatja.
Hogy vagytok? – kérdezed, miközben
morajlik valami a kanyarodó buszok,
a zúgó vezetékek, a föld alatt futó
metró hangján. És egyre hangosabban
mondogatjátok: össze kéne már jönni egyszer,
aztán a túlkiabált zajban egyikôtök 
elôbb-utóbb az órájára néz. 
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Illyés Gyula

ÍTÉLET ELÔTT (III)

10

Piroska az udvar végén a favágittó mellett köbméterekbe rendezett két nagy farakást 
nézte. Elôzô nap magasabbak voltak. Elhordtak belôlük; egyenletesen mindkettôbôl, 
hogy ne lehessen észrevenni.

Mintha belenôtt volna a földbe ott a hídlásnál. Nem tudott elmozdulni.
Az utóbbi héten többször elfogta az az érzés: ha csak fél napra kimegy a házból, visz-

 szajövet csak az üres falakat találja. Az marad meg, amin rajta tartja a szemét.
Az elôzô héten eltûnt egyszerre három szép köcsögje; nem a köcsögfáról, hanem a 

kamrából; mézzel és szilvaízzel tele.
Még egyszer az ölfákra nézett. Régóta gyanakodott, hogy a lisztesládára is rájárnak, 

hogy anélkül a só meg a cukor se fogyhatna olyan ijesztôen. Most már bizonyos volt 
benne.

Fogai közé szorította alsó ajkát. Pislogott. Hirtelen megindult a fásszínbe. Csak ami-
kor odaért, akkor eszmélt rá, mi aggódás kormányozta oda. A szén, az még ott volt, 
felkupacolva.

Az uradalomban mésszel öntötték le a kovácsmûhely mellett a szénhalmokat, hogy 
észrevegyék, ha valaki éjjel megbontaná.

Így fröcskölte le ô is mésszel azt a jókora kupacot a sarokban.
Apja persze lemosolyogta, lelegyintette annak idején ezt a szokást. Aki szenet akar 

lopni, hoz legfeljebb cserébe egy kis bögre meszet magával. S valóban, odakinn a pusz-
tán a szénkupacokat éjjelente éppúgy megbontották, akár az uradalmi krumplisver meket 
és szénakazlakat. Ô persze, az ô apja nem. De biz az is elnézte, hogy a cselédek az ura-
dalmihoz nyúljanak. Legalábbis nem eresztette meg miatta úgy a hangját, ahogy más 
rendetlenség tapasztaltán meg tudta ereszteni. Az uraságiból „hordani” vagy „vinni” 
nem számított bûnnek. Az emberek késre, az asszonyok sodrófára keltek egymás meg-
orzása miatt. De az uraságéból? Azéból azért lehetett „szerezni”, mert az uraságot s 
nemcsak azt a sose látott grófot vagy bérlôt, hanem tisztjeit, kasznárait, egyszóval egész 
parancsoló népét mindenki megvetette. Gyûlölte is, a kisebb-nagyobb sérelmek – a 
netán való rajtakapások – miatt, de még inkább lesajnálta. Dologtalannak tartotta, ami 
ott kint még az élhetetlennel rokon. S azt a vagyont védték! Ott ellenség állt szemben 
ellenséggel!

Alsó ajkát hirtelen megint foga közé kapta, s a levegôt – élesen, ahogy a betegek 
szokták – orrán át engedte ki.

Az hiányzott, hogy beteg legyen.
Újra az orvosra kellett gondolnia. Nemsokára két hete is lesz, hogy nem látta. Ángyán 

elutazott; betegeit a mocsányi doktor látta el. Elköszönt tôle is, de mivel azt mondta, 
hogy nem messze utazik – s nem is vonaton megy, hanem kocsival –, ô, Piroska azt hitte, 
hogy nem is marad el sokáig. Ide föl a Balaton mellé utazott valahova. Tavaszonta ott 
orvostanácskozásokat szoktak tartani, a világ minden tájáról gyûlnek oda orvosok, hogy 
kicseréljék tapasztalataikat, ô meg mért ne használja fel az alkalmat, hogy párisi, pe-
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kingi tudósok szavát hallgathatja egy félnapi kocsikázás árán? Ez az életében a luxus; 
ilyenkor szokta kivenni a szabadságát.

Piroska szíve most valóban beteg módra kezdett verni.
A szénhalom is alacsonyabb volt!
A mész rajta fehérlett. De a halom mégis alacsonyabb volt, mint a hét végén, amikor 

utoljára látta.
Az ajtóból még egyszer hátranézett, s meg kellett állnia. Most még alacsonyabb 

volt.
– Ugyan! – mondta neki este a férje az ágyban. Tüzelôt lopni, itt, más udvarából? 

Ahol minden szöllôskert végén ott az erdô! Ahol a szél is kicsavar annyi fát, amennyi a 
tûzre kell?

Piroska nagyot sóhajtott.
Egy kis idô múlva arra rezzent, hogy Józsi átnyújtotta hozzá a kezét, a dunyha alá, a 

dereka felé. Viszolyogva gyorsan visszatolta a kezet. Az ikerágyból nemsokára egészsé-
ges, mély lélegzés hallatszott. Ô meg arra gondolt, hogy a padláson kiterített kukori-
cából is hiányozhat.

Úgy érezte, mintha valami ellenség – nem is emberi formájú ellenség – gyûrûje tar-
taná megszállva a házat.

Állandóan ácsorgott valaki közülük a ház körül. Mintha a föld alól szivárgott volna 
elô az a látni is rossz népség. A vízi embereket, a parti picinyeket képzelte valamikor 
ilyeneknek. Undor fogta el, ha csak rájuk gondolt.

Megismerte már messzirôl ôket. Szemtôl szemben alig tudott különbséget tenni 
köztük. Olyan egyforma émellyel fogadta valamennyit.

Mert merészkedtek be egyre-másra a házba is.
Azok voltak, akikrôl egyszer Ángyánnak is beszélt, azok a híres csókásiak! Azért várja 

vajon úgy az orvost, hogy ismét beszélhessen vele róluk? Ugyan! Fölveszi ô ezekkel 
egyedül is a harcot.

– Mi tetszik? – kérdezte tôlük élesen, bár gyomra remegett a felháborodástól. Sôt: 
– Mivel szolgálhatok? – Volt ereje még a gúnyra is: – Mit parancsol?

Már nem estek zavarba, ha ôelébe kerültek. Nem árulták el magukat. Megkérdezték, 
nem kell-e napszám a szöllôbe. Olyik töltetett fél deci pálinkát, másik vágatott öt deka 
szalonnát. Miközben komótosan leszurkolták a pénzt, lesték az ajtót, mikor kerül elô 
az öregasszony.

Az a falábú egyenesen a szemébe nézett:
– Az asszonyságot keresem – mondta megállva, derékból királyian hátradôlve.
– Nem ér rá.
– Megvárom – mondta az, s éppoly királyi testtartással rátámaszkodott a háta mögé 

kanyarított botjára. Fél vállal az ajtófának dôlt.
Piroska kiment. Nem szólt az öregasszonynak. Fél óra múlva, amikor végül visszatért 

a söntésbe, a vendég ugyanabban a helyzetben állt, nem mozdította tán a fejét sem. 
Most is csak szembogarát kormányozta ôfelé.

– Mit akar a napamtól? Majd én megmondom neki
– Tessék csak megmondani, hogy az öreg Tálos van itt.
– De mit akar?
A fölfelé tartott arcon fölény volt.
– Az öreg Benke van itt, tessék csak azt mondani.



Ezt az arcot az öregség keményre akarta érlelni; a magas, eres homlok, a szilárd szem 
azt mutatta, hogy a termet is szikárnak érlelôdött. De a kevés mozgás az arcra is, a 
termetre is puhaságot rakott.

Amikor Piroska elôször látta, az öreg bakancsát drót tartotta egybe, rossz bekecsét 
kócmadzag. Rengeteg gönc volt rajta, gondosan elrendezve, de csupa rongy. Rongyszerû 
volt fehér üstöke, bajsza, borostája is.

Most tisztességes kabát volt rajta, hibátlan ing. Fejében kalap. Piroska gyanakodva 
szemügyre vette a kalapot.

De nem volt ismerôs.
Ingerelte még az is, hogy az öreg meg volt borotválkozva. Arca öregesen piros volt. 

Valahányszor csak látta, mind pirosabb és teltebb volt.
Hízott az öreg, látnivalóan. „Mitôl? Kiébôl?”, gondolta Piroska.
Ahogy észrevette, ez a nagydarab öreg – úgy tetszett, hogy még nôtt is, nem csak 

testesedett-vállasodott –, ez volt valamennyi közt legmeghittebb bizalmasa az öregasz-
szonynak.

Megtisztult, megércesedett a hangja is. Úgy csengett benne az önérzet, mint a jó 
harang hangjában az ezüst, amikor azt mondta, mondják csak, hogy ô van itt.

– Nem ér rá a napam – érdemesítette ennyire még Piroska.
De az öreg nem mozdult.
– Mondtam, hogy nem ér rá a napam! – kiáltotta afféle nagyothallóknak szánt hang-

emeléssel.
Most ránézett, arcát egyre magasra tartva, s Piroska úgy érezte, hogy gúny leskel 

abban a mozdulatlan szemében, amelyre – a fej tartása folytán – egy kicsit lejjebb 
ereszkedett a felsô szemhéj. Arcán kihívóan az ragyogott, hogy átlát a hazugságon, 
tudja jól, hogy a fiatalasszony ki akar fogni rajta, de íme, ô csak nevet az ilyesmin. S 
nem indult.

Piroskát olyan izgalom lepte meg, szíve hirtelen akkora erôvel ütött a torkába, hogy 
ki tudta volna köpni.

– Takarodjék! – rikácsolta.
Az még mindig várt egy csöppet. Végre mégis ellökte hátát az ajtófélfától, s ment 

kifelé; így távoztában rándított egyet a vállán.
Maga Piroska is megindult; föl-alá járva szedte magába a levegôt, hogy mielôbb le-

csillapodjék.
Nyugodtan, híven akart számot adni Józsinak a történtekrôl. Épp otthon volt.
Úgy látszik, túlságosan is sikerült nyugalmat erôltetnie. Józsi csak a nyakát húzogat-

ta, azokkal a mozdulatokkal, amelyekkel a kellemetlen híreket szokta hallgatni. Most 
mintha még meg is neheztelt volna.

– Fölösleges volt! Nem kellett volna! Épp az öreggel. Épp ôt megtûrhetted volna!
– Miért, miért? Ki az a vénség?
– Nekünk már senkink! De nagytatus bizony még ajtót nyitni is elébe ment volna, ha 

meglátja, hogy errefelé tart.
Piroska megenyhült egy pillanatra.
– Olyan gazdag volt?
Férje röviden, fölényesen fölnevetett.
– Gazdag! Azért, ha egyszer mégis ellátogat hozzá!
– Rokon?
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– Hát fordulhatott volna úgy is, hogy ô lett volna a nagyapánk! – mondta a férj bár-
gyún elmosolyodva; közben azzal foglalatoskodott, hogy a sorba állított poharakat 
egyenként homályosra lehelte, s szeme elé tartotta.

– A nagyapátok?! – meredt rá csodálkozva Piroska. – Hogyan?
– Úgy, hogy elôször ô akarta elvenni nagyanyust.
Az öregasszonyt.
– Nagyatyus is el akarta venni, de ô is el akarta. Nagyanyus meg ehhez is hajlott, meg 

ahhoz is; de mégis jobban ehhez az öreg Benkéhez. Ha igaz, ennek jegyet is adott.
Piroskának hideg szállt a szívére. Dermesztô nyugalom lepte meg.
– És miért nem ment ahhoz? Mert ilyen koldus volt?
Kezdett benne gyûlni a jótékony megvetés. Mintha csak most talált volna okot rá. 

Elôször parányi oknak érzôdött, de pillanatok alatt kelt-dagadt, mint valami csodás 
élesztô. Már nem is megvetést érzett az öregasszony iránt, hanem émelyt.

– Miért lett volna koldus...? Egyformák voltak. Jó barátok voltak. Testi-lelki jó ba-
rátok.

– Hát akkor?! Hagyd már azokat a poharakat! Miért nem hozzá ment?
– Miért, miért. Az öreg akkor vesztette el a fél lábát. Ki megy egy féllábúhoz. Ott volt 

nagyatyus is. Ahhoz is hozzámehetett, hát ahhoz ment. No nem azonnal persze.
– És hogy vesztette el a lábát?
– Nem mindegy? Masinánál. Nem a cséplôgépnél, nem is a kazánnál, mert akkor itt 

még nem is kazán hajtotta a szárverôt, hanem két-két ló forgatott körbe egy földbe 
szerkesztett fogaskereket, de ott kinn te már nem láthattál olyat. Abból a fogaskerékbôl 
ment ki egy vasrúd a föld alatt, hogy a lovak rá ne tiporjanak, egy másik kereket hajtott. 
Zab volt a szén akkor!

Most a borkutacskák fedelét kellett megemelgetnie; úgy folytatta:
– Az öreg Benke, azazhogy az akkori fiatal Benke meg odament a fogaskerékhez, és 

mert valami hiba miatt a kerék elakadt, csak úgy a lábával akarta helyre nyomni a ke-
rekek fogát. A bokája azon nyomban szilánkká reccsent. Nem egyszerre vágták le a 
lábát, hanem háromszorra-négyszerre. Ahogy a vérmérgezésnek elébe akartak csapni, 
ahogy a húsa mind feljebb el- s elfeketült. Sokat feküdt. Még komolyan megorrolhat 
ránk a nyanya, hogy éppen azt a sánta Benkéjét riasztottuk el a háztól. Amikor ô már 
kezdett összebékülni vele. Most aztán várhatja megint vagy negyven évig! Mert nagy 
hírû volt ez világéletében a rátartiságával. Már legénynek nagy tehetnékû, aztán meg 
azután, hogy az a baj érte, még nagyobb...

Amiatt nem kellett aggályoskodniuk, hogy elriasztották a háztól. Két nap sem telt 
bele, s az öreg ismét megjelent, maga elôtt olyasformán lökte be az ajtókat, mintha 
önnön személyének lakája volna.

Véletlenül úgy esett, hogy ezúttal is Piroskára nyitott. Kora délelôtt volt. Piroska kí-
váncsian akasztotta rá rögtön tekintetét. A büszkeség, a tekintély jegyeit kereste rajta 
akaratlanul is.

Az öreg rácáfolt a várakozásra.
– Kezét csókolom – kezdte alázatosan –, ha volna szíves... – Hangjának szerénysége 

különös ellentétben volt düllesztett mellû, királyi beléptével és egyenes odaállásával.
– Küldöm a mamát, küldöm! – mondta Piroska. Szinte menekült kifelé. Az öreg 

méltóságosan felemelt szemébôl valami csúszó-mászó ravaszság villant elô s szegôdött 
az ô nyomába, ezt érezte. Mintha gúny is csillant volna abban a nyálkás tekintetében.

– Merthogy izentek értem – lobbant valami sunyi diadal az öregnek a hangjában is.
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A világból ki tudott volna futni Piroska.
– Itt van, akit hívatott – szólt be a konyhába, jóformán csak annyi idôre állva meg a 

folyosón, amíg a legyek ellen felakasztott vászonfüggönyt félrevonta.
– Nem hívattam én senkit – dödögte az öregasszony. De azért húzogatta ki hajából, 

füle fölül a szemüveg kunkor szárait, s kelt föl.
„Miért alakoskodik?”, fogta el az indulat újabb heve Piroskát. Anélkül, hogy számot 

adott volna róla, épp az öregasszony arca elôtt ejtette vissza a függönyt.
Napok óta készülôdött a bábához. Olyan fájdalmas lüktetései voltak, olyanfajta gör-

csös vérindulásai, amelyekrôl csak asszonynak tudott beszélni, annak is nehezen. Azon-
mód, ahogy a függönyt visszaeresztette, átment a harmadik házba; ott lakott a bába.

Amikor már-már délfelé visszatért, azt érezte, nem járt hiába; lecsillapult.
Nem a nyomkodásaitól annak az asszonynak, hanem a locsogásától.
Most tudta meg, hogy ez az ô nemzetes asszonyforma nagyanyósa egyáltalán nem 

volt olyan rangos származék, aminônek ô hitte. Miért is hitte? A csöndes beszéde, a 
finom jövése-menése miatt? Egyszerû parasztlány volt. Sôt annál is kevesebb: béreslány! 
Szolgált. Ebben a kocsmában volt szolgálólány. Innen ment férjhez. Azért hozta be 
késôbb a pusztai kovácsságból ide az urát, mert hisz jártas volt ô itt mindenben.

Piroska nyugalma mindössze addig tartott, míg össze nem találkozott az öregasszony-
nyal. A mama a söntés felé igyekezett, s noha tudnia kellett, hogy Piroska már betérhe-
tett a konyhába, siettében, anélkül, hogy járását valamivel is lassította volna, fejét, für-
készve, egy pillanatra hátrafordította. Piroska a konyhaajtóból utánanézett. Az öregasz-
szony fejmozdításától egyszeriben torkába ugrott a szíve. Nyugtalanabb napja volt, mint 
valaha.

Mióta Ángyán távol volt, esténként, vacsora után, amikor a vendégeket virrasztotta, 
megint elôvette kötését. Oly sebesen forgatta a tût, hogy maga is érezte: izgalmát do-
bálja ki magából ott a tûk csillogó hegyein.

Egyszer fölpillantott munkájából. Az ajtón épp akkor lépett be az orvos.
A kötést ölébe eresztette; hirtelen olyan nyugalom szállta meg, hogy karját se tudta 

volna megmozdítani. Még az a vágy is elmúlt róla, hogy az orvosnak kipanaszkodja 
magát.

Nem esett rosszul neki, hogy Ángyán épp csak üdvözölte, nem ült az asztalához. Nem 
is igen ülhetett: a kaszinó tagjai olyan lármával fogadták, marasztották maguk közt, s 
követelték úti élményeit.

Másnap is csak az orvos faggatására kezdett szóba. Már-már mosolyogva beszélt. 
Akkor fogta el megint az izgalom, amikor Ángyán megint csak lekicsinyelte a dolgot, 
csaknem nevetve vette az ô ijedezését.

– No, már csakugyan megnézem azt a csókavárat. Elôbb-utóbb útba ejtem!

11

Menyôd madártávlati képe olyan, mintha a hegy oldalára rézsút egy jókora darab zsi-
neget ejtettek volna közepén terjedelmes boggal. A zsineg alsó vége nagy lapály felé 
ereszkedik, anélkül, hogy elérné, felsô vége erdôs magaslatok felé kúszik. Ahol az utca 
nagyobbat emelkedik, azt hallani is lehet: a hegyrôl jövet elkeseredetten habzó kis patak 
rohan szembe a faluval, rohan rajta végig, oly sebesen és dühösen, mintha valami ve-
rekedés hírét hallotta volna, s attól tartana, hogy az ô megérkezése elôtt véget ér. Nem 
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köveken csobog, mert ezeken a hegyeken mutatóba sincs kô, hanem az árkába hajigált, 
fenekük vesztett vödrökön, rossz csibeitatókon és már csibeitatónak meg muskátlitartónak 
se jó lábas- és bögremaradványokon. A falu fekvése különben kedvezô és tetszetôs. Déli 
irányban van nyitva; a szem a síkságon az ötödik faluig is ellátna, ha a termékeny lapá-
lyon falvak volnának, s nem végeérhetetlen uradalmak, zöld határukban csak itt-ott 
néhány cseréptetôvel.

A bog a falu terét jelenti. Ez egy kis fennsíkon fekszik. Itt van, hogy rendet tartva 
soroljuk fel: a tér alsó kijárójától széles félkörben fölfelé haladva a templom, a plébánia, 
az iskola, a kántorház, a posta, Zsigóék háza, a községháza s egyben jegyzôlak, a patika; 
jobb felé pedig valamivel keskenyebb kidomborodásban Herpayék háza, Csapóéké, 
Kurucz Zsigmond vas-, fûszer- és rövidáru-kereskedése, Csertörônének, a bábának a 
háza, Igreczék, az emeletes Rozner-gabonalerakat, a nagykocsma. Amint látható, a tér 
elég nagy. Tágasan megfér rajta a hôsi emlékmû s nem messze tôle a falu hajdani közös 
kútja, amelyet történetünk idején jobbadán már csak a falun átkocsizó idegenek mer-
tek meg egy-egy vödör erejéig, lovaik itatására.

Ángyán vidáman lépett ki az utcaajtón. Ez volt az elsô reggel, hogy felöltô nélkül in-
dult körútjára. A frissítô tavasz végi levegô azon nyomban inge alá bújt.

Ángyán megállt egy pillanatra: fölfelé-e vagy lefelé-e elôször?
Menyôd község egyetlen hosszú utcájából nyílnak ugyan keskenyebb-szélesebb közök 

a hegy felé, de el is tûnnek azonmód a meredek hegysor ráncaiban.
Az az egyetlen „fôutca” árnyékos és meglepôen tágas fölfelé is, lefelé is. A tér közepén 

a szûk vízmosás már olyan mély, hogy a gyalogakácnak csak a koronája látszik ki belôle. 
Alján liheg az a gyilkos indulatú mérges kis patak, az a kést villogtató Séd, ahogy az 
efféle dombról jövô vizecskéket errefelé nevezik.

Az utcának, vagyis hát a falunak a tértôl fölfelé terülô része a Fölszeg; a tértôl lefelé 
terülô része az Alszeg – Menyôd földrajzát nem nehéz megtanulni. A Séd mindkét ol-
dalán van kocsijáró, akár két kocsinak is egymás mellett.

Az Alszeg a forgalmasabb s így egyben a porosabb és a piszkosabb. Arrafelé zörögnek 
el a szekerek a mocsányi állomásra. Elôkelôség dolgában is az Alszeg az alacsonyabb 
rendû. Talán csak azért, mert ez az újabb település. A falu lefelé terjeszkedik, mintha 
megunta volna a hegyi életet, s hernyómozdulattal a lapály felé kúszna. A falu lenti végén 
laknak a pusztáról kiszorult szegény népek. Igaz, hogy a falu legfelsô végén is szegényebb 
népek laknak, de ezek a faluból szorultak ki, s ez nagy különbség. A csinos külsejû hosz-
szú községet így elöl-hátul a szegénység fogja be (mint egy zárójel közé) a maga kopott-
ságával.

Ángyán a Fölszeg felé kanyarodott. Nem vágott keresztül a téren, mert ördög tudja, 
mi képp, a por máris bokáig ért, hanem félkörben a házak mellett haladt. A fölszegi utca 
meredekebben emelkedett, mint az alszegi. De csendesebb volt, tisztább, valóban. A lo-
vakat itt lefelé is ritkán eresztették vágtára. A kerekek nyomában víz módjára folyt össze 
a lisztfinom porréteg; csak a lovak patája pöffentgetett fel apróka felhôket be lô le.

Olyik ház elôtt hatalmas fatörzs hevert, okosan megbaltázva s megtámasztva ülôhelynek. 
Volt köztük még nemes gesztenyetörzs is nem egy, abból az idôbôl, amikor a hegyszo-
rulatokat fent mindenütt nemes gesztenyeerdô borította.

Az alkalmatos ülôhelyeken most senki sem ült, öregek sem. Mintha azokkal a déli 
eredetû erdôkkel egyetemben ôket is kiirtották volna.

Olyan szép, olyan munkára való idô volt, hogy az ember azt hitte, még a földön 
futkosó bogarak is vetni, gereblyézni, kert ásni rohangálnak ide-oda.
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Ezeken a fatörzseken már soha senki sem ült. Az öregek, akiket ilyen szép napos 
idôben idekívánt az ember, bent tettek-vettek némán és morcosan, az udvarban, a 
színben. Amíg fiuk, menyük a mezôn dolgozott, ôk kukoricát morzsoltak, a kislibákat 
vigyázták, a házra ügyeltek, úgy kellett nekik. Azokat a tennivalókat végezték, amelye-
ket máshol a süldô lányok meg a gyerekek látnak el. Itt ugyanis nem voltak gyermekek. 
Ángyán egymás után hagyta maga mögött a házakat. Kisdedsírás, gyerekrobogás, anyai 
pörölés sehonnan sem hangzott a lándzsásra kovácsolt vaskerítések mögül. Ezüstösre 
voltak festve, akár a sírkerítések.

A túlsó oldalon, azon a két sor téglából készült járdán, amellyel Menyôd nagyközség 
voltát fitogtatta, ismerôs közeledett. Cipôje elé nézett, a két karját eltartotta magától, 
könyökét kifelé fordította, s úgy lóbálta, léptei ütemében. Ángyán megállt, hogy ked-
vére bámulhassa.

Menyôd értelmiségének tagjait a szokás tábornoki díszöltönynél elôírásosabb egyen-
ruhába kényszerítette. A kis Fábján – Latinkovicsnak írnok kartársa – úgynevezett 
porcelánnadrágot viselt, fehér szarvasbôr betétû sárga cipôt és olyanfajta finom szövetû, 
élénkkék kabátot, aminôt azokban az években a nyugati tengeri fürdôvárosokban volt 
divat hordani.

A járda nem vezetett át a kocsijárón. A segédírnok megállt a téglasor szélén, a vastag 
porréteg elôtt; tanácstalan forgolódása egy idôben pipiskedô volt, akár egy menyasz-
szonyé és toporzékoló, mint egy leszegett fejû bikáé.

Nyakkendôt hordott, keménygallért. Kesztyût! Finom antilopkesztyût és hasonló 
színû övet.

Fizetése havi negyven pengô volt. Idevaló volt, szüleinél élt. Ettôl egyáltalán nem 
oldódott meg a rejtély, hogy mibôl tellett neki minderre – s mindarra, amit éppily elô-
írá sosan a zsebében kellett viselnie: ezüsttárcára, batiszt zsebkendôre, napi húsz ciga-
rettára, némi kártyapénzre, ha ilyen irányú felszólítással tisztelnék meg. Atyja kötélverô 
volt; ha keresett, vásárkor keresett valamit.

Ifjabb Fábján Imre ebben a ruhában hordta ki az adófelszólításokat. Kevesebbe ke-
rült a községnek, mint a kisbíró – a fôjegyzô annak idején ezzel indokolta, hogy alkal-
mazzák.

Az orvos karlendítéssel hívta fel magára az írnok figyelmét. Átkiáltott hozzá:
– Jól megyek erre Csókavárba?
Az egyenruhához megfelelô szótár is tartozott.
– Csak mindig egyenesen parancsolj, Pista bátyám!

Árnyat adó fák – régi diók – álltak kint az utcán is, a vékony járda és a kocsijáró közt. 
Az emelkedôtôl fogva gyökerük kikopott, szeszélyes lépcsôfokot sorakoztatva a sárgás 
talajon.

Még rigó is füttyentett. Az utca édenkertien üde volt. S mégis rideg, kiszikkadt az 
orvosnak.

Itt próbálta felvenni a küzdelmet az egyke ellen. Itt, a kór járásra szóló tenyész-
telepén.

Szívós, vidám nép élhetett itt valaha. Kibírta a derest, az éhkoppot, a tüdôvészt. 
A nagybirtok ölelését ne bírta volna ki?

A szorítás a nép belsejében roppantott meg valamit. A családok vagyona azért vala-
hogy a kevésbôl is gyarapodott, abban a szoros gyûrûben is. Gyarapodásuk volt kipusz-
tulásuk legbiztosabb tünete.
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A zsugori annál kevesebbet eszik, minél többje van. Az már belülrôl is beteg. Ennek 
a népnek itt már annál kevesebb a gyermeke, minél többet nevelhetne föl. Az eredendô 
gazdasági ok haszonlesôvé, számítóvá tette ezt a népet, menthetetlenül lélektelenné, 
erkölcstelenné, jövôtlenné.

S ô errôl a községházán, az iskolában nyilvános elôadást akart tartani! Szemtôl szem-
ben az „érdekelteknek”!

Az ezüstösre festett, cementbe alapozott vaskerítések egy jó szakaszon úgy követték 
egymást az utca mindkét oldalán, ahogy az amerikai filmek börtönfolyosóin a vasrácsok.

„Foglyok”, gondolta az orvos. És betetôzésül maguk zárták be magukat ezekbe a 
különzárkákba.

A kerítések mögött itt-ott magas orgonabokrok álltak. Édes illatot terjesztve virágzott 
a körte.

Az orvos keserû humora már annál a gondolatnál tartott, hogy valamikor, ha ez 
a társadalom ér el „ideális” fejlôdési fokot, a börtöncellák valóban ilyenek lesznek – a 
tehetôsek számára persze –, ilyen higiénikusak. A kerti és erdei iskolák mintájára kihe-
lyezik a börtönöket is a szabad természetbe!

A házak szintje jobban emelkedett, mint az utcáé: az ember a kerítések alján látott be 
az udvarokba. Az egyik udvar egészen úriasforma volt. Talaját nem törte fel kocsikerék, 
a trágyadomb szokásos helye veteményeskertnek, virágágyásnak volt felásva. Ángyán 
megállt, megérkezett látogatókörútja elsô állomására. De nem ment be, még csak be 
sem tekintett. Hosszúkás orvostáskáját a kerítés tövébe tette, két könyökét háttal neki-
támasztotta a partnak, várt, pihent. Szaplonczyék elôtt naphosszat lehetett valamit 
hallani.

Az évtizedek óta folyó színielôadásban most sem volt szünet.
– Tyúk, te-e! Más tyúkja, te! Fogd meg, Vitéz! Vitéz, ne! Hol az a kutya?
– Hisz agyonlövette!
– A Vitézt?
– Azt! Megveszett!
– Meg-e? Mikor?
– Mikor, mikor. Akkor!
Egy öreg férfihang meg egy öreg nôi hang felelgetett egymásnak, oly hangosan, hogy 

a túlsó soron a merényletre sietô kis patak másik oldalán is meghallhatták.
A párbeszéd máris folytatódott:
– Azt a szakajtó kis kukoricát hova tetted?
– Oda, ahova mondta.
– De hova, hova, azt kérdem.
– Maga tudhatja, hova mondta!
– De ha egyszer elfelejtettem!
– Én is elfelejtettem!
A férfi hangja asztmatikusan zörgött, de csak az indulat közben. Az meg szerencsére 

nem tartott soká. Ángyán helyeslôen biccentett.
Nyugdíjasok voltak. Egész nap jártak-keltek, konyhából ki, baromfiudvarba be, foly-

vást ügetve az udvaron, veteményes és virágágyások kanyargó kis ösvényein, amelyek 
széle eltört szódásüvegek aljával volt kirakva. Rejtelem volt, mi adott annyi dolgot nekik. 
Hisz az öregség úgy kiszárította ôket, hogy talán már nem is kellett enniük.
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Szaplonczy úr abban az igen-igen idôs korban volt, amikor az ember kora már az 
ember foglalkozásává válik. Neve alatt a kis réztáblán – amelyet itt Menyôdön is felsze-
relt utcai kapujára – ezt hirdették a vésett betûk, sarkaikban a krétapor örökös marad-
ványaival: MÁV-fôfelügyelô. Ezt is megcsodálta mindenki, mert az egyetlen ilyen tábla 
volt, mindenki el is olvasta, mert faluhelyen minden nyilvános felirat közhirdetménynek 
számít. De ha Szaplonczy úr neve alá esztendeit írja ki, az emberek talán még kalapjukat 
is megemelik, s tisztelettel vegyes kíváncsisággal igyekeznek bekukucskálni az udvarra.

Hosszú életébôl Szaplonczy úr egy dolgot ôrizett féltékenyen. Azt, hogy ô református 
– egész Menyôd községben ôk az egyetlen református úri család! E tudat nemcsak büsz-
keséggel töltötte el, hanem valamiféle harciassággal is; mivel volt idô, a mohácsi vész 
után, amikor Török Bálint birtokaként az egész falu protestáns volt, úgy tetszett, mint-
ha Szaplonczy úr az állhatatosság példaképe, Török Bálint óta tartana ki a vártán.

Különben édesapja volt annak a Szaplonczy Dezsônek, aki annak idején a genfi vi-
lágkonventben magával a nagy Barth Károllyal állt ki teológiai vitára, s aki harmincéves 
korában a dunántúli egyházkerület kiszemelt püspökjelöltjeként esett el az olasz harc-
téren.

Egyszóval az öreg Szaplonczy úr azok közé a hitükben és szellemükben kemény kál-
vinisták közé tartozott, akik a rossz nyelvek szerint nemcsak a keresztényt mondják és 
írják igazi lutheri következetességgel keresztyénnek, hanem – Posztobányi Dönci rossz 
nyelve szerint – a nôstényt is nôstyénre igazítják.

Képzelhetô a hatás, amikor Szaplonczy fôfelügyelô úr unokáját, néhai Szaplonczy 
Dezsô egyetlen leányát, Szaplonczy Esztert, akit az öregek neveltek, egy katolikus se-
gédtanító, a jövevény Sisitka Ferenc kezdte kísérgetni, méghozzá láthatóan a lány be-
leegyezésével. Hagyján, mi is voltunk fiatalok. De amikor alig egy hónapi ismeretség 
után a kerek képû segédtanító mint kérô állított be – a feledékeny Szaplonczy úrnak 
nemcsak Zwingli és a fôfelügyelôség, hanem még nemesi származása is eszébe jutott. 
Me nyôdön valamikor a Szaplonczyak voltak a birtokos urak! Eszter belátóan s kegykérôen 
hajtotta félre fejét. Az öregek a ház lelkének, öregségük napfényének nevezték. Meg 
kellett hozniok érte a legfájdalmasabb áldozatot. Esztert – akinek számára a sorstól 
leg alább egy püspökjelöltet vártak el – bizonytalan idôre, vagyis amíg rá nem ébred, 
hogy „mivel tartozik érdekének”, Pápára menesztették, a pápai nagyanyjához. Ôk 
pedig, magukra maradva, többet beszéltek, mint valaha. Nem volt már, akinek szavát 
ôk füleljék.

Az orvoson kívül nemigen engedtek be idegent. Ángyánt bizalmukba fogadták; 
azoknak az orvoskedvelô öregeknek az osztályába sorozódtak, akik hovatovább, ahogy 
erejük hanyatlik, az orvostól apai védelmet s okosságot várnak.

De Ángyán így kívülrôl, kerítésen át is tudott konzultálni, sôt sokszor így tudott leg-
jobban. Sisitka Ferenc még annak idején megkérte, beszéljen az öregúrral, magyaráz-
za meg neki... Ángyán esze már régóta azon járt, hogyan foghatna ehhez a dologhoz. 
Bent közben szünet nélkül folyt az elôadás.

– Megtaláltad, amit kérdtem?
– Mit kérdett tôlem?
– Épp azt kérdem! Amit meg kellett volna találnod, te tudod!
– Én, apa?
A válasz most némi késéssel érkezett, bizonytalanul, félig kérdô alakban:
– ...A Vitézt?
Az asztmás hörgés néha fütyülôen éles volt. De nem élesebb, mint az elôzô héten. 

Ángyán beírt valamit jegyzetfüzetébe. S közben megnézte, hova kell még mennie.
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Az orvos elgondolkodva lépdelt fölfelé. Hátrafordult, s mosolyogva megcsóválta fejét. 
Húsz-harminc lépés távolságból két kisgyerek követte. Ahogy az orvos megállt, azok is 
megálltak.

Egy fajtája volt ez a koldulásnak, Ángyán már ismerte. A gyerekek azért sompolyog-
tak utána, hogy végül megszólíthassák, vagy ôt bírják rá, hogy megszólítsa ôket. Nem 
pénzt akartak tôle.

Ángyán nemcsak hallomásból tudta nemzedéke nagy jelmondatát, hogy „a valóság 
mindig más”; így azon sem lepôdött meg, amidôn Menyôdön nyomát sem találta annak 
az orvostól való idegenkedésnek, amellyel idôsebb kartársai s a szakcikkek teletömték 
a fejét. Menyôdön az volt a baj, hogy az emberek nagyon is sokat vártak az orvostól. 
Jöttek ôhozzá még adópanasszal is.

Más lap volt persze a költségtôl való idegenkedés.
Azok a gyerekek abban sántikáltak, hogy valahová ingyenvizsgálatra hívják be. Ha 

hátranézett, valóságosan is sántikáltak, és lôdörögtek, mintha véletlenül járnának a 
nyomában. Innen hát ez a szólásmondás.

Az egyik ház falán hosszúkás fatábla volt, rajta ez a gyakorlatlan kéz rótta felirat: 
kösségi biró. Az orvos ide nyitott be.

Egy bundás, gubancos kutya fogadta, olyan szapora szavú dühvel, akár egy közvádló. 
A házból nem siettek leinteni. Ángyán tudta, hogy nem látják szívesen.

A valóság annyira más, hogy szolgaian még ezen a más úton sem halad. Ángyán 
véletlenül olyan házba igyekezett, ahol nem nézték jó szemmel az orvostudományt. 
Becsületbôl fordult be, valahányszor erre járt. A család úgy nézett rá, mint egy lerázha-
tatlan ügynökre, aki csak nem akarja abbahagyni a portékája tukmálását. Már a máso-
dik látogatáskor úgy tekintettek rá, mint a mesteremberre, aki szûkre szabta a csizmát, 
s akinek puszta látása is kínszenvedés, mert hisz ami egyszer el van fuserálva, azt úgyis 
megette örökre a fene.

A család neve különben mindössze annyi volt, hogy Ó. Végre kijött valaki a házból. 
Maga a csontos, száraz gazda, Ó János. A kutya rögtön hozzárohant, valósággal a lábá-
ra tekeredett.

Gazdája egy rúgásától a kutya fölhemperedett; megváltozva, szelíden állt talpra s 
vonult el. Úgy fordította hátra fejét, hogy ha kalapja lett volna, mélyen megemeli.

A beteg, az idôsebb Ó János az elsô szobában volt. Éppolyan csontos és szikár volt, 
mint a fia. Sárga, sôt kormos-piszkos szín borította arcát; de nem feküdt: a férfi ágyba 
fekvése itt a halál, s ô – úgy látszott, nem akart meghalni. Széken ült.

Lába között botot tartott, itt a szobában is. Ez jelezte, hogy a szobában levô többi 
csontos és szikár férfi közt ô a beteg. Szótlanul, gyanakodva nézett.

Még két férfi volt a szobában. Az embernek az volt az érzése, hogy reggel óta ülnek 
így hallgatva. Most csaknem hivatalos szigorral kezdtek figyelni, hogyan végzi mester-
ségét a doktor.

Nem volt tennivalója: a beteg már akkor menthetetlen volt, amikor elôször látta. 
Sajnos, ezt megmondta a fiúnak. Megmondta azt is, hogy az orvosság, amirôl receptet 
ír, nem gyógyító, hanem csak fájdalomcsillapító. „Akkor minek?” – mondta a fiú, s nem 
hozatták meg az orvosságot. Injekciót adnia is – ojtásonként öt pengôért – minek?

Ángyán tudta, hogy az öregnek üvöltenie kellett volna a fájdalomtól. De csak fogta 
a botját; forgatta szemében a sötét, a meg-megcsillanó gyanakvást, a sértôdöttséget, és 
szinte szemlátomást feketedett.

„Meghalni, azt tudnak”, gondolta elismerôen a doktor. Hogy áldozzon valamit a 
mesterségnek, teljesen feleslegesen lehúzta az öreg alsó szemhéját.
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Gondolt ismét csak egyet, kinyitotta a táskát, lefûrészelte egy üvegcsének a nyakát; 
tartalmát beleszívatta az ojtótûbe. Legyen néhány jó órája az öregnek. S látnivalója 
ennek a rideg, sovány vizsgálóbizottságnak.

Jól ismerte a szobát, mert egyszer szokása ellenére kiegyenesítve magát, alaposan 
belevágta a mestergerendába azt a hosszú termetre szerkesztett fejét. Most valami szo-
katlan volt a szobában. Egy cifra keretû szentkép; még olajmécses is volt szerkesztve 
alul az aranykeretébe.

– Most vették? – kérdezte, hogy hang hangzódjék ebben a dermedtségben. Aztán 
megint a képre pillantott, s most már ráismert. Az öreg kocsmárosné kamrájában látta, 
azelôtt meg abban a szobában, amely késôbb a fiataloké lett.

– Vettük.
S nézték, majdnem gúnyosan, mint akik tudják jól a dolog értelmetlenségét, hogy 

mit mível az öreggel.
Az meg félreérthetetlen megvetéssel pillantgatott rá.
Bejött egy elszánt tekintetû asszony. Végigellenôrködte az is a dolgot. Az szólalt meg 

végül:
– Hazafelé megy a doktor úr?
– Nem, még fölfelé.
– Mert vihetett volna egy kis füstöléket.
Ketten is kikísérték. A közvádló mind a négy lábára ránehezedve állt az udvar köze-

pén, és figyelt, ugasson-e. A gazda egy könyökemelésébôl megértette, hogy hátra kell 
takarodnia.

A szikár Ó csizmái között egy három év körüli fiúcska kukucskált ki; német kapcában 
szaladt elô a hátsó szobából. Pirospozsgás, dundi; valóban olyan, mint egy kis ó betû.

– Hogy hívnak?
De nem felelt sem ô, sem az apja. Az orvos hang nélkül nyújtott kezet, mint aki már 

beletanult a szokásba, s megindult az utcán fölfelé. Látta, hogy az ablakból utána-
néznek.

Ellenôrzik, nem hazudott-e.
A gyerekek – ötre szaporodva – az utcán most nem mögötte, hanem fönt, elôtte 

álldogáltak. Megindultak, ahogy ôt észrevették, de hát most is csak olyan lôdörgôformán. 
Egykettôre utolérte ôket.

– No, mi baj, gyerekek?
Úgy kellett kihúzni belôlük. Tán harmadnapja lestek rá, de most, hogy elôttük állt, 

elfogta ôket a szemérem! Ángyán már-már föllobbant az élhetetlenségük miatt. Végre 
kinyögték.

Két helyre is hívták. Ide a Bodza közbe, meg ide a Vékony közbe.
Ángyán ismerte ezeket a helyeket. Tudta, ha beteszi a lábát, a két esetbôl azonmód 

tizenkettô lesz. Csókásba megint csak nem jut el.
Megindult a gyerekek közt.
– Ki fia vagy?
– Varga Istváné, Szappanyos Örzsébeté.
– Hát te?
– Deli Ferencé, Szappanyos Zsófiáé.
– S te?
– Deli Kataliné.
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Ismerte ô, Ángyán, a putrikat. Volt belôlük a faluban is bôven, s nem csak a szegényebb-
jénél. A hegy felé menet, baloldalt a porták mind magas földfalra támaszkodtak, s ebben 
a meredek falban mindenütt ott voltak a felül a félkörre vagy csúcsívre vágott bejáratok. 
A módosabbak csak kamrának, baromfiólnak használták, és persze pincének. De nem 
egy a gazdagok közül megtartotta az öregek odavájt istállóit is. Ahol emberek laktak, 
azt az ajtóról lehetett megismerni. Üveg volt rajta, ha csak egy tenyérnyi is, és az ajtó 
körül a falat egy jó méternyire kint is fehérre meszelték.

Lehetett látni ilyet innen az utcáról is nem egyet. Ángyán doktor, ahogy haladtában 
feléjük tekingetett, nem állhatott meg egy kis elnézô, elsomolyodó fejcsóválást.

Valaha tudniillik ezek ellen is majdnem harcot indított. De ez a küzdelem már terv 
maradt.

– Bartus úr itthon? – szólt be Bartusék udvarába, nekikönyökölve a kapufának, ahogy 
már meghittségre vágyó természete ösztönösen is kívánta.

– Elment – mondta a szemüveges, bôrkötényes Manyi úr épp csak a válasz idejéig 
föltekintve. A szabadba, az árnyék alá állított gépészpad satujánál szöszmötölt, újra és 
újra hátat fordítva a munkáját kíváncsian bámuló Imre gyereknek, aki most is valami 
etetés mellôl szökhetett ide, mert egy kerek szakajtó kosár, félig kukoricával, ott volt a 
háta mögött. Manyi úr maga is többre becsülte a disznóetetést vagy a kapálást, de még 
az almozást is bármi kalapácsoló munkánál. Valami bádogedény oldalán kopácsolgatott. 
Az orvos ismerte és szerette Manyi urat, noha esztendôk óta jobbára csak ilyen egysza-
vas mondatokban folyt köztük a társalkodás, már Manyi úr részérôl. Az igazság az volt, 
hogy Manyi urat valamiképp sorstársának érezte, maga sem tudta volna megindokolni, 
miért. Ezért nem tágított a kerítéstôl.

– Mi jó lesz abból, Manyi úr?
Manyi úr ugyancsak rokonszenvezett az orvossal, megérezte annak jóindulatát. Ezért 

engedte meg magának, hogy kérdésére ne is válaszoljon.
– Fazék?
Válasz helyett Manyi úr levette a satuba fogott domborítófáról azt az edényt, ame-

lyen dolgozott, s a magasba nyújtotta, anélkül, hogy maga fölnézett volna.
Öblös, nagy tölcsér volt, amilyet csak borpincészetekben és vendéglôkben használnak.
Ángyán bement az udvarba. Tenyerét nyújtotta, most már szótlanul ô is, Manyinak; 

az – kilökve karját, hogy a zubbonya ujja hátracsússzon – keze bokáját kínálta, ott még 
nem volt maszatos.

A dundi kis kazán már újonnan összerakva, megolajozva, zöldre festve várta a csép-
lést, derekán takaros piros övvel, akár egy kanonok. Mellette, láthatóan frissiben oda-
rakva, használt szita, melence, lábas, tepsi, egy hatalmas rézüst.

– Az a kávédaráló megvan?
– Pákoliczéknál.
A két Pákolicz kisasszony kezelte a postát.
– A csizma is ezekkel jött?
Mármint azokkal a kazán mellé rakott holmikkal.
Manyi pontosan azt a kézmozdulatot mívelte, amit az imént a fôjegyzô, csak lénye-

gesen lassítottabban; a mozdulat így ezt jelentette: le van sajnálva az a halom holmi s 
vele együtt az egész teremtés, de különben a csizma persze hogy ezek útján jött.

A doktor szemügyre vette a holmikat. Volt ott még egy hajsütôvas is.
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– Hozzák, hozogatják?
– Hozzák, hordják – s Manyi úr következô, az elôbbitôl látszólag semmiben sem 

különbözô kézlegyintése azt jelentette, hogy az egész emberi faj is le van sajnálva.
A gépészpadon egy jó görbületû, igen alkalmatos permetezôgép, javításra várva. 

Ángyán rátette a kezét, s Manyira pillantott. Manyi bólintott: a permetezô is a csizma 
útján érkezett ide. Az orvos a következô pillantást egy kis állemeléssel is megtoldta.

– Patikus Igreczékhez.
Igreczék nem patikusok voltak, hanem jómódú gazdálkodók, a patika tô szom széd-

sá gában.
– Na, isten velünk.
Manyi úr pedig megint csuklószárát nyújtotta.
Ahogy az út fölfelé tartott, a jobb oldali házak úgy kerültek mélyebbre. Az udvarok 

itt felfedték titkukat: a nincstelenségnek azt a különös rendetlenségét, amely egy négy-
zetméter területet sem hagyván tisztán, valami szomorú bôség benyomását kelti.

A bal oldali módos házak annál zárkózottabban sorakoznak, gôgösen szinte attól, 
hogy a szemköztieknek a kéménye fölött is elláthatnak.

De a házak itt is, ott is ritkultak; egyre több volt köztük a lucernatábla, a szöllôkert, 
a szürkéskéken borzongó rozsföld.

A patak, itt már sekély ágyban, a feltöltött út jobb oldali árkában csevetelt, egy szin-
ten a mélyen ülô házak homlokzatával. Néhány ásónyomat elég lett volna, hogy egy-egy 
csatornácska vizet szolgáltasson belôle az udvarok alján fonnyadó kertekbe. Az egyik 
ház elôtt egy beroppant-betömôdött téglaalagutacska mutatta is nyomát ennek a kínál-
kozó vízvezetéknek. A házban valamikor ideszármazott sváb család lakott, de már régen 
elmagyarosodtak.

Az orvos ismét gondolt valamit. Átlépte a kis patakot, amely hol trágyalétôl barnállt, 
hol szappanlé buborékait gyûjtögette egy-egy gyökér elôtt.

Az utca még mindig emelkedett. Jobb oldalára, a völgy felôlire a házak már úgy 
kapaszkodtak föl, mint kutya a deszkapalánkra: faruk a mélyedésbe lógott. Holott 
alattuk itt már nem síkság volt, hanem halmok beláthatatlan serege. Olyanformán, 
mintha egy hányódó tenger hirtelen megfagyott volna.

Baloldalt már nem volt hely háznak: az út szorosan a meredekhez simult.
Aztán az út egy kis hágóra kúszott föl. Itt már jobb felôl sem volt ház. Aztán az ország-

úttá kopaszodott utca ment hûtlenül, idegenül, le egy új völgyrendszerbe, világgá.
De mielôtt ott is a hegyfalhoz tapadva, lefelé eredt volna, fönt, pályafutása legmaga-

sabb pontján nyílott belôle bal felé, a hegytömb felé egy kis mélyút, a partoldalba vágva. 
Kocsi ezen már nemigen járhatott, mert a bokrok eléggé benôtték. Észre se lehetett 
volna venni, ha az ember önkéntelenül is nem keresi: hova tûnt el hirtelen mellôle a 
patak? Távoli csörigdélése jelezte, hogy ágya annak is a hegytömb irányában húzódott, 
nyilván a mélyút árka gyanánt, ahogy az úttorkolatnál.

Ángyán megállt. Bizonyos volt, hogy a mélyúton kell továbbhaladnia. De nem az útra 
vágott, hanem felkapaszkodott a mélyút hegy felôli partjára. Nôtt bôven itt is a kökény, 
a som, a galagonya, de nem oly magasan, hogy ne lehetett volna körültekinteni.

Föl is tekintett, s megismerte a hegytömb következô fennsíkján a temetôt. Ott már 
volt, de valamilyen más úton mehetett föl, mert a hegynek ezen az oldalán sohasem 
járt. Felnyúlott két-három emeletnyi magasságra is a szép sima hegyfal ott végig a temetô 
alatt, ahogy az arrafelé már erdôvé nôtt bozótos látni engedte.

Valahonnan arrólfelôl eltojt tyúk öntelt kárácsolása hangzott.
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Ángyán még félórányi utat sem tett meg a falu legszélsô házától számítva, s máris 
mintha idegen földrészen pillantgatott volna körbe. Nem csodálkozott el azon, hogy 
noha kilenc éve élt a faluban, erre még nem vetôdött el.

Bizonyos volt benne, hogy a falusiak közül is kevesen fordultak meg itt. Az emberek 
távolról sem olyan kíváncsiak, mint hirdetik magukról.

Igaza volt. A városiak sem ismerik lakóhelyük minden utcáját, nem még a közelükben 
fekvôket sem, ha napi dolguk nem arra irányítja ôket. A menyôdiek közül rengetegen 
voltak, akik még a megye székhelyét sem látták, nemhogy az országét. Téve dolgukat, 
amely erre sosem vezette ôket, föl-fölpillantottak azokra a semmire sem jó rézsôkre és 
meredélyekre; olyanféleképp, ahogy a távoli cigánytelepre, kastélytóra vagy dögtemetôre 
is odapillant az útról az ember, anélkül, hogy odakívánkoznék.

Holott gyönyörû vidéken járt Ángyán doktor, ezt meg kellett állapítania. Svájci vad-
regény volt ez, az istentelen kôsüvegek nélkül. Még sas is kóválygott fent a temetô túlsó 
oldalán kezdôdô tömör tölgyes felett.

Lent azokon a megdermedt tenger módjára emelkedô – itt-ott jó magasra fölemelkedô 
– dombokon mindenütt szöllô, méghozzá tengeri kéken, az elsô permetezés üde színei-
ben. S a szöllôkben mindenütt a rengeteg présház, a hegyoldalból kihányt föld elsimí-
tott lépcsôzetén.

A kis teraszokra szerkesztett házacskák, amelyek nem voltak távolabbra egymástól, mint 
egy villanegyed épületei, meszelt oldalukkal, zsúpos tetejükkel azt a hiedelmet kelthet-
ték a tájékozatlan idegenben, hogy valami idilli város felé közeledik. Csak növelte az 
idillt a tudat, hogy azokban a házacskákban egy teremtett lélek sem élt; csak kerti szer-
számok, kádak, nagy csántérfák hûsöltek bennük, nyirkos fogású szöllôsajtolók és egy-
mással meggondolt kottyanásokat váltó nehéz hordók.

Ráadásul április vége volt. Szállt vastagon és vegyesen az édes és a keserû illat, a vi-
rágoké és a dudváké. Még jól sütött a nap, s fülemülecsattogás hallatszott, de oly hami-
san, hogy már ebbôl is tudni lehetett, nem fülemüle fújja, hanem valamilyen plagizátor 
rigóféle. Gerlék burukkoltak. Arrébb vad madárperpatvar zajdult meg, aztán egy rozs-
dás-zöldes sármány repült ki a perpatvarból a maga íves formájú repülésével; látni le-
hetett, hogy amikor szárnyát szétcsapja, akkor emelkedik, amikor pedig összerántja, 
akkor süllyed. Ángyán akaratlanul is nesztelen haladt a meredeken féloldalt fölfelé, 
azon vette észre magát, hogy egy putri fölött járt; öt-hat méter magasból látott le a kis 
lakóalkalmatosság elé.

Olyan volt, mint a többi. Kétrészes ajtaja volt, szépen körbemeszelve. Még parányi 
kertje is volt földbe tûzött ágkerítéssel; az ajtó mellett még egy macska is volt.

Aztán elment egy másik fölött s rögtön még egy fölött. Most már vele szemben is 
bokor borította hegy meredt. Egy sorban azon vagy négy-öt bejáratot is fölfedezett, 
valóságos kis telepet. Erre leereszkedett a mélyútba.

Kutyaugatást hallott, kecskemekegést, sôt valahonnan egy anyátlan malac rövid szavú 
panaszkodását.

Aztán jött vele szemben egy napszítta hét év körüli kisleány. Még a sûrû szempillája 
is olyan fehér volt, akár a borjaké.

– Ez itt Csókás?
Afféle kis beszédes szöszi volt, akinek boldogan forog a nyelve. Fölnézett Ángyánra, 

méltatlankodva.
– Ez ugyan már régótától nem. Itt ugyan már nem két tégla között ég a tûz a fa alatt! 

Mikor volt az! De arra még igen, meg amarra!
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S libbentette vékony karocskáját még távolibb meredekségek felé.
– Tálos Benke bácsi hol lakik?
– Ott né az ág közt.
Épp az a putri volt, amely fölött Ángyán elôször megállt.
Ángyán fordulhatott volna vissza, de a kislány még mindig úgy nézett rá, mint aki 

beszélni akar. Szinte fogva tartotta azzal a fehér pillás, egy kicsit ferdevágású szemével. 
Egyszerre csak azt mondta csöndesen: de nagy levegôvétel után:

– Tessékanni ekkiske ni-ir...
Úgy beszélt most, mintha hároméves se volna.
– Micsodát, kislányom?
– Ekkis kenyirt – mondta a kislány, lebocsátva söprûszerû pilláit.
Nem is tudta, mit adott oda aprópénzébôl, úgy meghökkentette ez a kérés. Mintha 

a paradicsom közepén Éva egyszerre csak alamizsnáért a tenyerét nyújtaná.
Mire Tálos lakása elé ért, a telepnek ezen a részén úgy elterjedt ittlétének híre, akár 

valami trópusi szigeten a kutató vállalkozásé. Épp csak a jelzôfüstök nem szálltak, 
s fadobok nem szóltak. De a bokrok mögött éppakkora volt a követek sürgés-forgása, 
a lombok mögül éppúgy sütöttek felé a gyanakvó s a gyûlölködô pillantások.

A falusiak nem ismerték mind a putribelieket. De azok ismerték a falubelieket; is-
merték kiváltképp a falu vezetôit, már csak félelmük tartozékaképpen is.

Ahány hivatalos ember itt megjelent, az még mind pusztítani akart, e téren alig kü-
lönbözve a vadak közé tört vállalkozó csapatok nagy részétôl. A putrik hol magánbir-
tokon, hol községi birtokon fúródtak, vagyis – mivel más birtok nem volt – mindig 
törvényellenesen fúródtak, tekintve, hogy birtokos nélküli föld egyáltalában nem volt. 
S persze – mint kiderült – mindig engedély nélkül! Ez annál könnyebben kiderülhetett, 
mert engedélyt ilyesmire nem is lehetett sem kérni, sem adni. Egészségvédelmi okból. 
E szép szóra, amely nemes emberbaráti értekezletek szónoki dobogóiról röppent világ-
gá, a hatóság tanította meg a putribelieket. Olyanformán rettegtek tôle, mint az árvíztôl, 
tanulságos példát szolgáltatva abból a különös történelmi jelenségbôl, hogy lelkesítô 
vívmányok sorscsapások lehetnek, ha a mûvelôdés egyenetlenül terjed. Az egészségvé-
delem a putribeliek nyelvén a lakástalansággal volt szótári pontossággal azonos. Ahon-
nan a község, a hercegség vagy egy-egy gazda elûzte ôket, onnan emlékül s indokul ezt 
a szót vihették magukkal.

Az elûzéshez, hogy az iménti példa a mûvelôdés terjedésére még világosabb legyen, 
orvosi segédlet kellett. A misszionárius gyanútlanságával lépdelô Ángyán nem sejt het te, 
hogy jártak itt elôtte orvosok, s a nép tíz év távolságából is híven ôrizte cselekedeteik 
emlékét.

Azok a riadt szemek azért tekintették megjelenését végzetesnek is, de természetes-
nek is.

Mert azt viszont ôk nem sejthették, hogy esztendôk óta tartó háborítatlanságukért 
épp Ángyánnak mondhattak volna hálát.

Ángyán doktor valamikor valóban tervezett harcot a putrik ellen is, rögtön a lentiek, 
a falubeliek ellen. De minek nevezzük jellemét? Ingatagnak, változékonynak, fej lô dés-
ké pesnek? Az egész járásban immár ô szegült ellen legkonokabban azoknak az eljárá-
soknak, amelyek a hatóságot egy-egy putritelep kifüstölésére kívánták igénybe venni.

Cinizmusa, azaz szellemi léhasága szerves hajtásának tartották kartársai is, a megyei 
tisztviselôk is azt a mondatot, amelyet a hivatalos megkeresésekre – anélkül, hogy a 
helyszínre kiszállt volna – már gépiesen odajegyzett: „csak megfelelôbb lakás biztosítá-
sa esetén”.
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Csakúgy ellenezte – hivatalos minôségében is! – a putrinak „lakás céljára való továb-
bi használatát”. Egészségtelenek, igaz. De szabad ég alatt vagy akár egy fûthetetlen vagy 
fûtetlen kalyibában telelni még egészségtelenebb.

Ennek következménye lett, hogy a legtöbb új barlanglakás épp az ô körorvosi terüle-
tén keletkezett. Maga is elámult volna, ha megtudja, hogy az a különös telep, amelyen 
oly furcsálkodva lépkedett, tulajdonképpen ôneki, doktor Ángyánnak köszönheti lé tét.

Hozzátartozik az iménti példa érzékeltetéséhez az a néhány mondat, amely útjában 
kísérte:

– A nyüvek ennék le róla a húst – mondta egy lángoló szemû sovány fiatalasszony. 
Szomszéd putriajtó felé bókolva mondta egy korabeli asszonynak, aki rongyosság és 
kócosság dolgában szinte párja volt, de aki olyan csípôt viselt, mint egy hordó.

– Rohadna meg elevenen az ilyen – fûzte tovább meggyôzôdéssel a gondolatot.
Ángyán nem csak a távolság miatt nem hallotta. Ott állt Tálos háza elôtt, s befelé 

fülelt.
Bent egy nôi hang levelet diktált. Nekieredt, s megállt. „Leírta, Benke bácsi?” – kér-

dezte, s újra nekieredt. Hangosabban, mint az imént; így került fölébe egy másik nôi 
hangnak, amely szintén részt kívánt venni a tollbamondásban.

Ennek a lakásnak ablaka is volt: egy kannafenék nagyságú üvegdarab belezárva 
közvetlenül a falba. Ángyán odahajolt, s ha nincs ott az üveg, orrával érintett volna egy 
felhôkölô öreg arcot.

Az ajtón rendes vaskilincs volt. Lenyomta, hosszúkás konyhába lépett. Nézett körül, 
lát-e idegen holmit. Nem látott. Nyitott be a szobába.

13

Tálas Benke nem volt semmiféle vezér Csókásban. Képtelenség is volt, hogy ott bárki 
vezérkedjék, kormányozzon, egy ember erejével. Annál sokkal vadabb szelek sodorták 
azt a bárkát mostoha hullámain. Csókást maga a nyers, a keresetlen sors irányította. Ha 
volt aratás, volt élet. De kinek lehetett itt beleszólása abba, adnak-e aratást, kapálást, 
répaszedést az uradalmak, szüretelést a gazdák, s ha adnak, mit szándékoznak juttatni 
érte? Szólj bele abba, hogy a csillagok holnap hogy rendezôdjenek.

Tálas Benke legfeljebb valami tekintélyfélét szerzett a putrik környékének. Olyasfé-
lét, aminôt egy harapós kutya szerez bár egy koldus portának is.

Ahogy a nyomorékok közt nem ritka, kötekedô lett, veszekedô. Éles szavaival nem 
egyszer mintha szándékosan kivetette volna a civódást odáig, hogy kezet emeljenek rá. 
S bizony megesett, hogy a kéz már föl is emelôdött. De mégsem sújtott le; egy nyomo-
rékra! Tálos meg úgy folytatta ellenfele ócsárlását, mintha a verekedés megtörtént volna, 
s ô gyôzött volna.

Gonosz szája volt. A csókásiak óvakodva fogadták maguk közé. Lényegében nem lett 
okuk megbánni. Az a fullánkos nyelv, az az éles elme nem ellenük forgott, hanem vé-
delmükben. Tálos csak most szolgált rá rossz hírére, hogy a hegyre költözött. Ha nagyon 
akarta volna, talál helyet a faluban. Mintha azért vonult volna a putrik közé, hogy ele-
mébe kerüljön: mûködtethesse a haraphatnékját. Putribelinek nem lehetett olyan sé-
relme, amit ô nem tett volna már-már kéjelegve magáévá.

Akadt, aki már elégelte is a védelmet. Akikben csiggadt a sérelem, akik már megbo-
csátottak volna. Már csak azért is, mert hisz a haragtartáshoz is éppúgy kell valami mód, 



20 • Illyés Gyula: Ítélet elôtt (III)

akár a macskatartáshoz. A szegény, aki unos-untalan másra szorul, hogy is viselhetné 
sokáig magasan az orrát?

Csókásban lakozását Csókás minden lakosa átmenetinek tekintette. Hogy kik is ta-
nyáztak most azokon a telepeken? Legérdemlegesebben aszerint lehetett felosztani 
ôket, hogy kiknek volt némileg megalapozott reményük arra, hogy elkerüljenek innen, 
s kik reménye volt puszta ábránd.

Volt itt egy pusztai híres család – Fadgyasék –, akik jóformán szét sem rakták a hol-
mijukat, fel sem állították óljaikat, oly bizonyosak voltak abban, hogy hamarosan ismét 
helybe szegôdhetnek; a férfi folyton az uradalmakat járta. Ide – addig is – csak azért 
kerültek, mert a faluban nem volt ház, amely rengeteg apró gyermekükkel befogadta 
volna ôket. Borjas tehenük volt, disznajuk. Nem kis mértékben járult ez ahhoz, hogy 
ismerkedni sem óhajtottak – arra a kis idôre – a többiekkel. A telepen rajtuk kívül senki 
másnak nem volt tehene.

Volt egy vincellércsalád – Puháék –, akik onnan szintén készülôdtek el, de maguk 
sem hihették komolyan, hogy valaha is máshova kerüljenek innen; a családfô, Puha 
bácsi ugyan jól értette a szöllôkezelést, de már nemcsak a bort az üvegbôl, hanem állí-
tólag a lámpából a petróleumot is kiitta, s vajon ki fogad föl, ki enged a hordai közé 
egy részeges vincellért?

Volt négy-öt elég bizonytalan megélhetésû afféle faluvéginél is faluvégibb zsellércsa-
lád. Állandó foglalkozásul azt vallhatták volna, hogy aratók, ha az aratáskodás nem lett 
volna mindössze évenként két hétig tartó mesterség, s ha az a két hét is minden esz ten-
dôben biztos lett volna. Ezeknek a családoknak a dologbíró tagjai néha fél esztendeig 
is oda voltak, s nem egyszer oda is ragadtak, anélkül, hogy készültek volna rá, vagy 
emlegették volna.

Tósokiék viszont a téli nagy fogadkozások után valóban kiürítették, otthagyták, a 
nyomaték kedvéért még össze is rontották a putrijukat minden tavasszal; az ôszi sárban 
aztán – amikor letörve s még ijesztôbbre soványodva visszatértek – áshattak újat, vagy 
tapasztgathatták a régit.

Mindezek a világba vágyódók már tapasztalatból is tudták, hogy a világ dolgainak 
intézôivel nem tanácsos ujjat húzni.

Tálos viszont legörömestebben tán a világ teremtôjével akasztotta volna össze a ten-
gely végét. Az emberek így azon voltak, hogy csak okkal-móddal vegyék igénybe támo-
gatását.

Fôképpen azok a csókásbeliek, akik – lelküknek külön részén ápolva a vágyat és 
a valóságot – már maguk is tudták, hogy sose jutnak le Csókásból. Ilyen volt persze a 
legtöbb. Biczóék, Pókáék, Szekfûék, Rehusék és jó néhányan még szerte a dombokon 
olyanok, akiknek birtokuk jóformán a puszta nevük volt.

Ezeknek azért nem volt hasznos a túlságos védelem, mert hisz ezeket éppen a szür-
keségük tartotta életben. Hasonlóan az állatvilág és növényvilág néhány alkalmazható 
tagjához, náluk még az érvényesülésnek is az volt az elsô feltétele, hogy ne álljon meg 
rajtuk a szem.

Védence kedvre való Tálosnak így igazánból csak egy volt. Kuka Teri.
Hát arra bizonyos, hogy ráfért a pártfogás szegényre. Vaksi is volt, együgyû is volt, 

öreg is, özvegy is, no és szegény is, de úgy, hogy a szegények szegénye. A sors is bele 
tud melegedni a csapdosásba. Épp csak kukaságából, ami miatt hajdanában elke resztelték, 
abból gyógyítgatta valamelyest az idô Kuka Terit.

Arra van külön szó, mintegy eleve könyörületre intô, ha valaki elvesztette életpárját: 
özvegy. Van arra is, ha valaki szüleit elvesztette: árva. Arra a boldogtalanra, aki gyer-
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mekét vesztette el, arra egy nyelv sem alkotott külön kifejezést, még akkor sem, ha 
egyetlen gyermekét vesztette el.

Szegény Terivel még ez is megtörtént. A Doberdón maradt oda a fia.
Tíz esztendô múlva kapott errôl írást, Tálos beavatkozásának eredményeképp. Ám 

segélyt még mindig nem kapott semmifélét. De folyt már ezért is a levelezés.
Tálos tudott is, szeretett is írni, még katonáskodása, feledhetetlen – bár sosem em-

legetett – ôrmestersége emlékeképp. Amikor ablakán Ángyán betekintett, épp feljelentô 
levelet írt, nem az elsôt életében. A levelet egyszerre három nô mondta tollba, olyan-
formán, mint egy ítéletet: indulatuk teljes felelôtlenségében. Az öreg gyakorlott elmé-
vel hámozta ki és vetette papírra a hangzavar lényegét, amellyel Biczóné és két lánya 
azt kívánta önzetlenül tudatni a Hercegi Erdészet tamási központjával, hogy Králik 
Károly erdôkerülô – tiltott idô alatt és nôs létére! – ez ideig hány nyulat meg fácánt lôtt 
és fôzetett meg Puha Istvánné menyôd–csókavégi lakos konyhájában, amiközben bent 
a szobában...

– Csak folytassák – mondta az orvos, kézmozdulattal fejezve ki, hogy addig ô letelep-
szik a barlangszoba egyik oldalának hosszán ügyesen meghagyott földpadkára.

De azok nem folytatták. Sôt némi zavart összepillantgatás után fölálltak, s a szokásos 
búcsúszavak helyett olyasmit rebegve, hogy: a végét úgyis tudja, Benke bácsi, meg: csak 
ezen a mi Vilmánkon ne tessék azt a mocskot hagyni, kivonultak a szobából. Szemükbôl 
ekkor már nem zavar, hanem gyanú és valamifajta megvetés sugárzott a csaknem gug-
golva ülô orvos felé; mintha csak arról is tudtak volna valamit.

A szemközti falba polc volt vágva. Rajta tányér, sótartó, valami doboz s annyi könyv, 
amennyit egy marékkal össze lehet fogni. De vendéglôi holmi semmi. Hacsak az a 
hosszú pohár nem, amelynek pereme alól idevillant a beleköszörült vízszintes vonás és 
az, hogy 3 dcl.

S egy nagy halom hagyma.

(Folytatása következik.)

Paul Verlaine

SZATURNUSZI KÖLTEMÉNYEK

Úgy emlékszem, húszévesen valamiféle 
„punk” Verlaine létrehozására töreked-
tem. A „bronzba fagyott Tóth Árpád-fordítások” 
(k.kabai lóránt szava) mellé – amelyeket 
amúgy rajongva tiszteltem – egy nyersebb-
nek, élettelibbnek gondolt változatot szán-
dékoztam helyezni. Annyi a tanulság, hogy 
franciául azért a fölforgató, anarchista 
punkhoz is tudni kell, már amennyiben 

választott költônk franciául írt; meg az, 
hogy nincs se punk, se bronz Verlaine, il-
letve sokkal több Verlaine van: a GÁLÁNS 
ÜNNEPSÉGEK érzékeny, pantomimezô Pier-
rot-ja, a börtönben a kereszt elôtt leboru-
ló bûnös és a kéj nedveiben tocsogó HOMB-
RES-kötet szerzôje egy és ugyanazon köl-
tô. Amiben föltétlenül egyek, az a semmi-
hez sem hasonlítható hangszerelésû, hol 
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mandolinon, hol gordonkán és leggyak-
rabban mollban megszólaló verszene, de 
ezt súlyos félreértés minden esetben pasz-
tellhátterû, lágyan búgó bel cantónak for-
dítani: nagyon is megvannak a maga szán-
dékos disszonanciái, sôt olykor durva-
ságai.

Ugyanakkor alkotáslélektani esettanul-
mányt érdemelne, miért képes a fordító 
fontos részeredményekre húszévesen is – 
miközben annyi más alapvetô tartalomra 
miért bizonyul süketnek vagy a kivitelezés-
hez ügyetlennek –, és hogyan születik meg 
munkaidôn túli üresjáratban, mintegy vé-

letlenül (például úszás vagy séta közben) 
néhány nehéznek tûnô ritmusképlet és 
nyelvi finomság magyar változata kétszer 
annyi idôsen, megannyi jótékony vagy ter-
hes tapasztalat, tehát az úgynevezett rutin 
birtokában.

Nos, franciául azóta se tudok jobban, 
de magyarul igen. Egykori tanárom, Bár-
dos László, aki franciául is tud, úgyszólván 
betûrôl betûre nézte át régi és alakuló-
félben lévô új Verlaine-magyarításaimat. 
Nélkülözhetetlen segítségéért ezúton is 
 köszönetet mondok.

T. J.

GROTESZKEK

Gyalog kószálnak, vagyonuk csak
Fénylô aranytekintetük,
Lerongyoltan, ziláltan útnak
Vágnak, s kalandot les szemük.

A bölcset képük földühíti;
„Bolond!”, fitymál az ostoba;
A kölyökhad nyelvét kiölti,
S vihog a lányok tábora.

Mert hol gúnyban, hol gyûlöletben
Van részük, s szinte egyre megy;
A sûrûsödô szürkületben
Rossz látomásként rémlenek;

Mert pendül a fanyar gitárhang,
Nazális hangjuk fájva dong
Sok furcsa dalt az éjszakában,
Mely lázít vagy régmúltba von;

S végül, mert szemükbôl kitûnik
– Mely ijesztôn sír és nevet –,
Hogy örök dolgok titkát ûzik,
Holtakat s tûnt isteneket!
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– Gyerünk, elôre, vagabundok,
Gyászos, megátkozott, kivert
Fiúk: partról örvénybe hulltok,
S nem vár rátok édeni kert!

A természet jár nászi táncot
Az emberrel, s jól letöri
Túl gôgös melankóliátok,
Mely homlokotok emeli,

S megbosszulván istentelen, vad
És túl heves reményetek:
Átkos homlokotok sebet kap,
Ha tombolnak az elemek.

A június perzsel, december
Dermeszti csontig testetek,
A láz tagjaitokba fészkel,
Bôrötök nád szaggatja meg.

Ellöknek, tép ezernyi fullánk,
S ha aztán eljön értetek
A vég: a kihûlt, vézna hullák
A farkasnak se kellenek.

AZ ÉRINTETLENEK DALA

Érintetlenek vagyunk mi!
Kék szem. Csinos a hajunk.
Könyvben, melynek olvasói
Sincsenek, vígan lakunk.

Vonulunk, kart karba fonva,
S nem tisztább a nap se, mint
Töprengésünk lassú sodra,
S égszínkékek álmaink;

Klubunk rétekre özönlik,
Viháncolunk, fecsegünk,
S hajnaltól egész napestig
Kéjjel lepkét kergetünk;
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Pásztorlánykalapka gyenge
Frissességünk óvja meg,
Ruhánk meg... annyira lenge,
És fehérlik módfelett;

Richelieu-k és Caussade-ok, meg
Mind a Faublas lovagok
Kacsintással üdvözölnek,
Szállnak bókok, „sajnos!”-ok.

De arcjátékuk hiába,
Célba nálunk egy sem ér,
Alsószoknyánk nem találja
Leselkedô végveszély;

S tisztaságunk visszaborzad,
Hogy e settengô csapat
Mohón rólunk álmodozgat.
Bár érezzük néhanap,

Titkos óhajt súg a fátylak
Alatt, s egyre ver szívünk,
Tudva, a fickók hadának
Úgyis prédái leszünk.

NEVERMORE

Gyerünk, szegény szívem, gyerünk, te régi cinkos!
Lépj át újjáemelt diadalkapukon;
Avas tömjént te gyújts hamis oltárokon;
Tátongó szakadék partjára szórd a szirmot;
Gyerünk, szegény szívem, gyerünk, te régi cinkos!

Zúgd, megifjult dalos, Istennek himnuszod;
Rekedtes orgonák szép Te Deumod zengjék;
Ki vén lettél korán, ráncod takarja festék;
Sárgult fal, ölts hamar aranyló kárpitot;
Zúgd, megifjult dalos, Istennek himnuszod.
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Csörgôk, csengettyûk és harangok, szóljatok ti!
Élem valóra vált, képtelen álmomat:
Szárnyakon utazó, vad Boldogságomat,
Ki Embert sose hagy a közelébe jutni...
– Csörgôk, csengettyûk és harangok, szóljatok ti!

A Boldogság velem kart karba öltve járt.
De szünetet a VÉG nem enged kegyelemmel:
Gyümölcsbe féreg ül, álmokat ûz a reggel,
S szerelmeket a gond: lásd az örök szabályt.
– A Boldogság velem kart karba öltve járt.

CESARE BORGIA
Egészalakos portré

A dús elôcsarnok sötétebbik felében,
Két büszt – Horatius, Tibullus – társaképpen
Mereng márványban: a profilja távoli,
Csípôn jobb keze, a balt tôrjére veti,
Mosolyog nyájasan, s kisimul bajsza közben,
CÉZÁR herceg figyel pompázó öltözetben.
Fekete bársony, haj s éppoly fekete szem,
S ellenpontozza ezt aranyló esteken
Is diadalmasan fakó, szépséges arca,
Épp háromnegyedes szögben, árnyban mutatva:
Spanyol s velencei mesterek festenek
Így patrícius- és királyarcképeket.
Finom, merev orra ráng. Vörösen világít
A keskeny száj: remeg az ósdi falikárpit
Hév lélegzetétôl, mely forrón párolog.
Nézése fesztelen, inogva imbolyog
Körben fürkészve, mint megannyi régi képen,
Izzik a kalandor eszmék szörnyû tüzében,
S láthatjuk tiszta, tág, barázdált homlokát,
Amelybe rémítô, torz tervek ránca vág;
Gondolkodik, fején tollas bársonykalapja,
S a toll tövén rubin, mely mintha lángra kapna.

Térey János fordításai
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Géher István

ALKALMAZOTT MITOLÓGIA
Palimpszesztek 2012

A mítosz Adyval álmodik

Álmomban Mídász voltam, álltam
Tetôtôl talpig gyászban,
Magasabban, horpadtan,
Háttal az erdônek, sápadtan –
És a Szilénosz rám kiált:

Mit gyászolsz, király?
A jó helyemet.
Nevetett.
Hol volt a jó helyed, király?
Mire ébredezve még én:
A halottak élén.

Melyik Izolda?

Meggyógyultál? Aggódom érted.
Ez nem a bájital. Nem érted,
Hogy lehet így is nagyon szeretni?
Megsebzett testedet fürdetni…
Sötét az erdô, eltakar.
Közöttünk kifenve a kard.

Melyik Trisztán

ahol megvívna, ott a korlát.
betegágyból várja a vitorlát,
és falnak fordul, háttal életének:
testét vigyétek.
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Melyik Marke?

Már nem szeretôm. Nem a férjem,
De rám ragadt, amit vele éltem.
Csinálom, nem csinálom –
Mi köze hozzá? Nem királyom.

László
1
hogy „ki viszi át a szerelmet”?
a „túlsó part” mindent megenged.
emlékezz rám, öreg király!
síromon óriás kopjafa áll.

2
emlékszem rád. ifjúkoromban
fordítottunk királyi verseket.
most másként, füstben és koromban
írom, amit lehet.

Ágnes

sejtelmesen mondtam rá, hogy „frivol”.
a gyereknek ez lett a poézis.
becsöngettek. koraszülött se volt.
a vers... revenant: maradok vele mégis.

Weöres

adventi este: „a harmadik
az igazi” – így mondta sanyi.
de mindig ott a negyedik.
meggyújtják, leégetik.

Pilinszky

a lírában az ómega, az alfa:
olvasd végig, fogadd magadba,
hogy ölelésem ébren, alva
fölvezessen „a halálos magasba”.
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G. István László

AD PATREM

1

„Féltem az életed. Távozz édesapád
után!” Nem. Ebbôl a halálos táncrendbôl
nem kérek, öreg. Csak te hívtad így
az apádat, én téged sose. Vedd úgy, hogy
te mondod a bajnoknak, mondjuk köszönöd
az apai áldást. Szádon szelíd átok lett,
mert hát kimondtad és meghaltál. Súlya
van. Az „után” tágas fogalom, kedvem volna
berendezni. Rögtön? Azonnal? Vagy csak
logikai értelemben, persze. De minek
félteni? Féltsd a sajátod, öreg! Ami már
nincs. Féltem halálodat. Ez milyen? Van
ott mit mitôl félteni? Jó, hogy nem szólhatsz
vissza, most az egyszer. Az utolsó szó
mostantól enyém lesz mindig, ezt jegyezd
meg. Vigasztaló és sírnivaló, hogy az
utolsó csönd pedig öröktôl fogva
most már a tiéd.

2

Elôször félig nyilvánítottak saját halottnak. Az
intézmény, ahová negyven éve tartozol.
Mondjuk deréktôl lefelé övék lehetsz. Fölfelé
maradsz a miénk. Sajátságos a saját
halott. Saját halottam vagy, mióta megszülettem.
Halálodnál az életem sem lehet inkább
sajátom. Sej-hát, saj-hát: miféle kurjongatás
ez? Döntsük el testületileg, melyik halott
hova tartozik. Nem tartozik rám, se
a halottra. A halott tartozik nekem pénzzel.
Ezt most ünnepélyesen elengedem. Nincs olyan
dolog az életemben, amivel ne tartoznék a
halottnak. Saját tartozásomat is, ünnepélyesen,
nekem kell elengedni. Ez nehezebb. Saját tartozásom,
hallja a világ, a világnak adom. Látom, ahogy szomorúan
ingatod fejed – hogy nekem már nem lesz
gyerekem. Persze, utólag világos: úgy, hogy te
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megérnéd. Mert hát addig van világ, amíg szavad van
benne, nem? És ha tartozásom egy számodra már nem
létezô unokádnak adom? Lehet kegyesen
elérzékenyülni. Na, nem. A saját halottnak egy
potenciális unoka nem saját, és hiába élô.

3

Sosem akartam akváriumot. A díszhalak
üvegbe zárt felnagyított hólyagszeme
hályogtanács volt, hogy ezt az üvegfaltól
üvegfalig verôdô mozgást kívülrôl ne
nézzem, amíg belülrôl meg nem élem. Nincs
kopoltyúm. Ha erôlködöm, nem a fejemen át
veszek levegôt. Van tüdôm, használom. Beszélek.
Hasukat feltárva víz színén lebegtek
reggel a guppik, aranyhalak. Nagy, lepattogzott
öblû kanalat, mintha kanálislé marta volna
le róla az alpakka fényét, vettél elô,
hogy az akvárium felszínérôl lehalászd a 
halált, és este ne vegyem észre, hogy kevesebb
a hal. Nem ettünk azzal a kanállal 
soha. Kifogni a lelkeket Jézus dolga, meg
az emberhalászoké, nem a halálé, mondanád,
ha tudnál még beszélni. A kórházi ágy
öble úgy simult hátad alá, mint egy
hatalmas kanál.

Kiss Judit Ágnes

TÁVOLÍTÁS

Két talppal, mint mászó a sziklafaltól,
Gyökerestül, mint a kertbôl a gazt,
Fogat csikorítva, egy mozdulattal,
Mint sebbôl a belealvadt tapaszt,

Mint víz alatt, egy lélegzetvétellel,
Mint tûzbôl a lángra kapott edényt,
Majd aprólékosan és tervezetten,
Valami titkos rítus részeként,



30 • Kiss Judit Ágnes: Versek

Végül szorongva, mégis reménykedve,
Ahogy steril szobában a beteg,
Egyedül névmásokkal, névszavakkal –
Igék sehol már. Sem ígéretek.

ZARÁNDOKÚT

Hányszor kell fölmenni a lépcsôn,
hogy otthonná váljon a
tér, ahová vezet?
Hányszor végigmenni az utcán?

A villamosablak fémkeretével
újra meg újra képeslappá
metszi a tájat.
Idegen vagyok itt. Bámulom.
Nem ismerôs az ég sem.
Számûzettem a sorsból, amelyet
élni akartam.

ZÁRSZÓ

Anyám hamu egy porcelánedényben,
nagyanyám poraival elvegyítve.
Engem várnak, homokórámban
lassan peregnek,
amíg hazatérek végre.

Itt hazám nincs már.
Csak valami torzó, nyomorék,
aki gyûlöli az épet.
Ha megüt, vissza nem ütök,
még ennyit tehetek érte.
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Nem szeretem régen, nem is gyûlölöm.
De eltûröm bénán,
mint kinek kettéroppant a gerince.

Mert elhagy végül a szerelem is,
és beomlik az arcom, mint a pince.

S a törmelékbôl, téglaporból
akkor ujjával Isten
engem újrarajzol.

ABLAKKERET

úgy kértelek, hogy itt maradj,
mint szavak nélkül csak lehet,
ablakomban könyörgéssé
kulcsolódtak a reggelek

akácfalombbal, cserregô
szarkákkal – azt hittem, elég.
s hogy kiterítettem magam,
mint perzsaszônyeget eléd.

a házban, ahol most lakom,
nincs fa az ablakom elôtt,
szürkére mázolt tûzfalak
koptatják bennem az idôt.

sorvadva-hízva, céltalan
telik-múlik a hold, a nap,
vándormadár volt, költözô,
tudhattam jól, hogy nem marad.

nehézfémekkel szennyezett,
telik-múlik a nap, a hold,
míg levével a gyötrelem,
mint pezsgôtablettát, felold.
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Jenei László

SZABÁLYOS CSALÓDÁSOK

1

Nagyjából el tudta képzelni, meztelen teste hogy néz ki, de nem mozdult, nem tett 
semmit, ami az illúzió elfogadása lehetett volna. Az alig egyperces gondolat máris elszállt: 
a hatósági osztály ipari és kereskedelmi csoportjának csoportvezetôje, ha majd a mun-
kahelyén a megfelelô indokkal lemegy a második emeletre, a nagy meleg miatt egyszerûen 
nem fogja kívánni az új és fiatal gyámügyi ügyintézôt, azt a nagyon szégyenlôs kislányt. 
Huszonhárom vagy huszonnégy lehet, úgy kerüli ki a folyosón a férfiakat, hogy azzal 
nem tud becsapni senkit, bizonyára számos gerillataktikát ismer. A teste pedig mintha 
véglegesítésre váró vázlatokból állna, ösztönzi a férfit, tegye azt, amihez ért. Ez a nap 
azonban egész embert kíván Zolitól, néhány szürke tényt kell becsúsztatnia a felesége 
tudatába, így a képzelete, ez a fénybe tartott gyémánt most teljesen másodlagos.

Elzárta a vizet, kinyitotta a zuhanykabin ajtaját, Juli épp akkor lépett be a fürdôszobá-
ba. „Szia, drágám”, hallotta a köszönését, de nem reagált. Minek, úgysem hallgatják 
meg. Zoli nemrég jött rá – mindenféle terápiás hókuszpókusz nélkül, önerôbôl –, hogy 
azért vág bele mindenki szavába, mert rögzült benne, más esetben ôt sem hallgatják 
végig. Bosszút áll a világon. Vagy nem is: inkább trendekhez alkalmazkodik, lepofázza 
a másikat a színrôl. Ment is egy darabig, de már unja. Bárhogy igyekszik, úgy jön ki a 
lépés, hogy általában alulmarad, beszél, de már nem figyelnek rá, vagy pedig elnémul 
hirtelen, és a hallgatása senkinek sem tûnik fel. Egy csoportvezetô, aki elvesztette az 
információs értékét, egy középvezetô, akinek nincs karizmája. A hivatalban nem fog 
definiálatlan mozgalmakat indítani, nem teszi ki magát a fônökei haragjának. De talán 
más területen... Mivel imádta a nagy emberek memoárjait, s elképzelhetônek tartotta, 
ha nagy élete lenne, ô is tudna komoly történelmi tablókat felvázolni, az írott szó erejérôl 
gondolkozott egy ideig, majd a szellem hullámmozgásait követve átnyergelt: valójában 
egy épület bontását látta az utcán, amirôl Drezda bombázása jutott eszébe, arról pedig 
a híres film. Nagyon feszült állapotba került, mint a tartalmas felismerések idején szo-
kott, láthatatlan mélységet érzett a lába elôtt, mely valamiféle megváltásszerû gyorsa-
sággal töltôdik fel. Eszébe jutott, filmes még lehetne. Tisztában volt vele, nem vall ko-
moly férfira, ha így hoz stratégiai döntéseket, de hát a mûvészet eleve a hirtelen meg-
érzések terepe, olyasmit kell tennie ébren, amit korábban csak álmában tehetett vagy 
gondolhatott, és ehhez minek az ész? Egyébként is: mindenki filmezik, ô is, évek óta, 
telefonnal, kamerával, ezért elhatározásának másnapján lendületesen dolgozni kezdett. 
Nem nagy ügy, úgy vélte, eleinte elég kutató, egyben cinkos tekintetet vetnie azokra a 
képekre és képsorokra, amelyeket a ma embere ipari méretekben állít elô. Elég kódfejtô 
buzgalommal csoda után kajtatni a pontok és pixelek dzsungelében, hiszen a szakköny-
vek azt írják: a csoda ott van, rá akar rontani Zolira, akkor pedig ô ahelyett, hogy vé-
dekezne, mint eddig tette, a legjelentéktelenebb gesztusokkal is igyekszik elôcsalogatni. 
Forgatókönyvet ugyan nem tud írni, de ezt hamar megoldotta, az egyik ismerôsének 
az ismerôse, történetesen egy nyomorgó író, egy borderline személyiség átadott neki 
pár ezer forintért egy hosszabb novellát, mely a szerzô pálinkabázisú érvelése szerint 
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kiált az adaptációért, ráadásul a jól követhetô történet egy vízparti nyaralótelepen bon-
takozik ki, nem habozott, kétségek nélkül belevágott. Azt majd menet közben megta-
nulja valahogy, hogy mutatni kell és nem mesélni. Résnyire ajtót nyitott ennek az is-
meretlen világnak, majd egy hirtelen mozdulattal teljesen átadta magát neki.

Igen, határozta el Zoli, a mozi lenne a megoldás. A mozgókép. Aki beül egy moziba, 
hogy másfél órán át egy tükörsima felületre meredve, fáradhatatlanul csendben legyen, 
az lesz az ô embere. Mert valamit tenni kell! Amikor apósa meghalt, azt hitte, az anyó-
sa megváltozik, de nem, sosem hallgatta végig. Ilyen volt a bátyja is, s ilyen, sajnos, a 
fia – ha telefonon beszélgettek, mindig közbeszólt, ne haragudj, apa, de így meg úgy, 
s vége is volt. A családi videofelvételeket azonban mindig ô készítette, hosszú évek óta, 
és amikor szeretteire szegezte a kamerát, olyan megszeppent arcot vágtak, mintha a 
világegyetem jövôje lenne a jó szereplés tétje.

Tehát majd a mûvészet! A sötét tehetség! Nincs ebben semmi különös. Lehetôségeinek 
felét már elhasználta, a családi kórtörténet alapján nem akart bízni hatvan évnél hosz-
szabb életben, és akkor már csak tucatnyinál alig több éve maradt, ami rossz vicc, ami 
nagyon, nagyon rossz vicc, de ha van, ami magasan az élet fölé emelkedik, akkor ô fel-
kapaszkodik rá. Az emberek a kitaposott ösvényt járják, míg egy nap rá nem jönnek, 
hogy valami kimaradt az életükbôl. Az ô életébôl majdnem minden kimaradt, amihez 
a szabadság képzete társul, nem nyúl bódítószerekhez – eddig bírta jó modorral, hogy 
a jelenbe van zárva.

Úgy tervezte tehát, hogy részben átáll a mozira. Vannak olyanok, akik fesztiválokon 
indulnak egy okostelefonnal forgatott mûvel, neki azért ettôl máris több minden áll ren-
delkezésére. Más sem indult sokkal jobban kistafírozva, s mégis befutottak. Van egy 
ismerôse, aki komoly tanárból szempillantás alatt lett keresett esküvôi fotós. Zoli pél-
da értékûnek tartotta, hogy az életét szigorú pontossággal megszervezô ember miként 
válhatott örökké mosolygó, oldott egyéniségével a szabadságot szimbolizáló bohémmé. 
Förtelmes és rikító képeit ugyan ki nem állhatta, a karneváli színek ellenére is mindig 
felfedezte rajtuk a kiábrándultság legmélyén járó emberek arckifejezését. A lényeg 
azonban nem ez: hogy benne van a pakliban a kisiklás lehetôsége is, hanem egyelôre 
a döntés bátorsága és az emelkedettségnek legalább a látszata. A sorsválasztás, ahogy 
ezt valahol olvasta.

Szóval a mozi. Persze nem lehet feláldozni a karrierjét, van neki viszonylag biztos 
megélhetést nyújtó polgári foglalkozása, köztisztviselô, de hol van az megírva, hogy egy 
hivatalnoknak ne lehessenek mûvészi ambíciói. Hiszen máris nagyobb horderejû elis-
merést vívott ki új érdeklôdési területén, mint hivatali éveiben bármikor. Az interneten 
talált egy országos versenyre invitáló pályázati kiírást, beküldte az anyja halálakor s 
közvetlenül azt követôen készült etûdjét, és... második helyezést ért el! Nem érezte helyén-
valónak a vágással foglalkozó ismerôs vádjait, nem gondolta, hogy érzéketlen lenne. 
Anyuka akkor halt meg, rendben van, de anyuka sosem adott a formaságokra. Amit a 
fia valaha mondott neki, mindig úgy hatott rá, mintha szorongásos álomból éledt volna; 
egy ajtó nélküli, tágas átjáró, képzeletbeli légifolyosó kötötte össze ôket, melyen a sze-
retet gond nélkül áramlott egész életük során. „A halála pedig ott volt már jó ideje a 
beszáradt bôre mögé szorulva”, gyôzködte Zoli a vágót, aki kegyeleti okokból tiltako-
zott a mentô kiérkezése elôtt rögzített képkockák beillesztése ellen. Zoli hitetlenkedve 
tárta szét a karját: „hiszen bámulatos, milyen rejtôzködô egyszerûséggel segít a kame-
ra zoomja abban, hogy a bôröregedésben, ami, akárhogy vesszük, mégiscsak térvesz-
tés, meglássuk a halál kozmikus távlatait! Egy szakember ne tudná, hogy a közeliek 
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révén mennyire mesterkéletlen tudást szerezhetünk az élet után maradó, lehangoló 
rendetlenségrôl?!” A félhomályban derengô, hatalmas belmagasságú szobákat, ahon-
nan még az anyja utolsó fingját sem szellôztették ki, ürességük ellenére képes volt je-
lentéssel telíteni, ráadásul úgy, hogy ennek a mikrovilágnak az oly könnyen alulértékel-
he tô kincseiben ne csak saját rémületének forrására ismerhessen rá, hanem igenis: a 
halál öntudatára ébredô emberiség kiállítóterét lássa meg benne. „Igenis kiállítótere”, 
vágta oda Zoli a kínjában felröhögô, hûtlen vágónak, akinek a hûtlenségérôl már ha-
marabb is felmerültek árulkodó jelek, hiszen a vágási folyamat közben, hangjában alig 
leplezett ironikus éllel nemegyszer kérte Zolit, hogy azt az éteri nyelvet, amit használ, 
lefordíthatná magyarra. Most álljon oda egy ilyennel?! Magyarázza el neki, milyen kis 
különbség van a mûvészi sûrítés és mondjuk a komplex minôségügyi rendszer által tá-
mogatott továbbképzések tudásreprezentációs halandzsája közt? Meséljen neki a min-
denütt tobzódó nyelvi kivagyiságról? Minek? Áthidalhatatlan ûr tátongott közöttük az 
egyszerûség értelmezésében: míg a vágó letisztultságként fordította le magának, és mód-
szerként gondolt rá, Zolit csak a nyomában járó nyugalom érdekelte. A létezésben való 
kiegyezés nyugalma, ahogy akarta is még mondani, de csak a csukott ajtónak mond-
hatta: „a sikeres mû fölötti öröm. Az alkotó, a sötét tehetség felhôtlen öröme”. Majd 
visszavág még egyszer, ebben biztos volt, lesz alkalma ennek a szakembernek halkan a 
fülébe súgni pár keresetlen szót.

Zoli büszke volt; tudniillik arra, hogy nem csak szemléltette a kisfilmjével ennek a 
kiállítótérnek az egyszerre szûkös és tágas jellegét, hanem a saját mûvét képes volt szí-
nesen és ízesen értelmezni is. Persze azonnal zavarba hozta, mennyire ügyes csapda 
rejlik abban a kérdésben, igazából melyik bravúrjára büszkébb. Mert ha nem figyel, 
kiforgatják, amit mond és mutat, s ha egy ember megteheti, meg fogja tenni a többi is. 
Megteszi majd Juli is, az arcán azokkal a jól követhetô torzulásokkal, szája szegletében 
a fájdalom tipikus átalakulásaival fogja mondani neki, hogy mit marháskodik a gyász-
szal és a gyászos szakszövegekkel, amikor legalább az anyja halála figyelmeztethetné, 
milyen szörnyû ez az egész. „Vegye észre a halál ténye mögött az anyját.” Büntetlenül 
nem mondhat olyat, hogy „az egyes ember elmúlása, mint a fekete hangjegypont a 
kottán, értelmes is lehet”. Nem szabad ilyet mondani, fogja Juli figyelmeztetni a köte-
lességeire, és akkor már hiába korrigál, hogy jó, jó, ez igazából mégiscsak egy liturgikus 
kiállítótér – késô lesz, elmegy a vonat. Oda a filmje, oda az esély, hogy az emberiség 
betelhessen a látvánnyal.

2

Mert segíteni kell az embereknek. Meg kell érteniük, a gyász oktatófilmjét kapták aján-
dékba. A gyászét, mely teljes embert kíván! És ô ott van benne, Zoli nem gyôzte ismé-
telgetni magának, a fiú szereplôje volt ennek a kisfilmnek, pedig egyszer sem tûnt fel 
a képeken. Még ha részvétlen is ez a versenymû, ezt csak neki lett volna joga észreven-
ni. A díj indoklásában a zsûri az érzés egzotikumát emelte ki, és az ember maga választotta 
akadályait sorolta. „Milyen akadályok?”, törte a fejét Zoli. „Csak nem arra gondoltak, 
hogy a stressz maga alá gyûr mindenkit? Hogy egész életünkben magunkat gyászoljuk, 
s ezért tûnünk részvétlennek, ha valóban elvesztünk valakit? Mennyire félreviszi az 
értelmezés a legegyszerûbb, mondhatni minimalista gesztusokat is!” Mindig könnybe 
lá bad a szeme, ha sorra veszi a reményvesztettségrôl mesélô, kimerevített képeit. A ren-
dezôi, de mit rendezôi: fiúi figyelem fókuszába került a teli hamutálca, az utolsó napok 
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szabálytalanságát jelzô por a tévé tetején, az ágytámlán megtalált, automata felhúzó 
szerkezetû óra mozdulatlan mutatói vagy a mosdókagyló árulkodóan cseppmentes öble, 
a szobanövények kiszáradt és összezsugorodott komposztja. Sôt, még egy befizetetlen 
csekk is, mely, ugye, általában nem jellemzô a korrekt öregasszonyokra, s amelyen jól 
látható a takarékon élt élet bizonyítéka, a nevetségesen csekély összeg számsora. Ez az 
igazi gyász: a takarékosság hiábavalóságának mindennapi felismerése. Annak a tudata, 
hogy dôzsölünk, ha nem is tudunk róla, míg el nem pusztulunk. Na, ezt nem szerette 
Zoliban a vágó, és nem a kihûlt test úgymond építészeti fejleményeinek aprólékos ábrázo-
lását. Emiatt sértôdött meg, és hagyta ott az új munka elsô lépéseinél, a féltékenység 
miatt, pontosított tovább Zoli, mert olyan nehéz mit kezdeni azzal, hogy szellemi lények 
vagyunk.

Zoli maga választotta akadályai a hivatalában testesültek meg, és a bátortalanságá-
ban. De a vadonatúj munkaeszközök által biztosított hatalomban vakon hitt. Máris át-
lépett azelôtt rögzítettnek ismert határokat, a kisfilmjéért kapott, egyelôre rejtegetett 
oklevél nem egy esküvôi fotósé, de nem is egy hivatali csoportvezetôé, hanem egy si-
kerének titkait férfiasan ôrzô talentumé. A fiúé, aki dicséretes módon emléket állított 
az anyjának.

Volt ugyan egy kis hiányérzete. Nem látszik a filmen, mit talált az anyja szekrényé-
nek mélyén. Vagyis látszik egy gyermeki kézzel teleírt füzet, melyre ráközelítve két sor 
válik olvashatóvá: „16 óra. Húszan vannak. A szokásos várakozózene. A behantolás után 
megint azonnal abbahagyták.” Zoli rengeteget gondolkodott, lesz-e olyan nézôje, aki 
megérti, mit látott. Aki kitalálhatná az egész történetet, értelmi s nem pusztán érzelmi 
találkozásnak fogja fel a pár másodpercre kitartott képet. Honnan a fenébôl tudhat-
nák, hogy a kisfilm készítôje egy római katolikus temetô melletti panelban nôtt fel, 
melynek hetedik emeleti ablakából számtalan szertartás nehézkesen hullámzó gyüle-
kezetét tanulmányozhatta. Az elhunyt úgy szerepelt a gyászolók gyûrûjében, mint a 
megvilágítatlan, árnyas terítôre hulló szerencsepénz. A szokatlanul méltóságteljes 
körülményektôl elkábulva hitték is a népek, meg nem is, hogy kedvezôre fordulhatnak 
az események. Álltak rendületlenül a sírgödör körül, mintha csak ott lennének bizton-
ságban, mintha távolabb kerülve elbizonytalanodnának valamilyen fontos kérdésben. 
Ha ilyenkor Zoli elfordította a fejét, s a bérházak nyugati oldalán terpeszkedô óriás 
reklámplakátokra emelte a tekintetét, még többet megértett a látottakból: hogy az élet-
ben valóban létezik magasabb rend, viszont éppen ezért nem számíthat a szerencséjére. 
Aztán amikor a sírhely körüli csoportocskák mégis feloszlottak – néha alig bírta kivár-
ni: ha bezárkózott a vécébe, a gyászzenét ott is hallotta –, az ottlétükre utólag mindig 
úgy gondolt, mintha füstcsíkot látna egy terméketlen völgyben.

Mivel gyakran fantáziált arról, hogy ô tulajdonképpen mindegyik temetésre hiva-
talos, a kis Zoli naplót vezetett, rögzítve az összes eseményt, melyet az iskola miatt nem 
mulasztott el. A halálra koncentráló, az életnek szinte csak ceremoniális mozzanataira 
ügyelô regisztrációs kötelezettség pedig egy idô után, a szülei legnagyobb rémületére, 
álmatlanságot okozott nála. Mivel nem találták meg sem a jegyzetfüzetet, sem a han-
got a gyerekkel, nem ismerhették az okokat. Apja és anyja a betegségben – talán rájuk is 
inkább a sírkert szomszédsága, mintsem a felkeresett orvosok józansága hatott – a 
legvégsô következményekre utaló jeleket vélte felfedezni. Ijedtükben egyfajta halálel-
lenes összeesküvésben forrtak össze (az apa akkoriban olvasott is egy fölényeskedôen 
tétova könyvet a témában), és ez azt hozta magával, hogy hozzászoktak az éjszaka dé-
monaihoz illô harcmodorhoz: vadállati hókuszpókuszok, indián álomcsapdák, rém-
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koppantó emberek kötötték le az elméjüket, álomrablókkal küzdöttek, a szellem csil-
lagtérképein végleg eltévedve, de boldogan, pedáns igyekezettel, mert már valahol 
hátul ködbe veszett a gyerek, akiért mindezt kitanulták, s vele a gyerekért érzett fe le-
lôs ségük is. Zolit nem zavarták a fejlemények, titokban elolvasta apja egy dugdosott 
könyvét, melyben egy focista, egy kapus nôket gyilkol, s lett az életének egy idôszaka, 
melyben azt hitte, a gyilkolás sport, s a temetés az ünnepélyes eredményhirdetés. Ha 
a szülei ilyen könyveket olvasnak, bizonyára többet tudnak a szabályokról, így azok ki-
játszásáról is, és jobb tôlük távol tartania magát. 

A megfigyelés számára ritmikusan visszatérô nyugalmi állapotnak bizonyult. Ter-
mé szetesen kellettek leíró jegyek, melyek a rendszerezésben segítették, de korán ész-
revette, hogy el kell térnie a sablonoktól, a gyászoló gyülekezet például sosem állhatott 
meghatározható számú egyedbôl. Ezért valamiféle dübögô ritmusú, hipnotikus ismét-
lô désre igyekezett összpontosítani, mely egyébként is szinte leverte a lábáról, ha a sír-
halmok labirintusa felé fordult, csak hát amikor még gyerek az ember, az ismétlés unal-
mas. Zoli így szokott bele, hogy a kötelezettsége, végsô soron a munkája sosem lesz iga-
zán érdekfeszítô, így egyszer majd másfajta tartalékokat kell mozgósítania. Mondható, 
hogy ez a tapasztalat vérévé vált.

Már akkoriban örömmel nyugtázta, hogy az ismétlôdô látvány az idôk során egyet-
len képpé állt össze, mondhatni: a gyászoló prototípusának portréjává. Ez volt az, amit 
a gyerekkorból boldogságként élt meg. Képtelen volt elhessegetni magától a ravatalozó 
portikusza által keretezett, kimért és hivatalos arcot, mely nehezen mozdult el szilárd 
helyzetébôl. Mindig szívesen bogarászott volna ennek az arcnak – vagy ennek a képnek 
– a részletei közt, melyektôl azelôtt a távolság miatt el volt zárva. Amikor elhatározta 
magát, s átsétálva a bejárati kapuív alatt elvegyült közöttük, olyan érzése támadt, mint-
ha egy utolsó erejüket is elhasznált alakokkal benépesített iskolában az irtózás haszná-
ról magyaráznának neki, pedig tudhatják, hogy szegény páráknak honnan is lenne 
energiájuk ahhoz, hogy bármitôl is irtózzanak. A kis Zoli tudta, hogy fél, és azt is köny-
nyen beláthatta, hogy ez a félelme fontos tanulságokkal szolgál majd. És ahogy egy ér-
zékeny és kiváló adottságú gyermek a tanórán, ô is pillanatok alatt jutott el az elsô 
felismeréstôl a tétel kimondásáig. Ha unalmas is a dolog, a hasonlóság az ô barátja és 
segítôtársa: a temetéseken megforduló összes ember kínosan és nehézkesen bevésett 
formákból állt össze, mind elnyúzott, az élet versenyérôl megfeledkezett felületnek tûnt. 
Izgalmasnak nem is a tartalmi kiértékelésüket érezte, helyesebben: kezdte érezni, hanem 
a beállításokat. A hetedikrôl látott gyászoló csoport állóképe után itt, egészen a köze-
lükben, velük egy szintre kerülve, térben létezô alakokat vizsgálhat, tehát olyan formát, 
mely nem valaminek a végpontján áll, hanem a közepén. Bár az élet mint rajongással 
terhelt folyamat kevéssé foglalkoztatta, annyit sejtett már akkor is, hogy ilyen arc a va-
lóságban nem létezik. Valóság alatt azt értette, amikor az ember ellép a sír mellôl. Ha 
tehát ô valaha elér, belát valamit, a ki tudja honnan érkezô dicséret olyasmire fog vo-
natkozni, ami nem látszik. Ez a tapasztalata is, nincs jobb szó rá, a vérévé vált. Mindenesetre 
lassan megszûnt az álmatlansága – a szülei el is bizonytalanodtak –, s attól kezdve a 
túlzásig szûkszavúvá vált.

A történtek után közel harminc év telt el az életébôl, és semmilyen érzéki tapasztalat 
nem írta felül az emlékeit, csakis erre a lassú forgásban lévô arcra, erre a prototípusra 
gondolt régi ismerôseként, mely, bár névhez, személyhez sem köthetô, a környezetével 
mindig rejtélyes módon kölcsönhatásba lép. Alig merte hinni, hogy volt az életének 
ezen a korai és meghatározó drámán túlmutató értelme. Egy szokványos önéletrajza 
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persze kikerekedne, melyben köztisztviselôi karrierjének állomásait rögzíti, mint ahogy 
készült is pár ilyen, de ettôl több nem bányászható elô a mélybôl; megtörténtek vele 
dolgok, de a konkrét események szerinti illesztések már nagy nehézségekbe ütköztek. 
Úgy élt, mintha folyamatosan félrenézne, csak hogy leplezze magát, de amikor kike-
rült az emberek látókörébôl, nem volt tôle alaposabb megfigyelô, mert mindig vissza-
tért alanyaihoz, s magában rekonstruálta a feltételezett lényeget, a látszólag szabadon 
lebegô arcok fizikai dimenzióit.

Ebbôl a Csipkerózsika-álomból ébredt fel, amikor felfedezte magában a mûvészi am-
bíciót. Vagyis hogy kulcsszerepet játszhat az életében a tény: vannak egyáltalán ambí-
ciói. Hazudhatna most, amikor végre teljes valóját átjárta a tudat, teendôje van, ha-
laszthatatlan teendôje. Elemzô távolságot biztosítva mondhatná, hogy mindig is tisz-
tában volt vele, ô egy ôstehetség, csak nehezen forrt ki. De hazudni többé nincs ideje. 
Úgy tartotta, épp ez a mûvészet lényege.

Hiába hatolt be mindjobban ennek az okkult szövetséghez hasonlatos csoportnak, a 
mûvészeknek a birodalmába, vagyis hát, minek szerénykedjen: e birodalom sok száz 
belsô határán is túl, jobbára rejtetten mûködô mûhelyeibe, annyira elônyös pozíciót 
fogva, hogy már feltétel nélkül képes volt a valóságról, mint protézisrôl gondolkodni 
– edzetlen és aránytalanul gyakorlatias érzékeivel azt máig képtelen volt kikutatni, mi-
lyenné válik az a táj, amelyre ô mûvészként teszi a lábát. Milyenné változik az a környe-
zet, amellyel ô rejtélyes módon kölcsönhatásba lép. Hányféle összeütközés vár rá, ha a 
felesége egy mûalkotás szerzôjeként fog rátekinteni, Vajon érthetô nyelven fogja-e kö-
zölni vele Juli, ha nem ismer rá az ô csodálatosan átlényegült mûvészarcára? Mi lesz, 
ha többé már nem elidegenedésrôl, hanem eredetiségrôl kell vitatkozniuk?

Hiába csûrte-csavarta, attól félt, hogy Juli szarnak tartja majd, amit forgat, egyálta-
lán, amit kitalált, vagy ha nem is veti el azonnal, döntôen félreérti, amit lát, s nem lesz 
képes belépni a mû világába. Zoli úgy vélte, ez lesz a kisebb baj, ám elôbb hadd jöjje-
nek a közvetlen nehézségek – gyûjtötte az erôt az elmúlt napokban, melyeknek sötét 
tónusát az a szilánkosra tört és testébe ezer ponton belefúródott kérdés biztosította, 
hogy vajon hogyan került az anyja szekrényébe a naplója? Olvasta az anyja? Mikor ol-
vasta? Mit olvasott ki belôle – hogy akkor most milyen gyerek is a Zoli, mert neki csak 
a gyereke, ha csoportvezetô, akkor is; vagy hogy milyen anya volt ô akkor, amikor ennek 
a naplónak szisztematikusan töltôdtek föl a sorai?

3

A folytatáshoz befektetésre és egyfajta coming outra van szükség, és a baj ott kezdôdött, 
hogy Juli nem tud semmirôl, és nem is nagyon lehet neki semmi újat mondani, mert 
az ô szíve és feje is tele van féltékenységgel. Minden jel szerint neki is van egy jól retu-
sált portréja egy masszív lelki bázisra támaszkodó, karakteres férjrôl. Nemrég ittasan 
szeretkeztek, és Juli valamiféle önkívületi állapotba kerülhetett, mert Zoli farkát szorít-
va ismételgette, hogy „az enyém”, meg hogy: „minden az enyém”, lihegte-susogta, 
miközben finoman túrta befelé magát a férje ölelésébe. Mint egy jó gazda, ha kimegy 
felmérni a határt, s egyszer csak elfogódottan térdre esik a föld illatától elbódulva. 
Órákig játszottak meztelenül az ágyban, talán sosem volt még ehhez fogható eset az 
életükben. Zoli szerint a nôkre jellemzô nosztalgiák feltorlódtak Juliban, csak a szépre 
akar emlékezni, ahhoz viszont körömszakadtáig ragaszkodik. Ma már nem mindegy az 
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sem, hogyan mutatkozik a szomszédok elôtt, nem jöhet haza koszos autóval sem. A vá-
ro si bálokon, parti rendezvényeken, ünnepi üléseken vagy karitatív eseményeken Juli 
mindig kiszúrta neki azt a négy-öt embert, akihez feltétlenül oda kellett sodródniuk. 
Úgy festett ez az egész protokollmánia, mintha valóban büszke feleség lenne, és a leg-
odaadóbb polgár, akinek egyenesen kötelessége ez az ura adottságaival való ártalmat-
lan elôkalkuláció.

Nagyon könnyen lehetséges, hogy Juli azonnal úgy fordítaná le még ezt a minimális 
pályamódosítást is, „de mit is beszélek”, javította ki magát Zoli azonnal: ezt a jelenték-
telen kitérôt is, mint ami elég lesz megrajzolni válságosra fordult helyzetüket. És aztán 
már hiába mentené magát, hajtogathatná, hogy szó sincs a leépítéstôl való félelemrôl, 
vagy hogy egyik napról a másikra politikai hullává válhatna. Mert Juli minden továb-
bi nélkül értelmezheti a vallomását így is, hogy a menekülési útvonalait tartja karban. 
Nem is féltékenység ez az ô részérôl, nézte a fürdôszoba ajtajában visszafordulva Zoli a 
köntösét ledobó Juli meztelen hátát, a felesége ötvenhez közelítô testének kielégítô ru-
galmasságát – nem féltékenység, hanem az öregedéstôl való félelem! Juli megérezte, 
hogy nézi, tétován pillantott hátra, ahogy megfordult, égetôen forró fénysugár járt tes-
tének lapályai és felfúvódásai közt, mintha valaki a legizgalmasabb helyszínt keresné 
egy ötlet kivitelezéséhez. A mozdulatban, a zavartalan kitárulkozásban nem volt semmi 
kihívó, munkaterületként lezárult körülöttük a fürdôszoba, dolgoztak mindketten. 
„Álmodban olyan hangot adtál ki, mint egy tengerjáró hajó ködkürtje”, mondta Juli 
mosolytalanul, vagyis nem pontosan ez történt, mert ennek a mondatnak az elhang-
zását csak Zoli remélte. Ordított éjjel, volt már ilyen, s Juli még az ágyban, szemét dör-
zsölve szidta érte. Miért nem tesz valamit ellene? És most a fürdôszobában Zolinak jól-
esett volna, ha ezzel a ragyogóbb mázzal vonják be a szimpla szemrehányást: mint egy 
tengerjáró hajó ködkürtje. Nem mozdultak, és ez olyan volt Julitól, mintha végre rende-
lést adott volna le, neki, a régóta vigyázzállásban várakozó háziszolgájának. „Ebben 
lenne a lehetôség?”, merült fel Zoliban. Hogy a házasság légzôgyakorlataként folytatott 
mindennapi információcsere bôvüljön ki valamiféle szövegmagyarázattá? Álomfejtéssé 
akár? Mert akkor most nem szabad tétováznia, és talán a helyzet különlegességét kiak-
názva, hogy tudniillik egyikük meztelen, hogy magasról tesznek a beidegzôdéseikre, 
a rutinszerû szemérmességükre – eme forradalmi mértékvételt követôen máris eljut-
hatna a vallomásig. 

Megpróbálhatja, gondolta. „Álmomban esôverte vonatablak mellett ülök”, kezdett 
bele, s meglepôdött, hogy amit mesél, milyen játszi könnyedséggel teszi zárójelbe Juli 
világító meztelenségét. Szóval egy vonat ablaka mellett ül, karjához ért az idejétmúlt 
mintájú függöny, nagyon megôszült, és rosszul áll neki a fekete, vastag keretes szem-
üveg. A 23-as ülés az övé, erre, mint az egyetlen, korántsem érdektelen materiális jelre, 
határozottan emlékszik, és hogy öltönyben van, fehér ingének gallérja nevetségesen 
eláll – talán elaludt az egyhangú ringástól. Megigazítja az ingét, meghúzza a nyakken-
dô jét, majd flörtölni kezd a szemben ülô nôvel, aki hajlandó is lenne, vele megy a mos-
dóba. Ám amikor a feltûnôen dekoratív nô leveszi a napszemüvegét, kiderül, hogy Juli 
az. Zoli ijedtében szerencsétlenül üti meg egy üres üveggel. Állomáshoz érnek, menekü-
lôre fogja a dolgot, de amint leszáll, a hegyre felfutó utcácskákkal behálózott város 
felôl, a peronon kitárt karral Juli szalad elébe. Ahogy egy férfi képzeletében egy nô 
szép lehet, gáttalanul nyomakszik felé az ismét felforrósodott test, annak a sok kis szar 
elhibázottságnak nyoma sincs a szépségében, de mit lehet tenni, nem indokolt a nô je-
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lenléte, ezt érzi Zoli, és a nagy tudattalan a rémület szakadékába rántja, szinte átmossa 
a felismerés, hogy most ô következik: ez a Juli meg fogja ölni, s neki hagynia kell magát. 
Ennyi az egész; amikor Juli elôször lecsapni készül, ô elbôdül, és felriad.

Amíg az álmát mesélte, tartalmilag is összeállt benne a kép, s rájött, hogy még a tör-
ténet hôfoka is stimmelt. Az álom jelentése könnyen kihámozható: Juli elpusztíthatat-
lanul magasodik elôtte, megkerülhetetlen, semlegesíthetetlen, muszáj beavatnia, ha 
tovább akar lépni. Muszáj kérnie tôle valamit, ha meg akarja menteni magát. Igen, ma-
gyarázható az álom, irtó fontos dolgot akart kérni Julitól. Pénz, az élete. Az életük, a 
jövôjük. A közös jövôjük. De kérhet-e a feleségétôl bármit is, ha annyit hazudott neki, 
hogy már az étvágya is megjött tôle. A megtévesztésnek ez a túltengése a férfiak legve-
szedelmesebb félreértése. Pokollá teszik az otthonukat, a pokol tüzén égnek. Juli, sze-
gény, egy szôrtelenre pörkölôdött plüssbábu. Hogy álljon elé? Kezdje az elején? Az 
nagyjából lehetetlen. Most is úgy bámult rá, míg hallgatta az álmát, mint egy túlságo-
san is természetes formában megjelenô idegenre. Nem, az arcán az nem a gyanakvás 
klasszikus vonása volt, hanem ravasz lassításokkal kihangsúlyozott fölény.

Zoli nem volt éppen ideges, az élet soha nem látszik a maga befolyásolhatatlan mi-
voltában, de nem árt észnél lenni. Míg átment a nappalin és a konyhába vezetô folyo-
són, látta, hogy éjjel két elemes falióra is megállt a házban. Eldöntötte, ma nem megy 
be a hivatalba. Röntgenfelvétel kell a fogáról, beutalója van, majd beszól a helyettesé-
nek telefonon, azt mondja, ambuláns ügy. El kell hinniük; egy fogról készült röntgen-
kép meglehetôsen kicsi, de akkor is el kell hinniük – nyitotta ki közben az autót Zoli. 
Miért nem különösebb ember ô? Talán hallgatnának rá, nem kellene folyton magya-
rázkodni. Miért nem olyan ez a ház, nézett még vissza a kerítés fölött, amelyik híres 
egy régi gyilkosságról? Miért nem tapad a személyéhez egy univerzális szempontok 
szerint igazolható botrány? Miért zsugorodott össze az elmúlt pár évben ennyire a ro-
konsága – tényleg, gondolta Zoli, négy haláleset csak tavaly. Lehetne egy após a refe-
rencia, egy nagyszülô. Lottónyeremény, mely után nem lesz olyan szégyenletesen pu-
ritán a facebookforgalma.

A stranddal szemben lévô rendelôintézetnél keresett parkolót. A kocsiból kiszállva 
megszédült, nem esett el, de erôsen kellett kapaszkodnia. A hátsó traktusban észrevett 
egy nyitva álló fémkaput, felsétált az aulába, ahol négy ablaknál regisztrálták s indítot-
ták céljuk felé a betegeket. Két nagyon csinos lányra is felfigyelt a sorban. Az egyiket 
aztán maga elé engedte a lépcsôn, fekete leggingjében nagyon összefogott volt a járá-
sa, Zoli szerint erre kevesen képesek, a lépcsôn még a csinosabbak mozgása is szétesik, 
ez meg itt a hajlítás-kiemelés bármilyen túlzása nélküli, csont- és ízülettani remekmû. 
A véletlen szinte felajánlotta a helyet számukra: kiderült, a lány is a fogorvosi röntgen 
elôtt ült le. Tíz perc nézelôdéssel telt, mint a mágnes azonos pólusai, a tekintetük ta-
szította egymást. Amikor azonban elkészültek, s a felvételt várták, a lány közvetlenül 
Zoli mellé ült, sôt, felé fordulva tette keresztbe gyönyörû lábát, így a tangapapucs által 
szabadon hagyott lábujjak már-már belelógtak a tartózkodástól kimerült férfi képébe, 
lelki merevségét azonban továbbra sem volt képes oldani. Amikor a lány észlelte, hogy 
Zolival semmire sem jut, testhelyzetén szemernyit sem változtatva gépelni kezdett az 
okostelefonjába. A lábujjai nem mozdultak, s amíg ez így volt, Zoli sem tehetett semmit. 
A lábat, az ujjak közötti árkokat leste, a hívogató árnyat, melybôl az ujjak oszlopsorai 
emelkedtek el, és máris ott látta magát a vágyott hûvösben, egy amatôr régész, aki le-
marad egy kicsit a sokat magyarázó vezetôjüktôl s a laza alakzatban sodródó csoport-
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tól, hogy magányosan és kedvére barangoljon az idô monumentumai közt. Zoli össze-
rázkódott, mert a folyosói forróság ellenére érezni vélte a közeli hegy felôl meghúzó 
kellemesebb áramlatokat, pedig tudhatta volna, hogy olyan ez az óra is, mint az utób-
bi napjai, melyek érzékcsalódások és hallucinációk kellemetlen szomszédságában vagy 
inkább ölelésében telnek. Nem beteg, nem fél, nem éhes, nem mondhatná, hogy gyó-
gyíthatatlanul vágyik valamire, ennek ellenére egyre csak gyöngyözik a homloka, s ál-
landóan vizelési inger gyötri. Nézte a lány lábát, ujjait, élvezte a sivatagi mélyföld 
mûemlékei közti kóborlást s a tarkót bizsergetô hôérzetet. Elôrehajolt, hogy csak egy 
pillanatra megérintse a lány lábán a bôrt, már kinyújtotta a karját is, s hiába érezte, 
hogy élete legnagyobb csapdája ez, mely szinte magába szippantja, egyre csak közelí-
tett a nehézkesen kivésett formák felé. Aztán megváltoztak a fényviszonyok, ajtó nyílt, 
Zoli megkönnyebbülten vette át az asszisztenstôl a borítékba tett felvételeket, komó tosan 
haladt lefelé a lépcsôn, s csak amikor magára zárta az autó ajtaját, akkor érezte meg 
primitív tettének súlyát.

Áthajtott a felüljárón, szerette ezt az útszakaszt, nyílegyenesen vezette ki az agglo-
merációba, könnyû haladni rajta, ritka a dugó, hamar hazaér. Nem kapcsolta be a rá-
diót, csendet akart. Pár perc telt el, beidegzett mozdulatokkal hajtott, a megszokás 
bábja volt. A következô tiszta, ellenôrzött pillanata viszont valami nagyon alattomos 
hálózat szakavatott mûködését feltételezte, a fennálló keretek elleni támadást, hiszen 
a szélvédôn át kitisztuló képen laboratóriumi pontossággal, mintegy áttetszô millimé-
terpapír segédletével mérhette föl, ahogy ezt a máskor néma tereptárgyak is a képébe 
ordították, hogy idôközben felhajtott az autópályára.

Fent volt az autópályán.
Naponta elhalad a feljárat mellett, s általában úgy gondolt rá, mint a szökés szimbó-

lumára, az ellentmondás egy válfajára, kielégíthetetlen szükségletre – mint egy vágy-
álomra. Felelôtlenül bele a világba, utólag minden elrendezhetô telefonon. Eddig még 
odáig sem jutott, hogy most kéne indexelni, most kéne, még most sem késô... már mindegy. 
Nem játszott el a gondolattal, csak fegyelmezetten tudomásul vett egy lehetôséget. Most 
pedig fent van az autópályán. Indexelt, a leállósávba húzódott, és fékezett.

Ez az elkerülhetetlen jelen, nézett bambán elôre Zoli, az idôkorlátok leomlanak. 
A csoportvezetô úr rácsodálkozik kozmikus érintettségére, mint az éjszaka mániákusai, 
akik hetente hajlandók megesküdni, hogy sosem látták még ekkorának a holdat. Ül a 
kocsiban, körülnéz, megérzi, hogy most az autópálya körüli táj túlságosan érzéki leta-
pogatása következik – és élvezi! Tart az átszellemült lélek fantáziáitól, de kezdi élvezni. 
Mintha most is forgatna, a véletlen diktálta helyszínen igazítaná az objektívet, állítaná 
a mélységélességet, kutatná a részleteket, melyek egy szûk nézetbôl hitelesek lehetnek. 
Mozdulataiban a részrehajlás nélküli pontosság munkál, az a teremtô indulat, mely elôl 
nem akar kitérni. Az elhatározás elô van készítve, steril, akár egy laboreszköz.

Csak az imént volt egy halálközeli élménye, és innen is van visszaút – kerülni kellett 
egy keveset, de megtalálta. Mégis igaz, hogy gyógyíthatatlanul vágyik valamire. Ez volt 
az elsô, sajgón logikus megállapítása, amikor végre meglátta a lehajtót elôjelzô táblát. 
Kell ez a film! Kell Juli engedélye, mert már nincs visszaút, ahogy az autópályán sincs, 
most marha nagyot kell kerülnie, míg a következô lehajtónál irányba fordulhat. Kell 
neki Juli, fôleg most, hogy a tudta nélkül kikölcsönözte a kamerát, s beszerezte azt a 
félprofesszionális vágószoftvert is. Oda van az örökség egy része, Juli megöli. De Julit 
meg lehet gyôzni, errôl kell szólnia a mai napnak, meg persze arról, hogy adja be a 
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röntgenfelvételt az orvosának, s ha kell, legyen meg a próbatömés. De ha az megvan, 
minden energiájával a felesége felé akart fordulni, hódolva, bókolva, hiszen muszáj 
megnyernie a támogatását, szüksége van rá a folytatáshoz. Úgy kell hozzáfognia, hogy 
elôbb Juli kérjen valamit, határozta el, s máris ünnepelni akarta magát a bátorságáért, 
egy túszcsere szikrázó feszültsége töltötte fel.

Felajzotta az elsô forgatási nap reális közelsége, vágyta a vízparti helyszínre szágul-
dó vasúti kocsi berendezésének tapintását, a testén akarta érezni, ahogy alkonyatkor 
megfordul a szél a tóparton. Pénz! Van még az örökségbôl, szabadsága is van, ráveszi 
Julit, hogy utazzanak el: nyaralás! És közben minden szép lassan kiderül, Juli megsejt 
mindent, és ha az ô révén kerülnek felszínre a tények, az lesz a megoldás.

Csak egy nyaralás mindösszesen. Ezzel kell kezdenie. Hazamegy, és meggyôzi Julit, 
árnyaltan használja majd a nyelvet, a sajátját, persze, mivel közös nincs, de majd ráse-
gít valahogy. Teletölti a kádat kellemesen meleg vízzel, a fürdôvízbe habokat és golyó-
kat, porokat és sókat tesz, szerez rózsaszirmot is, meg fahéjillatú aromagyertyákat, és 
megkéri Julit, ne gondoljon arra a rettenetes hangra, ami a legutolsó pillanatokban 
majd a lefolyóból jön, ha mindennek vége, éljen a percnek, amikor az esszenciális ola-
jok terápiás hatásaikkal megnyugtatják az érzékeket, és adja át magát a csábításnak. 
Míg fürdik, kimossa a megfáradt asszony lábujjai közül a homokot, odahajol, s csókot 
nyom szerelmes ásatásának leleteire, a karcsú oszlopsorra. S ha befejezte a fürdést, 
kézen fogja, ezek a megtérések mindig így végzôdnek, kéz a kézben, kiviszi a ház elé 
– sokat segítene, ha maguk is egy vízparti ingatlan elôtt állhatnának majd, de hát az a 
ház az ország egyik legnagyobb hegyének lábánál található, s nincs körülötte más, csak 
a felfelé bámuló, degradált cserjés területek, a döntésképtelen, árnyékhoz szokott ve-
getáció. Pedig egy filmben meg kell mutatni, amit mondani akarunk, s úgy, hogy egyút-
tal elfedjük, hogy alig akarunk mondani bármit is.

Menni fog, ismételgette mániákusan, amikor viszont az utolsó körforgalmat is el-
hagyta, s makulátlanul tiszta jármûvét két sarok választotta el a házuktól, nagyot fé-
kezve kellett megállnia, olyan váratlanul tört rá a sírás. Perceken át zokogott, nem za-
vartatta magát, melyik hazatérô szomszéd látja meg. Képtelen volt kiverni a fejébôl 
mindazt, amit az autópálya leállósávjában valóban látott, az idôbûnökre épülô, könyör-
telen analitikus beállításokat, melyek szinte letarolták az élete köré emelt, fényvisszaverô 
anyagból készült, megtévesztô paravánokat. Hiába készült rá, túl gyorsan történt, sze-
mélyiségének baljós bomlása egyszer csak új jelentést nyert, valaki volt a levetett ré-
tegek alatt, egy új Zoli, aki nem az a sótlan képzeletû ember többé, akinek a szavába 
le het vágni. Ám ahogy minden perc után jön egy újabb, váltakozva látja magát ismerôs-
nek és totálisan ismeretlennek. Ilyenkor rémülten menekülne, de aztán mindig meg-
nyugszik.

Megnézte az arcát a tükörben, gyanította, olyan, mint a felázott plakát. Puhának és 
engesztelhetetlennek érezte magát. Bizonytalan léptekkel szállt ki a kocsiból. Juli húsz 
perccel utána esett be az ajtón, idegesnek látszott, szaladt pisilni, siettében nem zárta 
be a vécé ajtaját, Zolinak egy elfoglalt kurva jutott az eszébe róla. Megnyitotta a vízcsa-
pokat, hadd teljen a kád, s hadd legyen egyértelmû, ô még viharosabb csobogást képes 
produkálni. Nézte a kádban gyûlô vizet, s egy tóparti nyaralótelepet látott, mely csep-
pet sem volt kulisszaszerû, látta a gyanútlan, önfeledt strandolókat, de a pár száz mé-
terre már sokkal erôsebben fodrozódó vizet is, mely fölött viharos erejû szél terelgette 
a statisztái felé az egymás feketeségét hizlaló, baljóslatú felhôket.
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Babiczky Tibor

A TENGERÉSZ

Alkonyatkor az égen,
ezüsthasát mutatva,
akár egy haltetem,
sovány hold lebeg.
A távolban püffedt felhôk:
vízbe fúlt emberek.

A tenger és a dohány
illatára gondol.
Vihar elôtt a dermedt,
lúdbôrös víztükörre.
Óramutatókra, melyek
eltérô ütemben

az idô mozdulatlan
középpontját
újra és újra körbetáncolják.
A kivetett horgonyra gondol.
A meglepetésre, hogy
a mélybe nem

süllyedt alá.
A súlyos vasdarab
a vízen fennmaradt.
S kígyóként a felszínen
tekergett a lecsévélt
lánc körülötte.
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Tenigl-Takács László

A KRISTÁLYKOPONYA HÉT KIRÁLYSÁGA

Elsô Királyság

Kint jártam Amszterdamban, Antwerpenben, azután feljebb, északabbra, Hoogerheide 
felé. A part szinte végig móló, úgy árulják a hajókat, mint itthon a sós mogyorót. Tele 
van hirdetésekkel az internet is. A vashajók olcsók, azokat eleve használtan veszik, úgy 
adják tovább, de sokat kell rajtuk javítani. Vashajó kell, mert mondják, a forgalmas 
hajóutak már tele vannak szeméttel, félig elsüllyedt konténerekkel, ha üvegszálassal 
ráfutsz az egyikre, baszhatod. A kikötôsorok melletti utcákban meg használt mûszaki 
cuccok. Arabok árulják, éppúgy, mint Pesten. Dzsípíesz, radarreflektor, tartalék vitorla, 
mentôtutaj, mindenféle kisebb biszbasz, ami kötelezô. Kell egy fedélzeti komputer is. 
Azokba már minden tengerpart, vízmélység bele van programozva, mûholdról lehet 
frissíteni, térkép se kell. Tuti, hogy íjunk is lesz. Majd horgászunk, vadászunk. Könyveket 
mindig viszek magammal. Németbe estefelé indulok. Félúton, Passau vagy Ingolstadt 
mellett meg kell állni egypár órára pihenni. Aludni nem nagyon tudok, a kamionsofôrök 
kiállnak, beállnak, kurvákat hajkurásznak, csapkodják az ajtót, a kocsira is vigyázni kell. 
Egyszer egy havernak az ülése alól lopták ki a brifkóját, benne a teljes bevétel. Aztán 
hajnalban tovább, át Németországon a francia határig. Végig autópálya, ha ráállok a 
százharmincra, és nincs dugó, szinte figyelni se kell. Lenyomtam már vagy négyszázezer 
kilométert, ha meghalnék vezetés közben, a furgon percekig menne magától tovább. 
Szétválna az idô. A kocsié elôre, az enyém pedig visszafordulna, mert te, Benya, meg a 
többi haverok még sokáig dumálnátok rólam, de csak a régi dolgokról, amiket együtt 
csináltunk, és amik visszafelé vannak az idôben. Olvastam egyszer egy háromidôset is. 
Abban meghal egy ürge a villamoson. Mielôtt meghal, egy öregasszonyt néz az ablakon 
át, aztán rosszul lesz, leszáll, és összeesik. Az ô ideje már visszafelé megy, mert az egész 
könyv róla szól, ráadásul jó kurva vastag könyv, és a halála nélkül nem lenne normális 
befejezése. Az öreglány meg továbbmegy, az ô ideje elôrehalad. Plusz van egy harmadik 
idô is, mert az öregasszony egy svájci nô, aki a követségre tart, hogy megkapja a kiuta-
zási engedélyt. Ezt meg csak az író tudja. Ez az ô ideje. Az író is meghalt régen, így már 
ô is visszafelé tart. Mi meg százharminccal húzunk elôre Heidelbergbe. És azok az idôk, 
amikrôl beszélünk, összevissza mennek bennünk elôre meg hátra. Ha most mi is meg-
halnánk, a többi élôk elôretartanának, mi pedig vissza, és senki sem tudná, hogy amikor 
meghaltunk, bennünk is éppen mások idôi mentek mindenfelé. Szóval valami ilyesmi. 
Sokan csak elolvassák a könyveket, és a végén azt mondják, fú, de jó, ez tetszik. De nem 
értik ôket, csak kajálják. 

Ezt most azért hoztam el, mert mondták, hogy érdekes, olyan, mint a dráma vagy a 
net. Sokan rá vannak zuhanva, de én nem bírom a fanokat még a filmekbe se. Lemmingek. 
Egyszer megszívattam egy csákót, aki teljesen bele volt zúgva. Mondta, hogy zseniális. 
Olvastam már tôle én is ezt-azt, kitaláltam, hogy az agyag géppuskától úgy bezúmoltak 
az oroszok, hogy ráhívták a dalai lámát, annyira buddhista meg modern, az meg külön 
fogadta. A megszívatott csákó teljesen beindult, hogy ô ezen nem is csodálkozik, telje-
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sen meg tudja érteni. Én meg csak fél évvel késôbb olvastam, hogy magamat szopat-
tam, mert azok ott ketten Moszkvában tényleg találkoztak, ami azt jelenti, hogy vagy 
el van romolva már a dalai láma is, vagy szar az angol fordítás. Egy másikban jobbat is 
olvastam. Abban egy írónak haldoklott az apja, hazautazott, hogy láthassa még, de nem 
tudtak átmenni a túlsó partra, mert zajlott a jég a folyón. Ô meg csak gondolkodott az 
életérôl, mert volt ideje. Eszébe jutott, hogy gyerekkorában ugyanitt pecáztak. A víz 
tiszta volt, leláttak vagy három méterre a fenekére. Az apja meg egy fûvel kibélelt favö-
dörbe tette a kifogott halakat, és ô hiába könyörgött, hogy beleihasson abba a hideg, 
halas vízbe, az apja nem engedte neki. És ez éppen akkor jutott eszébe, amikor az apja 
már lehet, hogy meghalt a túlsó oldalon. Volt egy másik ilyen is, abban is egy kissrác-
nak temették az apját, esett az esô, a sírba meg beleugráltak a békák. A gyerek a béká-
kat sajnálta, kérdezte is, hogy kiszedik-e ôket, mert nem tudta, hogy mért sír az anyja, 
és hogy mi van. Mikor az enyém rákos lett, hazajött Kaiserslauternbôl. Most én is kita-
lálhatnék valami francos nevet, de tényleg Kaiserslauternben volt gondnok az öregek 
otthonában, és itthon akart meghalni. Aztán csak ült a konyhában, és nézett maga elé, 
meg ki az ablakon. Mondtam, hogy menjünk le legalább pecázni, de nem is válaszolt, 
nem csinált semmit. Az intenzíven nem volt már magánál, belesúgtam a fülébe, hogy 
ha meghal, utánamegyek, és szétrúgom az Istennek a seggét, amiért ilyen fiatalon meg-
ölte, a mutter meg sírt és pisszegett, hogy ne mondjak ilyet, mert lehet, hogy meghallja, 
és magával viszi. Nekem nem jön be a temetés. A fatert hamvasztottuk, és beleszórtuk 
a kenuból a Dunába. Ez volt a végrendelete. Aztán még ott a vízen szétütöttük magun-
kat a haverokkal, majdnem bele is borultunk, mindent a vízbe dobáltunk, bakancsot, 
kabátot, a teleszkópos pecabotját, a kazettás magnót a kedvenc számaival. Ez a bonyo-
lult, baszki, meg az, hogy itt lebegünk a semmiben ezen a kis picsányi porszemen, amin 
annyi csak a tengervíz, mintha rálehelnél egy kavicsra, áruljuk ezt a sok szart, és az 
agyunkban turkálunk, ahelyett, hogy végigmennénk az egészen, és kikötnénk a leg-
jobb kikötôkben. Most elugrok, hozok egy sört, és dobok egy sárgát, ha a széles bog-
rácsot kérdik, mondd azt, hogy az a für die Suppe, a másik, a befelé hajlított az Ein topf-
gerichtes, arra nem kell fedô, mert benn tartja az ízét anélkül is. Állvánnyal fünfundzwan-
zig, és fünfzehn, ha csak grillezni kell.

Második Királyság

Az Ariadna a legdumásabb csaj. De lehet, hogy pasi és úgy csaj, vagy úgy csaj, hogy pasi. 
Sokan csinálják ezt a neten. Nagyon buzisak az álmai, egy törpe szövegel bennük, aki-
nek varázssisakja van, mászkálnak mind a ketten. A többiek meg kérdezik, hogy akkor 
most mi a helyzet. Olyan, mintha blogolnának, mert tele van szmájlikkal, de fos az egész, 
mert nem így blogol az ember, vagy te már írtad le blogban, hogy „információt tartalmaz 
mindenki számára”? A törpe sisakja szétválasztja az idôt, olyanokat is mond, hogy elôször 
mindig a lényeget kell figyelni, aztán belemenni a részletekbe. Meg hogy a belsô melegtôl 
lesz a vágy, ami lefolyik a tarkólemezekbe, benyomásáradatok vannak benne, meg 
emlékbuborékok, meg morzsák, csírák, amik igazából ajtók, és át lehet lépni rajtuk egy 
másik kitalált valóságba, szóval tényleg valami buddhista szarság az egész. Egyszer 
északon nekem is volt egy ilyen ajtóm, talán Schwerin mellett nyomtam a kürtôskalácsot, 
és begombáztam egy ottani csajjal. Katrinnak hívták, minden északi német nôt Katrinnak 
hívnak, nekem is volt vagy három. Valami erdôben dugtunk, aztán pisálás közben el-
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kevertük egymást. Mindenfelé kerestem, a susnyásban, a kocsmákban, az utcákon. 
Akkorra már kicsit lenyugodtam, és kinyithattam valami átjárót, mert egyik pillanatról 
a másikra egy faluban találtam magam. Becsöngettem a házakba, kérdezgettem, hogy 
nem láttak-e egy Katrin nevû nôt, majd elképedt családoknak tartottam elôadást az 
igazi szexrôl. Arra is emlékszem, hogy részegeknek magyaráztam, maradjanak csak 
bebaszva, ne legyenek lemmingek, mint a többi német, majd valami ösvényen matró-
zokkal találkoztam, akik elvittek az erdô közepén egy uszályra azzal, hogy ott lesz a 
Katrin. Aztán bementünk a hajóra, az alsó kajütbe, majd szóltak, hogy hívat a kapitány 
fel a kormányosfülkébe. Fel is mentem, de ebben a pillanatban kizuhantam, és ott ta-
láltam magam egy hajnali erdôben, se matrózok, se Katrin, se hátizsák, se iratok, csak 
valahol Schwerin mellett egy hajnali erdô a semmiben. Bementem a városba, és kér-
dezgettem, hogy hol van a környéken tó, ahol esetleg hajó lehet. Senki sem tudott ilyent, 
de végül valaki mégis útba igazított egy távoli tóhoz, ami több óra járásra volt, és annak 
a vizén tényleg ott ringott az a lepusztult rozsdás hajó, amiben korábban jártam. De ez 
mégsem lehetett az a hajó, mert üres volt és kibelezett, a hátizsákom meg sehol. Ekkorra 
már teljesen bepánikoltam, és ettôl sikerült újra elrugaszkodni és kitalálni, hogy visz-
szamegyek abba a korábbi valóságba, hogy legalább az irataimat meg a pénzemet el-
hozzam. A Katrinnal meg csináljanak a matrózok, amit akarnak. Nagy nehezen meg is 
találtam a helyet, és feltûnt, hogy az erdô közepén ott áll egy pottyantós budi, aminek 
a bódéja feltûnôen hasonlít egy hajó kormányosfülkéjére. Itt aztán meg is találtam 
minden cuccomat.

Egy ilyen könyvben biztos azt írnák, hogy a Katrinok fontosak. Ôk jelentik azt a nôt, 
akivel az ember vándorlásai során akad össze, leheletkönnyen megkapja, aztán lehe-
letkönnyen elereszti mindegyiket, és rájön, hogy mégsem kellett volna eleresztenie ôket. 
És aztán azon erôlködik, hogy visszakapja ezt az erôlködésnélküliséget, amitôl persze 
csak még messzebb kerül tôle. Kapcsolata velük idôtlen, könnyû és egyszerû, semmirôl 
nem szóló pauza, és ettôl örök és nem fájdalmas üresség. A szív és a fejtetô között áram-
ló lélegzet, amirôl a régi indiaiak azt írják, hogy ha jól beerôsíti az ember, az eredmény 
tollpihekönnyûség és az akadályok eltûnése. És mégis elveszíti mindet, mert szeme a 
vágyak földjeivel van tele, messzi tengerpartokkal, amelyekre még el akar jutni. Pedig 
a Katrinokkal pont ott van, ahova el akar jutni, és ezt csak akkor tudja meg, amikor 
eljut azokra a partokra, és ott nem talál mást, csak a Katrinok emlékeit. Hát egy nagy 
lófaszt, Benya, nem kell a sok marhát a ködös rizsával beetetni. Csak annyi az igazság, 
hogy volt egy Katrin, akivel Schwerin környékén figuráztam a fenyôfák között, volt egy 
Katrin, akivel együtt laktam Berlinben talán másfél hetet valahol a Friedrichstrasse 
környékén egy kölcsönlakásban, és volt az a Katrin, akit te is ismersz, akit a Bodensee 
mellett kúrtunk meg mind a ketten a parkolóban a férje szeme láttára, aztán meg köl-
csönkérte és ellopta a damasztolt késemet. 

Harmadik Királyság

Három évvel ezelôtt megismerkedtem egy faszival, aki késeket vett, sokáig válogatta 
ôket, azután meghívott vacsorára az angelbachtali vásár után. Templomos lovagnak 
volt beöltözve, folyton lekapdosta a sisakját, törölgette a kopasz fejét meg a szemüve-
gét, az arca vörös volt, zihált, tutira vettem, hogy ott purcan ki a láncing meg a bádog 
alatt. Dumáltunk, azt hittem, homokos, azért csinálja, de aztán otthon kiderült, hogy 
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családja van meg gyerekei. A felesége segített leszedegetni róla a cuccot, bûzlött alatta, 
mint a disznó, letusolt, kajáltunk, asztali áldást mondott az evés elôtt. Valami bankal-
kalmazott. Hétvégenként nyomják a hagyományôrzést, nyaranta háromszor-négyszer 
is a középkori spectaculumot. A feleségét nem érdekli a dolog, de hagyja. Hittantanárnô. 
A gyerekei nem voltak otthon, táboroztak valahol, hozott nekik ajándékba vikingbaltát, 
pajzsot, furnérlemezbôl, meg olyan pamutból kitömött tülkös bébisisakot tizennyolc 
euróért. Ezek a játékosok ezerrel jobban keresnek, húszat is eladnak, míg te egy nor-
mális kardot rá tudsz sózni valakire. Idôugrás ez is, Benya, csak nem kell túlvariálni. 
Reggel visszamentem a standhoz, nem tûnt el semmi, ezek nem lopnak, és elég komoly 
a biztonsági ôrzés. Aztán átjött a magyar íjászgyerek, sopánkodott, hogy nem megy a 
biznisz. Reflexíjakat árult, tarsolylemezes övtáskákat, magyar címeres, turulos kulcstar-
tót meg ilyeneket. A marha nem hozott ütôt a sámándobokhoz, én meg azt mondtam, 
mesélje be a vevôknek, hogy a dobverôt mindenkinek magának kell kifaragnia, azzal 
küldi bele a sámánszellemet, ez az ôsmagyar hagyomány, meg hogy a présnyomott 
fülbevalókon lélekmadár van, az viszi el a lelket a Napba. A Nap mögötti, igazi Napba, 
ami sohasem látható, mert eltakarják az elôtte levô Nap sugarai. Sámánutazáskor pedig 
le kell menni a földbe, át kell menni az állatba, ami egy totem, medve, farkas, bika vagy 
ilyesmi, azután megint átalakulni szárnyas állattá, sárkánnyá, lepkévé, madárrá, és 
felrepülni az égbe. És hogy a dolgok, amiket látnak, nem tárgyak, hanem titkos folya-
matok, amiket sohasem lehet megérteni. Ezt, azt hiszem, a hunos könyvben olvastam, 
lehet, hogy másvalahol, de olvashattam volna abban is. Az ilyen dumák mindig bejön-
nek. Azt viszont soha ne mondja a smukkra, hogy nikkelezett, mert arra a németek 
allergiásak. Aztán meg este jön az íjász csákó egy kocka sörrel, és mondja, hogy eladta 
az egészet. Még azt is bemagyarázta, hogy háromszor olyan gyorsan kell ütni a dobot, 
mint a szívverés, a svábok meg méricskélték a pulzusukon, hogy hogyan legyen a do-
bolás. Volt fantáziája meg nyelvtudása a gyereknek. Pedig szar, gagyi dobok voltak, az 
egyikre egy üstököst festettek az armageddonos filmbôl, a másikra pedig egy tigrisfejet. 
Kimásolták a Dzsungel könyvébôl a Sir Kán pofáját. A sörhöz beküldtünk egy üveg 
becherovkát, rászívtunk egy dzsoját, éjjel meg rám bukott a punk lengyel csaj, akit még 
reggel kiszúrtam, de úgy be voltam ájulva már, hogy azt mondtam, ha fel tudja állítani, 
nekiadom, el is viheti magával. 

Sverteset kell venni, Benya, van tengeri is, mert a svertet be lehet húzni, így egészen 
ki tudsz menni a homokos partig, megspórolod a kikötôdíjat, amire rámegy a gatyád. 
Cseteltem egy német csávóval, az Kieltôl lement egészen a Boszporuszig. Mondta, hogy 
végig tele van jachtokkal a tenger. Sokan csinálják. Van egy csomó veboldaluk is, arról 
szeded az infót. Már ezer euróért kaphatsz egy mélytengeri jogosítványt, kell egy kis 
gyakorlat, de inkább elméleti képzés az egész. Gagyi angol és navigáció, mert már üzlet 
lett ez is, hogy ki hal meg útközben, mindenki leszarja. Befizeted, átmész, aztán már 
csak szél kell meg víz meg szerencse. Öt évvel ezelôtt én is sokat láttam Goán a kikötôben, 
fôleg izraeliek nyomulnak rá, mert egy rakás pénzt kapnak a leszerelés után. Próbáltam 
spannolni velük, hogy vigyenek át az öblön, de leráztak, nem barátkoznak mással a 
saját fajtájukon kívül. Végül aztán ott ébredtünk reggel az íjasgyerekkel, olyan volt az 
arca, mint a kifacsart citrom, úgy kiütötte magát. Rám ragadt, ott nyafogott még nyi-
tás után is, hogy ô mennyire trianonos, meg hogy az emberiség szemete a cigány, a ro-
mán, a szlovák, de még a német is, végül aztán elküldtem a picsába, hogy jönnek a 
vevôk, különben is, mi a francnak vásározik, ha ô is ebbôl a szemétbôl él, és ebbôl tart-
ja el magát.
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Negyedik Királyság

Szerintem rájött a csávó, hogy kell a palávert csinálni. Tiszta phantasy meg akcióthriller 
az egész. Van egy, amiben az orosz faszinak a fogában van az adóvevô, és ha rámondja 
az égre a mantrát, lezuhannak az M16-osok. Mindig napszemüveget visel, hogy ne lásd 
a szemét. Azt mondja magáról, hogy az év nagy részét kolostorokban tölti, Burmában, 
Tibetben. Hiszi a faszom. Megnéztem a neten. Fenesegyerek ez, úrifiú, selymes a pofi-
kája. Könyvtárazik, szótáraz és filmeket néz. Volt egy bölcsész csajom, az is szemüveges, 
de remek seggel és csöcsökkel. Nagyon komálja, mondta, hogy kortünet, emblematikus 
jelenség. Meg valami japán csávót is, aki még nagyobb szám. „Konceptualizmus”, 
„antiutópia” meg ilyen szavakat használt, biztos az ELTE-n tanulta. Én otthon fôleg 
télen olvasok, a földeken nincsen munka, vásározni se lehet. Volt egypár sztori, amit 
jól megjegyeztem. Az egyikben egy bolsinak szétlövik a hasát, a belei kifolynak, látszik 
a bordái között, hogyan dobog a szíve. A többiek meg csak állnak, és tanakodnak, hogy 
most mi legyen. Az meg könyörög, hogy lôjék már agyon, nem bírja tovább. Jön az 
ellenség. Korábban is találtak már halálra kínzott sebesülteket, a nyelvüket kitépték, 
a szemüket kiszúrták, egy terhes nôbôl pedig kivágták a gyereket, és élô kutyát tömtek 
a hasába. Aztán az egyik munkáskatona odamegy hozzá, elveszi tôle az iratait, hogy 
sohase tudják meg, kicsoda volt, és szó nélkül szájba lövi. A többi nyápic szemüvegest 
pedig, akik nem merték megtenni, elküldi a jó kurva anyjukba. A másikban van egy 
csempész és gengszter, az meg azt csinálja, hogy a nôvére lakodalmán nászajándékul 
felgyújtja a rendôrkapitányságot. És ezek mind megtörténtek, Benya, ez nem kitalálás. 
Az ilyeneket jobban szeretem, mert nem másznak rám, nem találják ki a képeket he-
lyettem, és nem akarják belém dumálni, hogyan érezzem jól magam. Ha ilyet olvastam, 
leteszem a könyvet, gyúrok egy spanglit, leoltom a villanyt, és a sötétben elképzelem, 
hogy mi lett volna, ha én vagyok ott, hogyan lettem volna ott, meg mertem volna-e én 
is csinálni. De figyelj most a standra, lefújták a Ritterspielt, kezd jönni a tömeg.

Ne mondd nekem azt, bazdmeg, hogy irracionális! Tudod, mi az irracionális, hogy 
itt áll ez a köcsög, és már harmadszor kérdezi meg, hogy milyen vasból van a hun kés. 
Én meg mondom neki, hogy Federstahl, handgeschmiedet und geschärft, és hogy ne akar-
jon csak kovácsoltat venni, mert az már egy dobástól eltörik. Van olyan fasz, aki azt 
képzeli, hogy a damasztolt pengét karikába lehet hajtani, meg hogy kettévágja a pus-
kacsövet. Kungfus filmekben látták. A fater már hatéves koromban kihúzott Baden-
Württembergbe, a mutter két évvel utána. Kivittek engem is, ott fejeztem be a Hauptschu-
lét, hol itt voltunk, hol ott, mert vagy az egyik, vagy a másik akart hazajönni. Aztán a 
visszaprivatizáláskor kaptunk kárpótlásra vagy húsz hektárt, darabokban, a fater meg 
az összes, Németbe’ összespórolt pénzébôl még több földet vett, hozzácsaptuk a nagy-
faterét is, kaptam egy traktort, felszerelést, a nevemre íratták az egészet, hogy majd én 
gazdálkodok. Megcsináltam a hentesszakmát is, ki tudja, esetleg nagybaniban nyom-
juk a sertést. Na, ez az irracionális, bazmeg, hogy éjjel, reflektorozva seggig érô rasztával 
nyomod a szántást, a parasztok meg rajtad röhögnek, mert tudják, hogy úgysem lesz 
semmi az egészbôl. Annyi azért visszajött belôle, hogy tavaly be tudtam ültetni két hold 
fokhagymát. Azt a kis búzát meg szétosztottam a cigók között, eljöttek érte kapálni. 
Lett is vagy tizenöt mázsa, mondta a felvásárló, hogy átveszi ötszázért kilóját. Ezerkétszáz 
a piacon. Elküldtem az anyjába, mondtam neki, hogy akkor inkább visszadugdosom. 
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Ötödik Királyság

Figyelj, Benya, itt azt mondja a könyvben a Romeo-y-Cohiba, aki az egyik szereplô, 
hogy pszichiáteri konzíliumra van szükség, mert neki szimbolikus frusztrációja van. 
A többiek meg olyanokat, hogy bézsszínû padlón szaladgálnak, nem is emberek, hanem 
patkányok egy kísérleti labirintusban, aminek szögesdrótból vannak a falai. Meg hogy 
az Akhilleusz nem ülne be egy Alfa Romeóba. Tutira hiányzik a faszinak az élmény, 
ezért tömi tele minden szarral az agyát. Ezeknek is itt mind. Ha megfigyeled ôket, 
szombaton jönnek a vadabbak, persze azok se igazán vadak, csak tetkósok, szolizottak, 
konditeremben kigyúrtak. Wesszik, tele vannak lével, összeharácsolnak mindent, polí-
rozott hajítófejszét, scramaxot, az se érdekli ôket, hogy kiélezve nem lehet vele az ut-
cára kimenni. Egyszer állt meg egy öreg kovács. Igazi szaki. Olyanok voltak az izmai, 
mint a nadrágszíj. Sokáig nézegette a késeket, vizsgálta a márkajelet, egyensúlyozta ôket 
az ujján, próbálgatta, milyen a köszörülésük. Mondta, hogy ritka már az ilyesmi. Tud 
a Viktor jókat is kovácsolni, de nem nagyon kell már a minôség. A csóróbbak az osszik, 
onnan látod, hogy kockás pokrócból varrják meg otthon a kiltet, a buggyos ujjú inget 
használt lepedôbôl, nem vásárolnak, fél órát válogatnak a pakisztáni bóvli között, aztán 
elvisznek hozzá egy mûbôr tokot. Megnyomták ôket is a ruszkik, elnyûtt az arcuk, a 
legtöbben melósok, munkanélküliek. Vasárnap meg jönnek a vallásosak az istentiszte-
let után. Polgárnak és parasztnak öltöznek, a papa vállán egy fagereblye, oldalán fityeg 
egy bicska meg egy ivótülök. Kérdeztem szemben a srácot, mibôl csinálja, mondta, hogy 
a vágóhídon szerzi be kilóra, aztán kipolírozza, kívülrôl, belülrôl, és ragaszt rá egy 
szíjat, egy rézkarikát. Rendelnek egy sört, beletöltik és beosztják. A gyerek meg kap egy 
fakardot. Ezeknek adtuk el múltkor a tíz vasrózsát, dumáltam, hogy örök szerelem meg 
minden, nem mondtam meg, hogy igazából sírkôre való. Nekik megy a kürtôskalács 
is, néha hármat-négyet is vesznek, becsomagolják, hazaviszik ebéd utánra. Egyszer ol-
vastam, vagy valaki mesélte, hogy száz évvel ezelôtt Kijevben a jégpályán szerelték fel 
elôször a villanyvilágítást. Zenekarra, villanyfényben korcsolyáztak az úrilányok. A sziá-
mi trónörökös pedig éppen arra utazott, az egyikbe beleszeretett, hazavitte, és elvette 
feleségül. Nem jött be a dolog, mert otthon már kiszemelték neki a menyasszonyt, az 
orosz csajt pedig úgy nyírták ki, hogy villanykörtét rendeltek nyugatról, porrá törték, 
és belekeverték az ételébe. Bélvérzés, hónapokig is eltart, amíg meghalsz, és nincs mit 
tenni. Régen apróra vágott tigrisbajusszal csinálták. Megjegyzi az ilyesmit az ember.

Megbeszéltem a Viktorral, hogy jövôre külön csináljuk, csak akkor megyek vásárba 
neki, ha nem kapok a kalácsra engedélyt. Kell a pénz, a fokhagymával most már biz-
tos, hogy bebuktam, hagyom a földet a francba, csinálja meg az öcsém, ha akarja. Ez 
se leányálom. Két évvel ezelôtt négyszer is megállítottak a vámosok az autópályán, hogy 
hová megyek, mit szállítok, miért nem az enyém az autó, meg minden, a végére már 
úgy berágtam, hogy azt mondtam nekik: FEGYVEREKET VISZEK, HOGY BAZD 
MEG A KURVA ANYÁDAT! Rácsesztem, mert az egyik kitelepült erdélyi szász volt, és 
értett magyarul. Kipakoltattak mindent, de aztán megúsztam, nem lett belôle feljelen-
tés. A kristályos könyve tetszett még a legjobban, mert elég pontos benne a megfigye-
lés és az ábrázolás. Két kadét kokózik benne végig Szentpéterváron a forradalomkor, 
köröttük lôdöznek, az utca tele van halottal, ôk meg nem vesznek belôle semmit, csak 
szívnak és filozofálnak. Kettôs világ, mikor a tükörrel karcolod a tükröt, feljön a fon-
csor, és ahol feljön, átlátsz közöttük. És mikor éjszaka van, ha két tükrön átlátsz, nincs 



Tenigl-Takács László: A kristálykoponya hét királysága • 49

mögöttük semmi, csak a fekete üresség. A tükör máshol is a mániája. Van benne persze 
smafu is. Megnézem én azt, aki lóháton, szélben a körmérôl szippant kokaint. Tudod, 
mint amikor a Kristálykoponyában az Indiana Jones a hûtôszekrénybe mászik be, és 
úgy éli túl az atomvillanást. Meg nyüzsög ebben a könyvben is a karma. Valami baja 
van vele.

Hatodik Királyság

A videofon mindig a Don Giovanni nyitányát játszotta, akárhányszor a Fônök keresett. Mindig 
istenmaszkokat válogatott, sohasem tudta, ki lehet az ikon mögött, legfeljebb annyit, hogy közép-
korú, paranoiás férfi. A hüllôszemei olyan érzést keltettek bennem, mint amit rágcsálók érezhetnek 
a terráriumban, amikor kiszabadul az óriáskígyó, és körbetekeredik a vitrinen. A többiek még 
örültek is, hogy egyáltalán képet kaptak egy fejjel, ami rájuk néz, beszél hozzájuk, és nem valami 
fraktálszerû monoszkópot, az özönvíz meg a QBL-tech. elôtti hangtorzítással, ahogy az alacsonyabb 
rangú proletárok meg a hamvasztásra várók esetében. Az a szóbeszéd járja, hogy pár éve két ügy-
nököt is személyesen fogadott. Nemsokára mindkettôt nejlonzsákban hozták vissza arról a küldetésrôl, 
amivel meg lettek bízva. Ha élek még addig, vagy túlélem a saját halálomat, lehet, hogy megke-
resem az ajtót, és szembenézek azzal az arccal (ha van ott egyáltalán arc), akivel szemben min-
denkinek gondjai támadtak a saját önértékelésével. Ennyi, Benya! Most dobtam össze az 
autópályán Nürnberg és a Heilbronnen között. Ez a királyság! Tegyél még bele a kül-
de tés be egy Brahma-vámpírt, Minotauroszt, KGB-ügynököket, rázd össze jól, mert nem 
nagy cucc összekeverni a világot. 

Én egyszer nagyon összekeveredtem. Svédországban van egy sziget, rajta meg egy 
falu, teljesen úgy csinálták meg, mint régen, kovácsmûhely, középkori standok, kocs-
ma, amiben villany sincs, de legalábbis nem látszik, csak fáklyák a falon, meg gyertyák 
az asztalokon. Viking zenét nyomnak, a pulton meg ott táncol két szôke csaj prém mi-
niszoknyában, félmeztelenül, lengô csöcsökkel, a faszik meg sisakban, baltával, kard-
dal, fakupából isszák a sört, és verik vele a tamtamot. Mikor beléptünk a haverral, 
mondtam, na jó! Ez az a hely. Én innen nem megyek tovább. Soha. Odajött hozzánk 
egy lóbaszó, kétméteres csávó, kigyúrt, erôs negyvenes, a szakállát két tincsbe fonta, a 
vállán meg, nem hazudok, egy akkora fakalapács, mint egy vizesvödör. Kiderült, hogy 
ô a tulajdonos, kezünkbe nyomott valami fehér töményet, amitôl úgy beálltunk, mint 
a gipsz, igaz, hogy addigra már megittunk ketten egy üveg rumot. Aztán rászálltunk 
egy harmincas, nagyon jó külsejû csajra, aki egyedül ült, és úgy tûnt, hogy facér, senki 
nem foglalkozik vele. Annak is prémszoknyája és melltartója volt, meg olyan tülkös 
sisak a fején. Engem le se szart, csak a haverral szövegelt, én meg visszamentem a fa-
kalapácsoshoz, és elsírtam neki, hogy mi a bajom. Hát ezt nagyon elcsesztem, Benya, 
mert kiderült, hogy a csaj a tulaj felesége, az meg elkezdett üvölteni, hogy itt rögtön 
szétveri a pofánkat azzal a kalapáccsal, ha el nem húzunk a sunyiba. Gondoltam, ebbôl 
gáz lesz, kitántorogtam, de annyira kiütött az a fehér lötty, hogy már beszállni se tud-
tam a furgonba, csak úgy bezuhantam. Aztán arra riadtam, hogy valaki nagyon ordi-
bál, de azt már nem hallottam, hogy mit és milyen nyelven. Nyilván svédül. Na, mon-
dom, jön a kalapácsos, nincs más esélyem, mint hogy kiütöm azonnal. Ki is ütöttem, 
de nem nagyon láttam a maxtól, így aztán fel tudott állni, és hasba rúgott. Kapott még 
egyet, meg én is, végül mindketten kifeküdtünk. Reggel meg, amikor felébredtem, 
látom, hogy a haverom hever a kocsi elôtt, törött orral, a fél szeme teljesen feketére be-



50 • Tenigl-Takács László: A kristálykoponya hét királysága

dagadva, és amikor magához tért, elmondta, hogy ôt is elhajtotta az a fakalapácsos, 
sôt, úgy hallotta, mintha utána jönne, és ô is az életéért küzdött, amikor verekedett. 
Délután meg odajött két német csaj, valószínûleg egykori NDK-sok, mert azt mondták 
ránk, hogy mi vagyunk a Lolek és a Bolek. Kiderült, hogy hajnalra hatalmas buli lett, 
mindenki mindenkivel, az egyik csaj például úgy élvezett el, hogy kardot nyomtak 
a torkára, mi pedig egymást vertük agyon a parkolóban, ahelyett, hogy üvegesre dug-
tuk volna magunkat. Ráadásul, aki már visszament a kocsijába, az mind minket né-
zett, és rajtunk röhögött. És az a két hülye német picsa mindenkinek elmesélte, hogy 
mit csináltunk Svédbe, úgyhogy még évek múlva is beszóltak az ismerôs árusok, hogy 
itt jön a Lolek meg a Bolek.

Hetedik Királyság

Tudod, mik a lemmingek, Benya. Kis fehér dögök az Északi-sarkon. Tavasszal kibújnak 
a hó alól, futkorásznak, szaporodnak, rágják a zuzmót, a bogyót, mozizik nekik egy 
kicsit a világ, aztán összevadásszák ôket a rókák meg a farkasok. Amelyik túléli, túléli. 
Annyi, amennyi. Nekem ez nem kell. Legalább három kalácsos standot veszünk, egy 
nagyobb városban kibérelünk egy lakást, felállítjuk ôket az áruházak elôtt meg a par-
kolókban, az árusokat Magyarországról hozzuk, mert úgy kevesebbe kerül. Van is már 
ötletem, hogy kiket, a Tutyi, a Béla meg a Punci már jelezték, hogy szívesen jönnének, 
mert nekik is tele a tökük az egésszel. Németül se kell nagyon tudni, elég csak annyit 
ordibálni, hogy Holzkuchen, fünf Euro, meg ungarische Spezialität. A többit majd rátanul-
ják idôvel. Mi meg csak körbemegyünk, besegítünk, tolmácsolunk, ha kell, beszedjük 
a pénzt. Nem is kell reklám. A karamell meg a fahéj szaga a reklám. Van egy reklámos 
könyve is, abban a Che Guevara a lemmingeknek magyarázza, hogy ôk lemmingek, 
olyan lemmingek, akik tudják, hogy lemmingek, a lemmingek pedig örülnek neki, 
hogy olyan lemmingeknek nevezik ôket, akik ezt tudják magukról. Nagyjából ennyi. 
A Che Guevara tényleg élt, és nem virtuális valóság, elment Bolíviába felkelést csinál-
ni, de agyonlôtték a fasiszták. Teljesen úgy nézett ki, mint a Krisztus, tele van itt is vele 
a pólója a csajoknak.

Meglesz, Benya, megvesszük azt a hajót. Maximum két év, addig be kell jönnie a 
kürtôskalácsnak. Se Lolka-Bolka, se lemming, se balekság. Legfeljebb egy kis faszenes 
kalácssütôt viszünk magunkkal, ami elfér a fuxban. Már ki is gondoltam, üres tûz ol-
tópalackból lehet megcsinálni. Liszt, cukor, faszén mindenhol van, eladjuk majd az 
araboknak, a fekáknak vagy ahol megállunk, úgysem ismerik sehol. Segítek még addig 
lerendezni a mutter nyugdíját, mert nem tudjuk pontosan, honnan fogja kapni. Itthonról 
is, Németországból is jár neki valami. Aztán kimegyünk együtt Hollandba. Már hét-
ezerért lehet kapni egy használtat, mert van, aki megy egy kört, aztán vagy befosik az 
elsô vihartól, vagy vitorlázgat egy kicsit, megunja, és eladja. Legfeljebb még egyszer 
ennyibe kerül, míg kipofozzuk, és megvesszük hozzá a felszerelést. Letrélerezzük Re-
gens burgig, azután már csak le kell hozni a Dunán. 
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Balaskó Ákos

GÓLYAVÁR

Két csonk kôbôl. Két bástyamotívum.
Közöttük szárítókötél kifeszítve.
Otthonkalyukak, atlétatrikók zsírja
lógnak. Szélcsend van.
Az ártéren át, a tarolt mezôn
át kapaszkodik fel a romlás. Vékony,
bütykös ujjakkal a város szürke bôrén.
Egy malom volt itt, tejüzem ott, ahol most
ütközôkbe koppan a sínpár.
Egy leszakadt fatábla. Kocsmára
már minek kiírni bármit is,
ha mindenki csak lemegy.
És lent körmök alól szívja a vért a föld.
Mély hallgatások, fejtámasz, könyöklés.
A billegések folytonos kiékelése,
a várakozások készlethiánya.
Április van, és nem jönnek a gólyák.
Eltüzelték a fészekágakat.
Majd, ha jönnek is, hiába.

UTÓHATÁS

Azon a hétágú vasárnapon
ráncokat szórt a szél a víztükörre.
Aznap szétszóródott a fájdalom.

Matracok, labdák, homokvár-halom.
Csillámló só csapódása a bôrre.
Azon a hétágú vasárnapon

a tajtékszilánkok sok kis karom.
Kagylót gyûjtött, hogy majd ékszert belôle.
Aznap szétszóródott a fájdalom,

besiklott egy halászhajó, bevont
vásznat, vele vont kis jövô idôt be
azon a hétágú vasárnapon.
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Szórták a hamvakat. Bizonytalan
mozdulattal kapott a szél a füstbe.
Aznap szétszóródott a fájdalom.

A halál szép nyom egy fülbevalón.
Tapintatot von a halál a nôre.
Azon a hétágú vasárnapon,
aznap szétszóródott a fájdalom.

Toroczkay András

A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM 
SZÁLLÓ ÉS KONFERENCIA KÖZPONT 

KERTI SZERSZÁMOSÁBAN

Repülôgépek az égen, csak zúgásuk hallom,
és takarítónôk fecsegése, valamelyikük rádiót hangol,
kint Jani bá a kukákat tologatja,
„na, bratyesz?”, „te!, haver!”, „mondd, mi a stájsz” –
feltartja az embert,
minden szembejövô menekülne elôle,
de a kiskezû konyhás srác már csak

mosolyog rajta,
és én sem szólok hozzá.
Szárnyak csattognak, toronyépületek tetején.
Szürke galambok ostoba kínlódása,
belekúszik a fülbe a hosszabbító vezeték-
nek vájt résen. HÉV zakatol,
tölgyfák lombsuhogása,
kertek alatt ôrjöngô házôrzôk ugatása,
és a magassarkúak kopogása, kólásdobozok kinyitása.
Az orosz, néger, arab tanulók
akcentussal mondanak angol mondatokat magyaroknak.

Lánynevetés.
Idebent neonok csöve gerjed,
a gereblyék, ásók, zöld locsolókannák, cserepek, seprûk,
fûnyíró gépek meg a fûgyûjtô kosarak és négy elromlott villanyfûtô,
hosszú sárga színû kábel gondosan összetekerve.



Tasakok tele magvakkal, kaspók,
földdel teli zsákok,
a szerszámos konténer polcain ötszáz
tulipánhagyma,
víz helyett zselatin, 
nyúl alakú alumíniumok pálcákra ragasztva,
a földbe leszúrva. És metszôollók mellettük,
meg kókuszföldes dobozok, négy pár kertészkesztyû,
fûrész és vízzel teli vödrök, kuka,

galamb alakú vas.
Benzintartály, levelek fényéért felelôs spray-k,
és a növényszárat tartó pálcák, rudak, 
black&decker gép a sövénynek,
locsolófejek és lombseprûk, díszkavicsok, tele zacskók,
vasból egy állvány, szemeteszsákokban fák levele,
madzaggombolyagok, rossz földgömb, felfújt focilabda.
Százával nejlonzsákok, kávéspoharak, hamutartók.
dobozok tele gézzel, plexis szemvédô sisakok,
újabb zacskók, damilok, kasza, sarló,
színes gombostûkkel parafára szögelt cetlik.

Egymásba ragadt bodobácsok.
Pókhálók, rozsdás vaskapu, kulcsom a zárban
kulcskarikán, elfordítva, szütyô,
gépek összeadáshoz és kivonáshoz, számlák üresen könyvben.
Bekoszolt kancsó, a selejtes éjjeliszekrények tetején
a kiszáradt tollak, kertész munkalapok és szerzôdések,
vágódeszka, gyufák
és öngyújtók, gemkapcsok, vállfán a kabátom.
Egy gyászlap, rajta az újabb számítások,
félig kész koszorú Bódai Károlynénak.
Széken a testem (ásástól megnôtt testhômérséklet, kipirult arc),
tornacipôben felemás, kilukadt zoknik, kordbársony nadrágban 
övem, a zsebemben
néhány zsebkendô, rossz telefon, még egy kulcs, BKV-jegyek,
a nadrágom alatti túl bô gumijú alsó, 
a nadrágom feletti póló, rajta halálfej,
a cipôfûzôbôl készített ékszer a csuklón
meg a szerszámos félig bevakolt falain
ez az ormótlan, mésszel 

rajzolt szív, ami lüktet.
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Miklós Tamás

A NYOMKERESÉS VÉGE. 
A DETEKTÍV ELTÛNIK

Ötletvázlat

„A rendôrség arra való, hogy logikát vigyen a teremtésbe”
(Kertész Imre: DETEKTÍVTÖRTÉNET)

I. A detektívregény olvasatai
A detektívregény paradigmája ismeretesen a XX. század eleje óta izgalomban tartja az 
irodalomtörténészeket, filozófusokat, történészeket. Sokan elemezték a detektívregény 
struktúráját, alapfiguráit, terét, állandóságát és változásait, jellegzetes típusait, kialaku-
lásának történetét, hatását, összevetették Arisztotelész poétikai elveivel, a történelmi 
regényírással, a gótikus regénnyel. A nagy detektívben pedig Kracauer, Benjamin és 
Ernst Bloch mellett olyan kiemelkedô gondolkodók láttak kulcsfigurát, mint Brecht, 
Sklovszkij, Chesterton és Todorov, Eco és Ginzburg. A detektív hol mint orvos, hol mint 
mûvészettörténész, mint történész vagy pszichoanalitikus, hol mint olvasó, hol mint a 
szerzô, mint kószáló, mint pap vagy mint hitetlen pap, esetleg angyal, olykor mint 
cinkos, mint a ráció képviselôje, mint a társadalmi rend helyreállítója vagy mint a hely-
reállítás illuzionistája, mint rejtvényfejtô, mint az örök keresô figurája áll elôttünk a 
téma nagy analíziseiben. Remek értekezések szólnak e mûfaj zárt struktúrájáról és já-
tékszabályairól vagy éppen e zárt struktúrák áttörésérôl, a szabályok átértelmezésérôl, 
idézôjelbe kerülésérôl, a magasirodalomhoz vagy a társadalmi problémákhoz való vi-
szonyáról. 

A detektívtörténetnek nagyjából a két háború közötti idôre rögzült, (a kivételek el-
lenére) kanonizálódott, feltûnôen egységes, sematizált struktúrája – állandó szereplôi 
és logikája, az, hogy szinte végtelen variációs gazdagsága mellett mindig ugyanarról a 
történetrôl van szó – kézenfekvôvé tette, hogy elemzôi modellként kezeljék; a kérdés 
mindig is az volt, hogy minek a modelljét látjuk benne. 

Ezúttal a detektívparadigma egy metafizikai olvasatának, ezen belül pedig a teodicea-
hagyományhoz való viszonyának kommentálásához szeretnék egy ötletet vázolni.

Arra a folyamatra szeretnék utalni, amelyben a nyugati kultúra tradicionális keresô, 
a világba benyomult nyomasztó titkot feltáró, fenyegetését legyôzô hôse cselekvôbôl mind-
inkább külsô, utólagos szemlélôvé, értelmezôvé válik, kívül kerül saját történetén, egyre inkább 
távolról, idegenként tekint arra, s próbálja összeilleszteni, történetté összeolvasni, 
teodiceává menteni az elôtte feltorlódó, de értelmet vagy legalábbis számára elfogad-
ható értelmet egyébként nem mutató elemeket. 

A detektívregény modellszerûen, egyben parodisztikusan jeleníti meg, amint az eltá-
volodás során a szemlélô végül ezt az értelmezôi, olvasói – vagyis a cselekedeteket és tör-
ténéseket jelentésnélküliségük fenyegetésébôl kiváltó – pozícióját is elveszítve, vagy tel-
jesen kilép a történetbôl, vagy nyomtalanul feloldódik annak értelemnélküliségében. 

Amellett szeretnék érvelni, hogy a detektívregény nem egyszerûen a keresés, az ol-
vasás, a rejtvényfejtés, a titokfeltárás, a nyomolvasás nagy nyugati tradícióinak para-
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digmáját, hanem a keresés és egyben a keresésre való ironikus reflexió keserû paródiáját 
képviseli. Ennyiben pedig a történelemfilozófia nagy kísérletei utáni történelemfilo-
zófiai konklúziók irodalmi meg je le   nítôje.

II. A detektívregény evidens gyökerei a keresés nagy nyugati 
kulturális hagyományában
Az, hogy a detektívregény értelmezést követelô, ám rejtekezô összefüggések keresé    sé-
nek paradigmája – a róla szóló irodalom közhelye. 

Aligha kell hosszan és körülményesen érvelni amellett, hogy a nyugati kultúra detek-
tívkultúra, hogy a klasszikus detektívregény e kultúra alapmeséjét mondja módosítva 
újra.

A keresô, a nyomasztó titok feltárására induló, a rendkívülit értelmezni, így azt 
fenyegetô idegenségébôl meghódítani próbáló, a megtörténtet tetté mesélve humani-
záló, a tetthez tettest rendelô, a tettes révén a bajnak nevet adó, azt megszemélyesítô, 
azon szimbolikusan felülkerekedô, azt domesztikáló, saját uralmát a megtörtént fölé 
utólag kiterjesztô, világát saját világként helyreállítani próbáló ember természetesen 
azelôtt is kultúránk hôse volt, mielôtt a nagy detektív sztereotip figurájában rögzült. 

Elég röviden utalnunk a detektívkultúra néhány alapmotívumára. Olyan elemekre, 
amelyek Homérosz utáni kultúránkban rég megelôzik a detektívregényt, ám amely 
motívumokat a detektívregény is hûségesen összegyûjt, egyesít és formalizál. (A detek-
tívregényeknek persze rengeteg tipológiája készült, ami nem csoda, hiszen zárt szabá-
lyokat követô mûfajról van szó. Most csak egy-két korábbról örökölt elemet említek.)

(1) Látszat és igazság különbözik.
Annak, amivel szembesülünk, s ami értelmezésünket kihívja, az igazsága nem köz-

vetlenül mutatkozik meg, nem magától értetôdô, hanem valami rejtett, valami feltá-
rásra, beavatásra, fordulatszerû feltárulkozásra vagy éppen mélyebb megértésre, meg-
fejtésre szoruló. 

A nélkül a feltevés nélkül, hogy az igaz nem közvetlenül hozzáférhetô, nem látszik 
(feltétlenül és maradéktalanul), a látszat pedig nem igaz (feltétlenül és maradéktala-
nul), nem volna elgondolható az ember istenképmásisága vagy más szóval: fensége, 
méltósága, szabadsága, nem volna lehetséges semmilyen, a közvetlenül adotton túltekintô 
emberi elôrelátás vagy tervezés, nem volna lehetséges a bizakodás vagy vigasz a bajok 
idején, nem volna lehetséges a közvetlenül éppen tapasztalton túlira irányuló megis-
merés, és nem volna lehetséges a megismertek értelmezése, vagyis tágabb kontextusba 
állítása. 

(2) A látszatok mögötti igazsághoz, a titok feltárásához különleges út vezet. 
A közvetlenül adott látszatok világából való kilépés, az igazsághoz való hozzáférés 

(tehát a hamisból az igazba történô átlépés) vagy különleges felsôbb ajándék, kegyelem, 
isteni útmutatás, varázslat, révület, vagy különleges rituális beavatás, vagy különleges, 
a tudásra irányuló, módszeres önfelkészítés, vagy speciális, a mindennapi gondolko-
dástól eltérô intellektuális módszer, vagy az igazság feltárására irányuló különleges ké-
pességekkel, lehetôségekkel bíró személy közvetítése révén lehetséges. A különleges itt 
az adottból, a magától értetôdônek látszóból való kilépést, e kiválás, e distancia szük-
ségességét jelöli.

A nagy detektív a közvetlenségbe ragadt többi emberhez képest sajátos úton jár, s ez 
olyan elôdeire emlékeztet, mint a nem látható összefüggéseket égi utazása nyomán 
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megértô parmenidészi megismerô, a mélyebb összefüggésekrôl nem tudó „alvók” piaci 
vélekedéseivel szembeni tudást birtokló, „éber” hérakleitoszi filozófus, a barlang árnyai 
helyett egyszerre a napfényben feltáruló világot megismerô platóni gondolkodó, az 
igazat a hamissá vált világgal szembesítô próféták, a tévelygések útvesztôjében Istent 
felismerô, az igazság önfeltárulkozása tanúja, a misztériumok beavatottja, a titkot ismerô 
pap stb. 

(3) A megértés útja során a keresô egy jelentésre, közvetlenül nem látható igazságuk-
ra utaló jelekként, nyomokként fejti meg, olvassa, fordítja le „szöveggé” a világ közvet-
lenségükben adott mozzanatait, „hieroglifáit”.

(4) Amikor a nagy detektív felfedi az addig elfedettet, nem akármilyen titkot tár fel, 
hanem olyan, az elbeszélés egész világát áthatót, amely a történet szervezô alapzataként 
tárul fel. 

Ernst Bloch arról ír, hogy a nagy detektív nem egyszerûen valamely közömbös titok 
leleplezôje, hanem egy roppant nyomasztó titoké: valami mintha nagyon nem volna 
rendben a világban, amelyben a nagy detektív a rendet helyreállítandó nyomozni kezd. 
Oidipusz tudja, hogy a város megmentéséhez muszáj rátalálnia a megfejtésre. Bloch 
Schellinget idézi, szerinte az is bolond, aki azt hiszi, rátalálhat Istenre a poklok nél-
kül, aki szerint vezethet út a megismeréshez, mely ne a szörnyûségekben merítené meg 
az utazót. 

E sorok a titkot keresô, megfejtô, megértô igyekezet két fontos újabb aspektusára 
irányítják figyelmünket.

Az egyik, hogy a detektív titkot feltáró munkája nyilvánvalóan a rosszal számot vetô, birkózó 
teodiceák tradíciójába tartozik. A másik, hogy a megismerésnek súlyos ára van. 

(5) A teodiceák közé tartozik természetesen, vagyis abba a hagyományba, amely a nyo-
masztó rossz kimagyarázására, egy jó világrendbe integrálására, ártalmatlanítására 
tett kísérletet azáltal, hogy felmutatta azt a kontextust, amelybe illesztve a tapasztalt 
rossz immár nem elszigetelten, önállóan, szabadon, fenyegetôen mered ránk, hanem 
az elbeszélés világába domesztikáltan, helyére parancsoltan a megértés rácsa mögé 
kerül. Mely megértés helyreállítja a jónak a rossz elszabadulása, megmagyarázhatat-
lansága által fenyegetett rendjét. Ez az elszabadulás a detektívtörténetek esetében az 
elszabadult, gazdátlan, vagyis értelmezhetô motivációjú tettes nélküli holttestek végle-
tesen leegyszerûsített képében jelenik meg.

(6) Az, hogy a megismerésnek, a feltárásnak, a lepel lerántásának – általában az 
apokalipszisnak – ára van, hogy a megismerô nem marad eközben az, aki volt, hogy a 
titok megértése annak megértéséhez is vezethet, miért is kellett mindennek eddig ti-
tokban maradnia, olyan evidencia, amely speciális módon nyomul be a detektívtörté-
netbe. Ismeretes, hogy számos irodalmi elôzményben a titokfejtô vagy az életével (vagy 
mondjuk szeme világával) fizet a közönséges szem számára nem befogadható látvány 
megpillantásáért, a túlságos tudásért, vagy másképpen kell kilépnie a többiek világából. 

Mert a keresés az élet közvetlensége, élhetôsége szempontjából idegen, veszélyes te-
repre lépést jelent.

Oidipusz példája világos. Platónnál a barlangot a megismerésért elhagyó, majd oda 
visszatérô filozófus élete veszélybe kerül, a BABILONI TALMUD szerint négyen léptek be a 
Paradicsomba – a végsô dolgok megértésének helyére –, Ben Azaj a látványtól szörnyet-
halt, Ben Zoma megôrült a látottaktól, Aher kiábrándult és eretnekké vált, csak Rabbi 
Aqiba tért vissza ép elmével. Mintha olyasmi várt volna rájuk ott, ahol minden kiderül, 
olyan tudás, amit embernek alig lehet elviselni. Még aki visszatért, az is visszatért – ô 
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sem maradhatott meg a tudás közvetlen közelségében. Amikor a lovagmesékben a ti-
lalom ellenére a lány felfedi a titkot, a férfi kilétét (például gyertyafénynél feltárja az 
alvó kedvese arcát), akkor vagy a személy, vagy a szerelem (vagyis addigi életük továb-
bi lehetségessége) pusztulása az ár. Judit is megfizet a Kékszakállú vára titkának meg-
ismeréséért, s ahogy itt a herceg, úgy a VARÁZSFUVOLÁ-ban a titkok kapuján túlról fel-
hangzó háromszoros „Vissza!” kiáltás figyelmezteti a keresôt. A jós vak, a próféták, a 
látók nem élhetnek normális életet. Ahogyan minden rituális beavatási szertartás során, 
a szabadkômûveseknél is szimbolikusan meghal a titok világába belépô, meghal tud-
niillik addigi élete számára, átlép egy másik világba, körbe. De ha a titkot feltáró nem 
hal is meg valóságosan, a titok megismerése révén kívül került az azt nem ismerôk vi-
lágán, s bár továbbra is köztük jár, tudása folytán idegenné vált közöttük. Idegenné kell 
válnia, mert olyasmit tud, ami bár annak szervezô titka, mégsem illeszthetô vissza az e 
tudás nélküli, „hétköznapi” életbe. A tiltás erre figyelmezteti.

III. A detektívregény speciálisan újkori történet
A keresés történeteinek átfogó hagyományába illôkön túl a detektívregény ismeretesen 
speciálisan újkori jegyeket is mutat. Kezdve attól, hogy a bûn felderítésére irányuló 
valóságos nyomozás csak az újkorban vált az igazságra utaló jelek, bizonyítékok kuta-
tásává, s lépett túl a tanúvallomáson vagy éppen istenítéleten alapuló vizsgálatokon, 
egészen az ész értelmezô munkájának, az igazságkeresés tisztán racionális szabályainak 
ambíciójáig. Elsô pillantásra talán vélhetô volna, hogy a detektívregény az ész kezdeti, 
újkori önbizalmának mûfaja. A racionális magyarázat lehetôségének bizonyosságáé. 
A hité, hogy a titkok nem kifürkészhetetlenek, s hogy minden ésszerû egésszé áll össze. 
Persze a detektívregény nagyon nem ezt mutatja, s nem véletlenül nem is ekkor, hanem 
jóval e naiv bizonyosság teljes pusztulása után születik. 

A detektívregény valójában nem is a kétségekkel is szembenézô racionális újkori teodiceakísérletek, 
az értelmes világrendet nem tapasztalva is keresô, posztuláló újkori történelemfilozófia irodalmi 
hangja – az a Lukács regényelmélete által filozófiailag interpretált regény –, hanem e kísérletek 
teljes kudarca utáni történelemfilozófiai konklúziók kifejezôdése. Legalábbis most ezzel a gon-
dolattal játszunk el.

IV. Történelemfilozófia és regény
A történelemfilozófia és a regény ismeretesen egyaránt a transzcendentális otthontalanság irodal-
ma. A „még haza nem érkezettség” hosszú útját járó eposzi hôsökkel szemben hôseik 
soha haza nem érhetô transzcendentális hajléktalanok.

Míg a klasszikus eposzok vándorló hôsei, hogy A REGÉNY ELMÉLETE szavait idézzük, a 
világban az istenek segítségével keresik a számukra elôször még rejtett rend megérté-
sét, addig az istenektôl elhagyott világ epopeiájának, a regénynek hôsei már nem a vi-
lágban, hanem a világgal szembeállított önmagukban, bensôségükben találnak rá az odakint 
hiába keresett értelemre, s ezt a belsô értelmet szegezik szembe a világgal. Utazásuk keresés, de 
az értelem nélküli világtól mindinkább elidegenülô, a bensôbe visszavonuló keresés. 

A regény ilyen interpretációja szerintem pontosan megfelel a német idealizmus tör-
ténelemfilozófiai öninterpretációjának: az eszményt keresô szubjektum magára marad 
az eszményt magában nem mutató világgal szemben, nincs más választása, mint bele-
vetíteni eszményeit a világba, s megütközni az ennek ellenálló világgal. Eközben a vi-
lágot az eszmény felôl értelmezni próbáló különleges hôs vagy úgy kerül szembe az 
eszménnyel szemben közömbös többiekkel, ahogy a világtörténelmi személyiség a fenn-
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tartó egyénekkel, hogy megkísérelje ôket magával húzni egy értelmes történetbe, vagy 
úgy, hogy tapasztalva az értelmes és értelmezô cselekvés külsô esélytelenségét, a lélek 
bensôségébe vonul vissza, mint Schellingnél, Schillernél a mûvész, illetve a világot esz-
tétikai nézôpontból szemlélô ész.

Amikor a történelemfilozófus a történelem lenni kellô értelmét keresi, s mert a köz-
vetlen tapasztalatban az nem mutatkozó, ezért posztulálja, hogy azután az ész e saját nél-
külözhetetlen hipotézisállító, értelemkonstituáló tevékenységére reflektáljon, s végül 
önmagára, mint magamagát állító s a világban megnyilvánító szellemre találjon – akkor 
ugyanazt teszi, mint a regényhôs, aki az élet lenni kellô értelmét keresve, megpróbálja 
„formálva felfedni az élet rejtett teljességét” egy olyan világban, ahol azt tapasztalja, hogy „sem 
a célok, sem az utak nem lehetnek közvetlenül adva”, hogy ezek ôrá szorulnak, s hogy az ô 
„belsô céljainak nem felelnek meg szükségképpen külsô objektumok vagy normák”. A világ kere-
sett, rejtekezô igazsága immár csak a hôs/filozófus belsô posztulátuma lehet.

Kant programja ennek a hôsnek, az értelmezônek a belsô világát állítja a középpont-
ba, akárcsak Lukács szerint a regény. Az egész német idealizmus annak tematizálása, 
hogyan lehetséges az eszmények felôl értelmezni a világot, amikor abban az eszmény 
már nem mutatkozik meg magától értetôdôen, hogyan lehet e meg nem mutatkozással 
szembeszegezni, megnyilvánulásra kényszeríteni – legalább egy revelatív pillanatra – a 
rejtekezôt. A REGÉNY ELMÉLETE szerint ez a revelatív pillanat egyben annak belátása, hogy 
ez a megértés volna a szubjektum maximális esélye – tehát a belátás katarzisa, de nem a 
megélésé. 

Miként a regény formája arra hivatott, hogy „feloldja a létezés alapvetô disszonanciáját, 
s hogy az értelmetlenség az ôt megilletô helyre kerülve az értelem hordozója legyen”, úgy a tör-
ténelemfilozófiai konstrukció dolga sem volt egyéb. 

Ha Kant azt kérdezte Az EMBERISÉG EGYETEMES TÖRTÉNETE vILÁGPOLGÁRI SZEMSZÖGBÔL cí-
mû írásában, hogy mi a különbség a történelemfilozófia és a regény között, akkor pusz-
tán a fentiek nyomán azt mondhatjuk, hogy talán formai világuk határai. Míg a regény 
formáját a belsô szabadságát a világban érvényesítô hôs élettörténete, a történelemfilozó-
fiáét a szabadságát a világban kibontó szellem története adja. 

A történelemfilozófus csak azon az áron tudja bemutatni, érvényesíteni a világban 
lenni kellô, ám abban nem mutatkozó, annak szabadságnélküliségével konfliktusba 
kerülô szabadságot, hogy eme szabadság a világban mint szenvedélyek, önzés, társiatlan 
társiasság, gyermekes gonoszság, tiszta formájában mint a rombolás fúriája jelenik meg. 
A regényhôs szabadsága pedig, így A REGÉNY ELMÉLETE, a külsô világba ütközve bûnként 
és tébolyként jelenik meg.

A hôsbôl csak a modern regényben lehet bûnözô vagy tébolyult, mert a normáit nélkülözô 
világ üres rutinja felôl nézve az eszményt keresô-követô hôs különleges figurának tûnik, 
eszményei reménytelenül idegenek, akár megbotránkoztatóak vagy éppen komikusak 
a világ eszménytelenségének kontextusában.

V. A regény utáni kor regénye, a történelemfilozófia utáni kor 
történelemfilozófiája
A detektívregény a regény utáni kor regénye, s a történelemfilozófia utáni kor történe-
lemfilozófiájának modellje. Akkor születik, amikor az értelmet posztuláló hôs és filozó-
fus értelmezôi kudarca letagadhatatlanul manifesztálódott, sôt az értelem nélküli világ-
hoz értelmet hozzárendelô kísérlete is egyfajta cinkosság gyanújába keveredett. 
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A detektívregény olyan imitált, parodizált teodicea, amely már rég nem vállalkozik 
a világrend felmutatására vagy hiposztazálására, de még csökönyösen úgy tesz, mintha 
történetei támaszkodhatnának az igazság valamilyen általános feltehetôségére. Mintha 
a rossz jórafordíthatóságának vagy legalább elviselhetô interpretációjának megbukott 
illúziója után az eseti bûn racionális körülhatárolása, megnevezése és megítélése még 
lehetséges volna.

A detektívregényben megoldódik a rejtvény, csak az élet rejtélyessége tûnik el, le lep-
lezôdik a tettes, de nyoma sincs bûnnek, hatékonyan alkalmaztatik az ésszerûség, de 
fel sem merülhet, hogy uralkodhatna az ész. 

A detektívregény kastélyszalonjában, szállodai elôcsarnokában mind felvonulnak a 
Nyugat évezredes nagy keresôtörténeteinek és az újkor elveszett racionális reményei-
nek kopott kísértetei. Van valami tragikomikus abban, ahogy a nagy detektív, ez a ci-
nikus közönsége körében idegen, javíthatatlan hívô, mintha nemcsak a tudomány, a 
logika, az igaz értelmezés, vagyis az emberi észközösség aufklérista eszményeinek szel-
lemeit, hanem a végsô igazságét is utoljára még a zöld posztójú kártyaasztalhoz pró-
bálná idézni. 

A detektívregény sorra felidézi a történelemfilozófia és a regény nagy témáit, konf-
liktusait, a szabadság és szükségszerûség, a cselekvô individuum és az átfogó értelmezôi 
szemlélet dilemmáit, a regényhôs szabadságkeresô útjának bûnként és tébolyként mu-
tatkozását. Látszólag megoldja mindazt, ami a történelemfilozófia és a regény terepén 
kikerülhetetlen problémaként jelentkezett. Valójában persze úgy oldja meg a dilem-
mákat, hogy felszámolja, eltakarítja ôket. 

A detektívregény a történelemfilozófia és a regény nagy dilemmáinak cleanere, aki utólag 
érkezik a csatatérre, hogy agyonlôje a haldokló problémákat.

Elôször a bûnnel végez. A detektívparadigma azután válik formálisan is detektívregény-
nyé, hogy a regény (és persze a történelemfilozófia is) már bemutatta, miként jelenhet 
meg bûnként és tébolyként a belsô eszményeit, céljait a külsô világban keresô hôs 
erôfeszítése. Azt, hogy a bûnt most már egyszerû, praktikus, magasabb értelem nélkü-
li rablógyilkosság helyettesíti, hogy a tébolynak többé nincs semmiféle helye, éppen a 
hôs, a detektív bizonyítja be. A detektívregény ugyanazzal a mozdulattal számol le a bûn 
és a téboly lehetôségével, amellyel az átfogó értelemadáséval. Hiszen a bûn legalább utalássze-
rû en, legalább hipotetikusan, legalább helyét fenntartva feltételezné az egyetemesen 
érvényes erkölcsi rendet s az ítéletet, mégpedig a végsôt, nem a történelmét, Isten 
Országát, a téboly lehetôsége feltételezné az ész birodalmát s benne az értelem mérté-
keit, kompetenciáját. 

Azzal, hogy a nagy detektív a holttesthez tettest, a tetteshez motivációt rendel, még 
nem emelte bûnné a banális gyilkosságot. 

A keresés kultúrája épp akkor válhatott detektívregénnyé, amikor – mint a detektív-
regény minden sora bemutatja – már senki sem hisz tett és tettes elválaszthatatlansá-
gában. Amikor elszabadult egymástól cselekvô, tett és értelem, következmény, ítélet. 
Amikor gazdátlanná váltak a halottak, s halottaikat vesztették a felcserélhetô tettesek. 
Transzcendentális otthon nélkül a holtak sem tartoznak már sehová – ahogyan erre 
Benjamin is utal TÖRTÉNELEMFILOZÓFIAI TÉZISEI-ben. Ekkor, amikor már mértéke, pere, 
bírája híján megszûnik tett lenni a cselekedet, áldozat lenni az elhalt (hisz nem olyas-
valaki, aki áldozatot hozott valamiért, csupán egy közönséges ölés hátrahagyta test), 
amikor tehát már nem volna elbeszélhetô a régi, az eredeti nagy történet egyetlen va-
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riánsa sem, ekkor a Nyugat nagy keresôtörténete kis detektívregényként születik újjá: 
ponyvaként, krimiként, szórakoztató irodalomként, önmaga szomorkás árnyékaként. 
A rendkívüli, a titok, amelynek jelentését eredetileg kerestük, itt jelentéktelenné, mert 
különösebb jelentés nélkülivé vált: egy hétköznapi kis gyilkossággá. Nem irányul semmi 
nagyra, akárki a tettes, valójában egy senki. Ahogyan a holttest, úgy a tettes sem érde-
kes. A gaztett kisszabású, személytelen, ezért gyanús mindenki, hiszen bárki elkövethet-
te. A halál, amely a közös történetünkbe benyomuló és hatalmunk alá hajtandó rossz 
metafizikai helyén áll, s amely még mindig, a detektívregénynek is szervezô alapja, a 
hôs és lét semmilyen nagy konfliktusára nem utal. Egyszerû logikai kiindulópontja egy 
üressé, formálissá vált rejtvénynek. A detektívregény a bûn és a téboly elvesztésének regénye.

Ugyanígy bánik el a detektívtörténet a történelemfilozófia két, eredetileg a teológi-
ától örökölt, a teodicea lehetôsége szempontjából meghatározó problémájával, (1) a 
szabadság és szükségszerûség és ezzel összefüggésben (2) a történelem cselekvôi és 
elbeszélôi nézôpontjainak dilemmájával is. 

A szabadság és szükségszerûség kérdését a teológia emberi szabad akarat és isteni 
elôrelátás/terv problémájaként ismerte, a cselekvôi és elbeszélôi nézôpontok pedig az 
emberi és isteni intelligencia közötti mérhetetlen különbségként tematizálódtak benne. 

Az újkori történelemfilozófia arra tett kísérletet, hogy (1) tisztán racionális eszközök-
kel közvetítsen a tett szabadsága, személyes intenciói és a tetteket és történéseket össze-
kapcsoló magasabb értelemmel bíró (az emberi szabadságot, istenképmásiságát szük-
ség szerûen kibontakoztató) egységes történet között, s hogy (2) racionális közvetítést 
teremtsen a cselekvô emberi és a történelmet egyetemesen értelmezô, átfogó elbeszélôi 
nézôpont között.

A tét immár sokkal komolyabbnak tûnt, mint a teológusi teodiceakeresôk számára, 
a történelemfilozófia nagy kísérletei pedig ennek az összefonódó kettôs feladatnak a 
megoldására kudarcot vallottak, mert az ember méltóságát, szabadságát igazolni hiva-
tott racionális teodicea feladata, a hitnek kizárólag ész általi igazolása, eleve megha-
ladta a filozófia kompetenciáját. 

Ahogyan Lukács az istenektôl elhagyott világ értelmet keresô regényhôsét szembe-
állítja az eposzok boldog görögjeivel, akiknek az értelem világa még kézzelfogható és 
áttekinthetô volt, s csupán az volt a gondjuk, hogy az ember meglelje kijelölt helyét e 
világban, ahol a tévelygés legfeljebb a mérték és a belátás hiányából fakadhatott, és a 
tudás csupán a homályteremtô fátylak fellebbentése volt – úgy álltak szemben, olyan esélyte-
lenül, a német idealizmus teodiceaépítô történelemfilozófusai teodiceakeresô teológus 
elôdeikkel, akiket még hazavárt a hit rendületlen világrendje, Isten Országának végsô 
harmóniája, s ahol a tévelygés, a bûn és a rossz élménye legfeljebb a véges emberi belá-
tásból, Isten bölcsességének kifürkészhetetlenségébôl adódhatott, s a megismerés csu-
pán a hitet, a kinyilatkoztatás bizonyosságát homályosító e világi fátylak elhúzása volt.

A detektívregény látszólag frappánsan tudja kezelni a történelemfilozófia e megoldhatatlan-
nak látszó dilemmáit.

A szabadság és szükségszerûség problémája a tettes és a detektív szereposztásában 
tér vissza, személyesül meg. Az egyedi, különös indítékú tett és a tettet az értelem átfo-
gó koncepciójába, logikája szükségszerû rendjébe fogadó ész mintha e formában talál-
na végre könnyed egyesítésre. 

Egyúttal megoldódni látszik a cselekvôi és elbeszélôi nézôpont történelemfilozófiai 
problematikája is. A két nézôpont – akárcsak a klasszikus történelemfilozófiában – jól 
láthatóan itt sem esik egybe. De míg ott a közvetítés roppant problematikus volt, itt 



Miklós Tamás: A nyomkeresés vége. A detektív eltûnik • 61

mindez egyszerû feloldást nyer. A történelemfilozófia szerzôje azért került zavarba, 
mert vagy meg kellett magyaráznia a filozófus mindentudását, a cselekvôk és történé-
sek fölött álló, átfogó nézôpontját, vagyis egy egyszerre emberi és emberfölötti, mert 
külsô nézôponttal bíró elbeszélôi szubjektumot, vagy valami különös, irracionális transz-
formációt kellett beiktatnia az elbeszélésbe, amely közvetíteni hivatott a partikuláris és 
az átfogó értelmezô nézôpont között (például a társiatlan társiasságot, az ész cselét), 
esetleg a cselekvôk közé is be kellett csempésznie, vagyis belsôként kellett megszemé-
lyesítenie a külsô nézôpontot (ilyen a hegeli világtörténelmi személyiség). Mindez fel-
lazította, következetlenné tette a történelemfilozófia szigorúan racionális ambíciókkal 
induló konstrukcióit. A detektívregényben viszont a nagy detektív figurája könnyedén 
teremt rendet a nézôpontok között, amikor bemutatja a maga elbeszélését, hamisként 
értelmezve a többit. Vállaltan ô a történet ura, aki a látszatok mögé lát, összeilleszti azt, 
ami összetartozik, felmutatja az igaz, egész történetet. S rendes felvilágosítóként el is 
magyarázza, hogyan illeszkedik az értelmezô ész rendjébe mindaz, ami elôször, más, 
a történések szintjén lehetséges – tettesi vagy résztvevôi – szempontból, tehát nélküle, 
nem látszott ilyesfajta rendbe szervezôdni. A filozófusból tehát, akinek állandó problé-
mája volt, hogy kívül is, meg belül is kellett volna állnia az eseményeken, egyszerre kel-
lett volna a történetben cselekvô embernek s felsôbbrendû szemlélônek lennie: detektív 
lett. Ember, de nem résztvevô, értelmezô, de nem cselekvô – a történeten kívüli, pon-
tosabban a bûntett és nyomozás két története közül csak az utóbbiban jelen levô. A tett 
és tettesi narráció értelmezô olvasója.

Ami persze nyomban rávilágít arra is, hogy milyen áron sikerült megoldani a történe-
lemfilozófia (és a regény) e dilemmáit.

Az elsô ár az, hogy a történet történetekre esik szét, elkülönülô történetszintekre szakad, a 
tettes cselekvéseinek eredeti, elbeszélés elôtti történetére, a tettnek a tettes által elôállított, 
felkínált hamis történetére, a nyomozás történetére, végül a detektív által rekonstruált 
történetre. Ehhez járulhat még a nagy detektív segítôjének narrációjában folyamato-
san megjelenô, alakuló s rendre tévesnek bizonyuló történet, valamint az olvasás során 
az olvasó által hasonlóképpen felállított, folyamatosan módosuló, végül a nagy detek-
tív megfejtése által felülírt hipotetikus elbeszélés arról, ami eredetileg történhetett. (Vö. 
Peter Hühn: DER DETEKTIV ALS LESER.)

A második ár, hogy a hôs egyszerûen kivonul a történetbôl. Ha a regény elôtti, eposzi 
cselekvô hôs még a világon belüli keresô volt, a regényhôs pedig „már nem otthonos a vi-
lágban, de benne keresi magát”, s belátása ugyan, hogy benne nincs meg, de a keresés fel-
adhatatlan – akkor a detektívregény hôsérôl világos, hogy ô már eleve teljesen a cse-
lekvések történetén, világán kívül áll. Pontosabban, elválik egymástól, két különbözô sze-
méllyé lesz a cselekvô és a hôs. A hôs helyett helyettes hôs cselekszik – a tettes. 

A detektívregény egyetlen igazi hôse, a nagy detektív utólag, kívülrôl érkezik, ami-
kor már minden megtörtént. Mindenki gyanús, ô azonban szükségképpen ártatlan. 
Bármilyen megértôn fordul is a szereplôkhöz és történésekhez, mindig idegen. Ez az 
egész nem az ô története, a halott nem az ô vesztesége, a társaság nem az ô világa. Mások 
történetét igyekszik összerakni, összeolvasni a jelekbôl – idegen szöveg hieroglifáinak 
összeolvasója. Az összeillesztés, élet és halál dolgában rendet rakni – számára nem élet-
halál kérdése. 

Ami történt, az a detektívregény tulajdonképpeni elbeszélt ideje elôtti. Bloch emlé-
keztet rá, hogy minden más elbeszélésformában a tettek az olvasó szeme láttára történ-
nek meg, itt azonban korábban, ahogyan a detektív, úgy az olvasó is késôn érkezik. Még 
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ha esetleg újabb gyilkosságok történnek is a detektívregény idejében (amelyeknek tet-
tese persze szintén nem a fôhôs), az egész történet megalapozója és szervezôje a már az 
elbeszélés elôtt megtörtént „alfatörténet”.

Hiába old meg minden egyes esetet a nagy detektív, éppen esetrôl esetre, halottról 
halottra vándorlása, a detektívregény lényege szerinti folytatásossága jelzi, hogy min-
den értelemadási kísérlete újra meg újra érvényét veszti, végsô soron értelmetlenség, 
hogy semmilyen megfejtése nem képes immár valamely átfogó renddé összeszervezni 
a történéseket és megváltani ôket közös értelemnélküliségükbôl. 

A REGÉNY ELMÉLETE szerint a regény – s azt hiszem, ez ugyanígy áll a klasszikus német 
történelemfilozófiára is – férfiasan rezignált, kettôsen ironikus belátása annak, hogy 
reménytelen kísérlet az, hogy a belsô eszmény és a világ egyesíthetô volna, hogy a transz-
cendenciát a világban immanensen felleljük, de egyben annak is, hogy reménytelen, 
hogy e keresésrôl lemondjunk.

Azt mondhatnánk, hogy a detektívregény férfiatlan imitációja, paródiája a nagy ke-
resésnek, amikor a teodicea ama kérdése helyére, hogy vajon ki a felelôs a rosszért, s 
helyreállítható-e a világ és az eszmény egységének képzete, azt a kérdést állítja, hogy 
ki ölte meg Lord Edgware-t, és hogy vajon eljutottunk-e már a történet ama megköny-
nyebbülést hozó pontjára, amikor végre felszolgálhatja a butler a teát anélkül, hogy 
remegô kezek kiloccsantanák azt a csészébôl.

Mégis, épp ez az ár a filozófiailag legérdekesebb: a detektívregény metafizikai becsületes-
sége védelmére mindenképpen felhozható három vonása.

Az egyik, amit Borges úgy mondott, hogy „a rendetlenség korában [mégiscsak] megôrzi 
a rend egy formáját”, egy szûk területen ôrzi az értelem maradékát egy értelmét nem találó vi-
lágban. A detektívregény már eleve, illúziótlanul tudomásul veszi, hogy a lét nem áll 
össze egész történetté, eposszá, üdvtörténetté vagy értelmes történelemmé, de minden 
kiürültsége – s ennek bemutatása – ellenére még történetben beszél, még ragaszkodik a 
történések történetszerûségéhez. 

Akkor teszi ezt, amikor az ész átfogó értelmezôi szerepének, lehetôségeinek összeomlása nyo-
mán voltak, akik az értelemmel való összefonódástól a mítosz és poézis felé keresték az 
ész menekülô-útvonalát, voltak, akik ész és értelem egységét a tiszta logikai problémák 
védettnek remélt rezervátumába próbálták átmenteni, voltak, akik minden történet 
végét, képtelenségét, a lét és a nézôpontok összeilleszthetetlen fragmentáltságát hir-
dették, mások csak a közös történet, a közös narráció lehetôségét adták fel, és az elbe-
szélés nézôpontok szerinti különbözôségét tették meg gondolkodásuk alapjává, voltak, 
akik fiktív, de politikai manipuláció céljaira alkalmassá tett, közösnek beállított, okt-
rojált történelmi narrációkkal operáltak, voltak, akik az észt praktikusan instrumentalizált 
formájára redukálták, s voltak, akik épp ezt bírálva kísérelték meg felmutatni az ész, 
értelem és emberi méltóság találkozása eszményének legalább e bírálat formájában 
megôrzött emlékét.

A detektívregényben mindenesetre épp az ellenkezôje történik annak, amit Schiller 
gondolt, hogy tudniillik az ész utolsó lehetôsége, hogy lemondva az értelmezés re-
ménytelennek bizonyuló vállalkozásáról, szubjektum voltát, a lét közömbös sodrásában 
ôt megtartó szabadságát az értelem nélküli történések puszta fenségének felfedezésé-
ben, tehát az esztétikai szemlélet distanciájának utolsó menedékébe visszahúzódva 
ôrizheti meg. 

A detektívregény hôse nem hajlandó feladni az értelem tarthatatlanná vált hadállá-
sait, akkor sem, ha ez az értelem már nem képes világként elbeszélni a létet. 
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A detektívtörténet a lejáratódott, megalázott értelem (mint Schiller mondaná, per-
sze gyatra) válasza az ôt cserbenhagyó ész megfutamodására, az esztétikai szemlélet – 
igazi védelmet adni képtelennek bizonyult – fedezékébe menekülésére, amikor bemu-
tatja, hogy a megnyugtató nagy történet illúziójának lerombolódása utáni rommezôre 
visszasomfordáló, tengôdô észnek mégiscsak az értelem foghat mégoly sovány zsák-
mányt.

A detektívregény az ész filozófiája formátlan törmelékeinek mentésére tett tragikomikus kísérlet, 
e filozófia összeomlása után, ezen összeomlás tudatában. 

Tudatosan, vállaltan csak egy kiszakított töredéket ragad meg – a történelem helyett 
egyetlen esetet (meg persze majd a következôt) –, de azt a töredéket történetté kénysze-
ríti akkor is, sôt éppen akkor, amikor mozzanatai feltûnôen és hevesen ellenállnak 
annak, hogy történetté rendezôdjenek. 

Minthogy épp az esztétikai szemléletbe iszkolt észt próbálja az értelemhez fûzôdô 
kihûlt viszonyára emlékeztetni, hangsúlyosan csak a tiszta értelem erôit mûködteti. 
Ezért, hogy sem a szépnek, sem a fenségesnek nincs helye benne, redukált sémákkal 
dolgozik. Ezért, hogy a puszta nyomolvasásnak, a jel jelentésre vonatkoztatásának, a 
mozzanat történetté beszélésének minden mástól – mint zavaróan mellékestôl – való 
lecsupaszításának kell elfoglalnia az elbeszélés minden terét, hiszen épp ez az ô legfôbb 
állítása, tette, „csakazértis”-e. 

Ezért nem látszik a detektívregény „igazi” irodalomnak. Hiszen éppen megtagadja 
az esztétikai szemléletet, és az értelmezés igénye mellett áll ki a világmagyarázó érte-
lem pozícióinak összeomlása után is. 

A detektívregényben a megvert, szitává lôtt metafizika még egyszer utoljára egy kis 
bosszút áll az esztétikán.

A másik fontos utalás a detektív jelenlétének ambivalenciájából adódik. Kívülrôl érke-
zik, mégis, ha külsôként és utólag is, egy második, értelmezô történet létrehozásával 
belép az elbeszélésbe. Ekkor afféle ideiglenesen emberré lett istenség: igazságot tesz, 
ítél, helyreállít, s bár az egyes tett értékelése kapcsán rávilágít mindenki gyanússágára, 
egyben maga is elveszti ártatlanságát. A megértésnek, a titok feltárásának ára van: in-
tellektuális részesedés abban, ami történt. Ha a szörnyû titok megfejtése némi meg-
könnyebbülést hoz, mert helyreállítani látszik az értelem rendjét, akkor e megkönnyeb-
bülés, a teher e levétele nem ingyenes: valakinek magára kellett vennie a tettrôl és in-
dítékairól való tudást. A megértett rossz nem tûnik el, súlya nem oszlik semmivé, hanem 
a megértôre nehezedik. A nagy detektív ezért nem fecseg sokat. Kérdez, bólint, fejét 
csóválja, sóhajtva összegez. Gondterhelt. Sóhaja mutatja: ki ô, s mi a dolga. A detektív-
regény metafizikai ôszintesége éppen folytatásos jellegében áll. A nagy detektív jön és 
megy. Azzal, hogy esetrôl esetre bandukol tovább, jelzi, hogy nem lehetséges többé 
egyetemes megváltás, hogy minden egyes tett üressége, értelmetlensége elszigetelten 
tátongó szakadék, hogy még a rossz sem képes egységes s így talán egyben megváltha-
tó világgá összeállni. 

A detektívtörténet harmadik fontos metafizikai érdemessége, hogy a hôs idegenné 
válása, kivonulása a történetbôl a történelemfilozófia nagy fiaskójának egyik legmélyebb 
filozófiai konklúzióját jeleníti meg.

A detektív figuráját filozófiai szempontból elemzô szerzôk közül Kracauer, Bloch 
és Benjamin egyaránt kívülállását tekintették legfontosabb vonásának. Legmélyebben 
ezt a kívülállást Benjamin ragadta meg, aki eleinte, a Baudelaire-tanulmány idején, a 
flaneur, a nagyvárosi kószáló megfigyelô figurájában vélte felismerni a közös jelentését 
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vesztett világ darabjait, arcvonásait egymáshoz illesztô, az emberi jelenlét elmosódó 
nyomait, nyomaiból a világváros olvasatát s magát az eltûnô idôt rekonstruáló detektí-
vet. A többiek közé vegyülô, kószáló megfigyelônek ez a prousti, poe-i figurája mindig 
valamiféle inkognitóban van azokkal szemben, akiket figyel, értelmez. 

Azt, hogy a félig-meddig kívülálló, szemlélô ambivalens pozíciója mindenesetre 
éppen logikailag nem tartható, a detektív sztereotípiájának néhány konzekvens kiéle-
zése mutatja. A szerep dinamikája kétfelé mozdíthatja.

Az egyes detektívtörténetekben meg is valósuló egyik lehetôség az, hogy a detektív 
a jelek mind pontosabb értelmezésére törekedve rájön, hogy csak akkor képes megér-
teni, ami történt, ha feltárja a tettes, sôt valamennyi gyanúsított lehetséges intencióit, 
s ekkor mind közelebb kell kerülnie a szereplôk világához, nincs mese, valóban képes-
nek kell lennie átélni azt, beleélni magát a valóságos cselekvô szerepébe. Gondolatban 
legalábbis el kell követnie a tettet, a gyilkosságot, méghozzá annak valamennyi elgon-
dolható formájában, hogy egy kivételével biztosan kizárhassa a többit. Lélekben tettes-
sé kell lennie, kezdeti idegensége ellenére involválódik a történetbe. Ez a történetek 
egy alfajában nyomozati akciói során a detektív valóságos belekeveredését is jelenti a 
történésekbe, amelyek ezáltal megszûnnek elôttes eseményeknek maradni, magukba 
húzzák a kezdetben kívülálló hôst, aki mindinkább maga is a megfejtendô, értelmezendô 
történet része lesz, elveszítve a külsô értelmezôi distanciát. Ez az involválódás például 
Deleuze Proust-értelmezése szerint szükségszerû, hiszen a közömbös megfigyelô nem 
látna semmit ott, ahol az involvált jelentést fedez fel. A jel, mondja Proust nyomán 
Deleuze, erôszakot gyakorol az értelmezôn, ez az erôszak váltja ki az ôt értelmezni képes 
gondolkodást. Az értelmezô példája a féltékeny szerelmes, aki hazugságon kapja sze-
relme arcvonásait. A féltékeny szerelmes isteni értelmezôként figyel a jelekre, amelyek-
ben az igazság elárulja magát. Történetté olvassa a jeleket, amire csak úgy képes, hogy 
egészen magát képzeli e történet szereplôjeként. Ebben az esetben a detektív mindin-
kább eltûnik a történetben. 

Mindez jól láthatóan formálja meg a klasszikus történelemfilozófia ama gondola-
tának konklúzióit, hogy a megismerést vezetô eszme maga is a valóságot alakító erô-
vé válik.

A másik lehetséges út a történettôl való távolodás következetes folytatása.
Benjamin utolsó szövegében már végletessé fokozódik a megfejtô kívülállása. A laza 

flaneur figurája helyén immár a megfejtés, az összeillesztés feladatával kétségbeesetten 
birkózó idegent találunk. Küldöttet. A nagy detektív, a küldött most már nem más, mint 
Benjamin A TÖRTÉNELEM FOGALMÁRÓL írt téziseinek, e történelemfilozófiák utáni törté-
nelemfilozófiai számvetésnek az angyala. Ô az, aki akkor érkezik, amikor már megtör-
tént minden szörnyûség, elôtte a holtak, az egész értelem törmelékei. Ô már tudja, hogy 
jóllehet minden résztvevôt saját értelmezésre kényszerít a gazdátlanul hagyva ellenük 
forduló, értelmezetlen történések fenyegetése, hogy az involváló erôszak kikényszeríti 
az interpretációt, de hogy épp ezért a megtörténtek résztvevôinek egyetlen, szükség-
képpen partikuláris értelmezése sem lehet – a külsô, angyali, filozófusi nézô szempont-
jából – igaz. S az idegen, az angyal nekilát, hogy maga rakja össze a széthullott csere-
peket, összeillesztve azt, ami összetartozik, amit szétszakítottak a történtek és a törté-
netek, hogy helyreállítsa a szétszakadt egész életet, feltámassza a holtakat. Az angyal, 
angelosz, mal’ak – a küldött kétségbeesett kísérlete, hogy egyetlen értelmes történetté 
olvassa össze a jeleket, kudarcra van ítélve. Ehhez a megváltói feladathoz magára a 
Messiásra volna szükség. 
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Adorno a MINIMA MORALIÁ-ban (1945) írja a következô, Benjamin hatását mutató so-
rokat: „A filozófia, ahogy a kétségbeesésre tekintettel még egyedül vállalható, az a kísérlet lenne, 
hogy minden dolgot úgy szemléljünk, amint az a megváltás álláspontjáról mutatkozik. A meg-
ismerésnek nincsen más fénye, mint ami a megváltás felôl vetül a világra; minden egyéb kime-
rül az utólagos konstrukcióban (Nachkonstruktion), és puszta technika marad.” 

Csakhogy a kívülrôl, idegenné távolodva értelmezô angyal egymaga, e megváltás 
híján képtelen elbeszélni a történetet. Értelmezôi szerepe fenntarthatatlan. 

Mulatságosan parodisztikussá válik, mint a TWIN PEAKS Cooper ügynöke, aki elôtt 
nem feltárulnak, hanem egyre kibogozhatatlanabb, értelmetlenebb zûrzavarrá válnak 
a jelek, amelyek – minthogy a történet lehetôségének elvesztésével immár nincs mire 
vonatkoztatni ôket – mindinkább elvesztik jel voltukat, hogy visszasüllyedjenek eredendô 
érdektelenségükbe. Csak a nyitó- és zárókép nyomasztó fenyegetése bizonyos. 

Vagy keserû paródiává válik, mint Kertész névtelen nyomkeresôje, akit a szöveg csak 
„küldött”-ként, vagyis angyalként említ, s akirôl az egyik szereplô ki is mondja, hogy 
„nem ember”. A NYOMKERESÔ sorra veszi a klasszikus detektívregény minden konvencio-
nális toposzát – a gyanút, a kihallgatást, a várost, a helyszínbejárást és a szállodai 
elôcsarnokot. 

A hangsúlyozottan arctalan, tulajdonságok nélküli nyomkeresô hiába keresi fel a 
helyszínt, hiába látja nagyon is elôtérbe tolva, egyenesen kiállítva a bûnjelek sokaságát, 
s hiába látszik tudni a megtörténtekrôl, amelyekrôl a tetthelyen tartózkodó személyek 
nemhogy nem hallgatnak, hanem írásban és szóban egyenesen arról beszél mindenki 
– a magát készségesen eleve tetthelyként prezentáló helyszín, az odakészített nyilván-
való bûnjelek és a beszélôk éppen felkínált, reménytelenül hazug egységükkel számol-
ják fel a történtek igazi rekonstruálhatóságát. A megtörténtekrôl szóló gazdag tájékoz-
tató programokhoz vezetô út kapujának felirata arra utal, a hely Buchenwald. „Minden-
ki nek a magáét!” Az egyetlen, gúnyos értelem, ami a küldött elôtt feltárul, ezeknek a 
vasbetûknek a jelentése: ami történt, arra nincs, nem lehetséges közös elbeszélés, nem 
válhat történetté. Maga a helyszín számolja fel a tetthelyet, a tárgyak a nyomokat, a narráció 
a történetet. Minden elbeszélés csak a megtörtént hamisítványa lehet. Ahol a nyomokat 
prospektus hirdeti, ott a nyomkeresônek nincs többé dolga, a történet végsô elvesztése 
nyomán a küldetés, a felidézés, az értelmezés minden esélye elenyészik. A szállodai 
elôcsarnokból – a vidéki kastély vendégeit egybegyûjtô szalon e városi megfelelôjébôl, 
mely hagyományosan a detektívregénybeli összegzés, a reflexió, a titok feltárulásának 
helye, s melynek egykor Kracauer adta érzékeny filozófiai leírását, oly finoman meg-
ragadva az itt manifesztálódó metafizikai ûrt, hogy egy pillanatra azt hihettük, Proust, 
Kracauer és a BERLINI GYERMEKKOR-t vagy az EGYIRÁNYÚ UTCÁ-t író Walter Benjamin csu-
pán különbözô nevei ugyanannak a szerzônek –, a szállodai elôcsarnokból Kertész 
nyomkeresôje anélkül lép ki, hogy összefoglalhatná az igazságot, vagy akár megszólal-
hatna, s persze nem is volna kinek.

Otthagyva az elôcsarnokot, átlép a hamisan kedélyes világba, hogy nejével immár 
tengerparti nyaralásra induljon. Küldetése értelmetlenné vált, nem küldött, nem értelmezô 
idegen többé, beleolvad a történet nélküli semmibe, csupán egyik megkülönböztethe-
tetlen komponense a fecsegô csendnek. Akár neve is lehetne.
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Veres Miklós

A KÉPZELET DERÜLT JÁTÉKAI
A dualizmus válságjelenségei az utópisztikus 

és tudományos-fantasztikus irodalomban

„Gondoljatok arra is, hogy az emberi életben semmi 
sem áll közelebb a halálhoz, mint az álom. Ekkor lát-
szik az ember lelke a legistenibbnek, és ekkor sejt meg 
a jövôbôl is valamit, mert valószínûleg ekkor a leg-
szabadabb.” 

(Xenophón: KÜROSZ NEVELKEDÉSE. VIII. 7. 21. 
Ford. Fein Judit)

A magyarországi kultúrtörténet egyik izgalmas tudományos feladata az utópisztikus és 
tudományos-fantasztikus (sci-fi) tematikájú irodalom vizsgálata. A magyar utópisztikus 
és sci-fi-irodalom majd kétszáz éves története során óriási, jórészt feltáratlan forrástömeg 
halmozódott fel. Akadnak benne ismert és elismert szépirodalmi alkotások, valamint 
jórészt még a legszûkebb kutatói kör számára is ismeretlen, elfeledett munkák. Egy 
ekkora forrásbázis vizsgálata meglepô és váratlan tanulságokkal szolgálhat a magyar 
kultúráról, történelemrôl, irodalomról. Ebbôl a hatalmas anyagból az 1867 és 1914 
közötti idôszakot választottam. A dualizmus korszakában a korábbi idôszakokhoz képest 
tömegesen jelentek meg magyar szerzôk tollából utópisztikus és sci-fi tematikájú iro-
dalmi mûvek. Ezeket szeretném bemutatni a dualizmus öt nagy válságjelenségén ke-
resztül.

Utópia és tudományos fantasztikum
Mit értünk utópián és tudományos-fantasztikus irodalmon? A két tematika (és nem mûfaj) 
szorosan összefügg, hisz Magyarországon a XIX. században született irodalmi utópiák 
kivétel nélkül a tudományos-fantasztikus irodalom tematikáját használták. A XX. szá-
zad kezdeti éveiben születtek meg az elsô nem tudományos-fantasztikus utópiák.1

Az utópia a toposz szó és az u fosztóképzô összetételébôl ered. Jelentése Seholország, 
utalva a világ fiktív voltára. Az utópia eredeti szûkített értelmében egy adott korban a 
közvélemény és az értelmiség számára megvalósíthatatlannak látszó, társadalmi és ál-
lamelméleti elképzelést jelent. A dualizmus korszakában született szépirodalmi utópi-
ák kiválasztásakor az utópia fogalmának tágabb értelmezését tekintettük irányadónak, 
amely minden fantasztikus jellegû, államelméleti kérdésekkel foglalkozó irodalmi 
mûvet utópiának tekint. Megjegyezzük, az utópiák írói a közvéleménnyel vagy az utó-
korral ellentétben hisznek elképzeléseik megvalósíthatóságában. Az utópiákat három 
csoportba sorolhatjuk. Annak mentén, hogy milyen életet élnek a benne élô emberek, 
megkülönböztetünk eutópiákat, disztópiákat és antiutópiákat. Az eutópiák (eu+topoi) 
eszményi, a disztópiák (disz+topoi) rossz, antihumánus társadalmi berendezkedést 
írnak le. Az antiutópia (ellenutópia) elromlott világot mutat be, vagyis egy már meglévô 
eutópisztikus elképzelés hamis, negatív megvalósulását ábrázolja.2 A köznyelv és a szak-
irodalom egy része eutópia értelemben használja az utópia, disztópia értelemben az 
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antiutópia szót. A pontos fogalomhasználat kedvéért ezt nem tartjuk követhetônek. 
Munkánk során az utópia és az utópisztikus szavakat gyûjtônévként (eutópia, disztópia, 
antiutópia) fogjuk használni.

A tudományos fantasztikum meghatározása jóval bonyolultabb. Évtizedek óta zajló 
hosszas elméleti viták sem tudtak minimális konszenzusos álláspontra jutni annak el-
döntésében, mi is a tudományos fantasztikum lényege az irodalmi mûvekben. A ten-
gernyi meghatározáskísérletbôl azokat tartjuk kiemelésre érdemesnek, amelyek a ra-
cionalitás megragadásával akarják definiálni a fogalmat. A neves lengyel író, Stanisław 
Lem (1921–2006) a TUDOMÁNYOS-FANTASZTIKUS IRODALOM ÉS FUTUROLÓGIA címû elméleti 
munkájának bevezetésében a következôket írja: „A science fiction országába tervezett ex-
pedíciónk során leginkább azok a dolgok érdekelnek bennünket, amelyek pillanatnyilag nincse-
nek, de valamikor a jövôben megszülethetnek, valamint azok, amelyek nincsenek, és minden 
bizonnyal nem is lesznek, de amelyek »létezhettek volna«, mert létezésük a legcsekélyebb mérték-
ben sem mond ellent a természet törvényeinek.”3 Lem megközelítése különösen fontos, mert 
fiktív, de racionális eszközökkel operáló – a természet törvényeinek nem ellentmondó 
– jelenségként határozza meg az SF szerepét az irodalomban. Lem meghatározása azon-
ban pontatlan, ismerünk tudományos-fantasztikus irodalmi alkotásokat, amelyek a mai 
természettudományos ismereteinknek ellentmondanak. 

Lem definíciója közel visz bennünket az irodalmár és filozófus Tzvetan Todorov 
megállapításához, aki BEVEZETÉS A FANTASZTIKUS IRODALOMBA címû mûvében értekezik a 
tudományos fantasztikumról: „Itt a természetfölötti jelenség racionális magyarázatot kap, 
ám olyan törvények alapján, melyeket a kor tudományossága nem ismer el. [...] Ezekben a tör-
ténetekben az események irracionális premisszákból kiindulva teljesen logikusan követik egy-
mást.”4 

Lem és különösen Todorov definíciója mentén eljutunk az általunk elfogadott értel-
mezéshez. Az ELTE Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében több mint másfél év-
tizede megalakult, SF-irodalommal foglalkozó szeminárium vezetôjének, S. Sárdi 
Margitnak a definíciója a következô: „A tudományos-fantasztikus irodalom ma még nem 
létezô vagy föl nem ismert problémákkal foglalkozik, s azokra racionális megoldást kínál, vagy 
fordítva, létezô fölismert problémákkal foglalkozik, de racionális megoldást kínál.”5 E definí-
ció kapcsán tisztáznunk kell a tudományos-fantasztikus szó második tagját, a fantasz-
tikust, és ennek apropóján világossá kell tenni, mit értünk racionális alatt. A raciona-
litás nem azt jelenti, hogy egy tudományos-fantasztikus irodalmi mûnek valóságosnak, 
tudományosan hitelesnek kell lennie. A tudományos hitel örvendetes, de nem alapkö-
vetelmény egy szépirodalmi alkotásban. Szem elôtt kell tartanunk, hogy a tudományos-
ság fogalma nem egzakt, a történelem folyamán régi tudományos elképzelésekrôl utóbb 
bebizonyosodott hamisságuk, vagy épp fordítva. Arról nem is beszélve, hogy ha egy 
tudományosnak vélt eljárásról bebizonyosodik, hogy tudományos értelemben hamis, 
attól még megoldásának racionális jellege megmarad. A tudományos-fantasztikus iro-
dalomban a tudományosság a racionalitással egyenlô, nem pedig tudományos elveken 
alapuló valóságot jelent. Értelmezésünk szerint a fikciós, de racionális megoldás egy 
irodalmi mûben nemcsak hogy nem áll ellentétben egymással, de ez a tudományos-
fantasztikus irodalom alapkövetelménye. Ennek a jelenségének leírására szolgál a tu-
dományos-fantasztikus szó második tagja, azaz a fantasztikus.6 

Gyakorlati példával élve, ha egy írásban az életet meghosszabbító elixírrôl olvasunk, 
akkor a szerzô többféleképpen magyarázhatja a szer eredetét. Ha az életelixír létezése 
mágikus, azaz természetfeletti, irracionális okokra vezethetô vissza, akkor a mû tema-
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tikája fantasztikus, nem tudományos-fantasztikus. Amennyiben az elixír hosszas tudo-
mányos kutatások során egy új kémiai anyag felfedezése eredményeként jött létre, akkor 
ez a probléma racionális megközelítése, tehát a mû minden bizonnyal tudományos-
fantasztikus. Utóbbi esetben természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy jelenlegi ter-
mészettudományos ismereteink szerint ilyen kémiai anyag nem létezik, feltételezése 
fikciós. Ennek ellenére a probléma megoldásának racionális jellege megkér dô je lez he-
tet len. 

A dualizmus kori utópisztikus irodalom sajátosságai
A magyar fantasztikus tematikájú irodalom történetének önálló korszakai vannak, sa-
játos problémafelvetésekkel és kezeléssel. A kezdeti idôk szárnypróbálgatásai (Ney 
Ferenc, Koronka József, Munkácsy János, Jósika Miklós) után a kiegyezéssel egy igazi 
felívelô korszak veszi kezdetét mennyiségileg és minôségileg egyaránt. Ismert írók sora 
(Jókai Mór, Herczeg Ferenc, Babits Mihály, Cholnoky Viktor, Karinthy Frigyes) írt ki-
váló fantasztikus és tudományos-fantasztikus témájú novellákat és regényeket. 

Az 1867 utáni utópisztikus irodalom sokat merített a kortárs utópiákból, de sajáto-
san magyar maradt, a kor Magyarországára jellemzô jelenségekkel. A technikai haté-
konyság növekedésének szédítô sebessége miatt a közvélemény számára úgy tûnt, a 
társadalmi és az emberi alaptermészetbôl eredô válságokra technikai vagy természet-
tudományos felfedezések hozzák meg a megoldást.7 Jókai Mór (1825–1904), a korszak 
elsô irodalmi utópiájának, A JÖVÔ SZÁZAD REGÉNYÉ-nek alkotója az új társadalom megte-
remtésében a technika szerepérôl így írt: „Igaz, hogy egy hipotézisre van építve az egész. 
Egy találmányra, mely a világot át fogja alakítani.”8 Ez a naivan optimista és derûs szem-
lélet a dualizmus kori utópisztikus témájú szépirodalmi mûvek többségének témáját, 
megoldási javaslatait meghatározta. A dualizmus kori utópisztikus irodalom alkotá-
sainak túlnyomó többsége derült hangú eutópia. Akadtak kritikus disztópikus hangok 
is, de gyökeres fordulatot csak az elsô világháború kitörése hozott. A közvélemény rá-
eszmélt, hogy a tudományos és technikai hatékonyság növekedése az ember alapter-
mészetét nem változtatja meg. Az új technológia, az új találmányok nemcsak jóra, de 
rosszra is fordíthatók. Elég belelapoznunk Babits Mihálynak A JÖVÔ SZÁZAD REGÉNYE után 
hatvan évvel írt ELZA PILÓTA AVAGY A TÖKÉLETES TÁRSADALOM címû regényébe, hogy lássuk, 
a világháború után megjelent utópisztikus szépirodalom optimizmusa a múlté, helyét 
átvette a borongós kilátástalanság, a diktatúráktól, a háborúktól és a technikától való 
félelem.9 

Dualizmus kori válságjelenségek
A dualizmus korszakának történetét végigkíséri öt válságjelenség, amelyek megosztot-
ták, adott esetben szekértáborokba zárták a korabeli szellemi elit képviselôit. Az öt vi-
takérdés bármelyike azonnal felboríthatta volna az 1867 utáni látszólag nyugodt status 
quót. Az elsô: ’67-esek és ’48-asok közjogi vitája a dualizmus jövôjérôl. A második: a nem-
zetiségi kérdés. A harmadik: a nagy- és kisbirtokosok közötti ellentét, tehát a földkérdés. A ne-
gyedik: a munkásság küzdelme a munkafeltételek javításáért és politikai jogokért, azaz a szo-
ciális kérdés. Végül az ötödik: a keresztény és zsidó középosztály érdek- és értékkonfliktusa.10 

 Az öt nagy vitakérdés és a hozzájuk kapcsolódó kisebb kérdések nagyon fontosak a 
korszak utópisztikus és SF-mûveinek megértése szempontjából. A korszakban írt ilyen 
tematikájú mûvek nagy részét válaszokként is felfoghatjuk, amelyek a legfontosabb kér-
désekre felelnek. Ha az öt vitakérdés felôl közelítjük meg ôket, feltárul elôttünk egy 



rendkívül gazdag forrásbázis. Munkánk további részében, miközben bemutatjuk a 
legjelentôsebb utópisztikus sci-fi-mûveket és szerzôiket, arra keressük a választ, hogy 
íróik milyen válaszokat adtak ezekre a kérdésekre. 

Közjogi kérdés
A ’48-asok és ’67-esek közti ellentét végighúzódott a dualizmus több évtizedes történe-
tén. Az írók, értelmiségiek többsége az 1867-es kiegyezést továbbfejleszthetô alapnak 
látta, amely lehetôség egy erôs, független Magyarország megteremtésére. 

Nemzeti liberális álmok
Az alaphangot Jókai Mór adja meg. A dualizmus korának elsô kiérlelt tudományos-
fantasztikus utópiája, A JÖVÔ SZÁZAD REGÉNYE ’67-es szellemben írt kiváló regény. Jókai 
Mórt senkinek sem kell bemutatni, ezt az 1872-tôl 1874-ig folytatásokban megjelenô 
hatalmas mûvét annál inkább. Megjelenésétôl egészen 1945-ig közismert és olvasott 
könyv volt, de a második világháború után politikai okokból nem született újabb ki adása, 
egészen 1981-ig, amikor a JÓKAI MÓR ÖSSZES MÛVEI sorozatban újra megjelent. A kul-
túrpolitika azonban óvatos maradt. Szemben a sorozat többi részével, A JÖVÔ SZÁZAD 
REGÉNYE csupán a drágább és alacsonyabb példányszámú kritikai kiadásban jelent meg, 
mondván, „a tudományos jegyzetek hiánya a mû helyes értelmezését megnehezíti”.11 A kádári 
(aczéli) diktatúra félelmét a regény cselekménye keltette fel.

Az elsô rész, AZ ÖRÖK HARC egy 1867-es alapú romantikus nemzeti liberális jövôt kép-
zelt el Magyarország számára. Jókai publicisztikájából egyértelmû: A JÖVÔ SZÁZAD REGÉNYE 
a dualista rendszer egy lehetséges jövôképe, egy olyan idealizált állapot, ahova Ma gyar-
ország optimális esetben eljuthat. Jókai elképzelése szerint a kiegyezést követôen ötven 
nyugodt évnyi békés építkezésre van szükség, és ezután a kiegyezést megkötô nemzedék 
unokái egy erôs Magyarországot örökölhetnek, és a nagy európai ügyeket is formálni 
tudják majd. A regény azt az idôszakot ábrázolja, amikor ezek az évtizedek elteltek, 
a Monarchiában súlyponteltolódás következett be Magyarország javára, és az unokák a 
regény fôhôsének, Tatrangi Dávidnak a vezetésével végrehajtják Jókai álmát.12 A re-
gényben 1952-tôl 2000-ig követhetjük Magyarország küzdelmeit. A cselekményes és 
fordulatos történet utópisztikusságával és problémáival együtt is rendkívül szuggesztív. 
A törhetetlen és megsemmisíthetetlen, védô- és támadófegyverként egyaránt használ-
ható anyag, az ichor felfedezése legyôzhetetlenné teszi a támadó és megszálló orosz 
csapatokkal harcoló magyar honvédséget. Tatrangi találékonysága azonban nem merül 
ki az ichor felfedezésében. Apja kutatásait és az ichort felhasználva repülôgépet épít, 
ezzel mérhetetlen technikai fölényre tesz szert a világ országaival szemben. Tatrangi 
tudományos felfedezéseivel elôbb Magyarországot menti ki a háborús válságból, késôbb 
egy új magyar államot alapít a Duna-deltában. A második rész (AZ ÖRÖK BÉKE), amely igazi 
szociális utópia, bemutatja a részvényes alapon szervezôdött, alapvetôen új magyar Ott-
hon államot, annak küzdelmeit, egészen a 2000-es években bekövetkezô világbékéig.

 A regény a kiegyezést követô elsô utópisztikus SF-ként mérföldkô. Komplexitása, 
hangja és szellemisége kiemelkedôvé teszi a dualizmus kori utópiák között. Sôt azt is 
megkockáztathatom (miként tette azt a svéd író Sam J. Lundwall a sci-fi-irodalomról 
írt könyvében), hogy Jókait a sci-fi-irodalom nagy nemzetközi klasszikusaival, Jules 
Verne-nel (1828–1905) és H. G. Wellsszel (1866–1946) állítja egy sorba.13

Jókai szemlélete egy egész nemzedék gondolkodását formálta. Hittek az 1867-es 
alapra felépített független és erôs Magyarország megteremtésében. A nemzeti liberális 
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jövôképek áthatották a magyar nyelvû sci-fi-irodalmat. Ezeknek a mûveknek egy sze-
letét a kalandos, szerelmes és humoros írások adják. Ebbe a kategóriába sorolhatjuk 
Beöthy Zsoltét 1895-bôl, Makay Istvánét 1899-bôl, Szomaházy Istvánét 1909-bôl és 
végül Tábori Kornélét 1910 körül.

Beöthy Zsolt (1848–1922) kiváló konzervatív irodalomtörténész, esztétikus és egye-
temi tanár rövidke mûve, A JÖVÔ SZÁZAD REGÉNYE egy Rákosi Jenônek (1842–1929) és csa-
ládjának szánt humoros írás az 1950-es évek eutópikus Magyarországáról. Cselekménye 
kissé zavaros, a szerzô csak egy nagyon szûk kör (a Rákosi család) számára érthetô, már-
már abszurd humort alkalmaz. A jövôben az életkor megnôtt, így törvényt hoztak, hogy 
150 év lesz a maximálisan elérhetô kor. A Rákosi család irányította országban a tech-
nikai és gazdasági élet virágzik.14 

Makay István 1870-ben született, gimnáziumi tanulmányai után a kolozsvári egye-
tem hallgatója lett, mennyiségtan–természettan szakcsoportban. Természettudományi 
érdeklôdése világosan tükrözôdik REPÜLÔGÉPEN A HOLDBA címû regényében. Elôszavában 
a szerzô hangsúlyozza, hogy számára legfôbb cél az ismeretterjesztés, a kalandos fan-
táziát megmozgató cselekmény csak segíti a befogadást. Mint mondja, az édes orvos-
ságot is könnyebb lenyelni. 

A könyv Jules Verne UTAZÁS A HOLDBA címû nagyszerû regényének analógiája. Cse-
lek ménye valamikor a XX. század közepén játszódik Magyarországon. A szerelmi tör-
ténetben magyar tudósok egy maroknyi csoportja ûrhajót épít, majd vezetôjük, Magyar 
János segítségével felfedezik a Holdat, ahol egy hanyatló, disztópikus társadalmat ta-
lálnak. A holdbeli civilizáció technikai szintjét tekintve a földi világ felett áll, ám deka-
dens, csupán használja magas fejlettségû eszközeit, újraalkotni nem tudja ôket. A hold-
beli találmányok közvetítésével az ûrhajósok a Földön teremtenek eutópikus körülmé-
nyeket. A felhasznált találmányok segítségével megszûnnek a betegségek, nincs többé 
pénz, hosszabbá válik az élet, sôt a napenergia felfedezésével az energiaellátási gondok 
is megoldódnak. A regényt áthatja a hazafias szemlélet: a tudományos, technikai fel-
fedezések magyar tudósok nevéhez fûzôdnek, az ô leleményességük és kimagasló eré-
nyeik nélkül nem jöhetne létre az eutópikus jövô.15

Szomaházy István (1864–1927) a szórakoztató irodalom termékeny mûvelôjeként az 
1880-as évek elejétôl publikált elbeszéléseket és tárcákat a Pesti Hírlapban, A Hétben és 
a Herczeg Ferenc szerkesztette Új Idôkben. Publicisztikai írásai a Pesti Naplóban, a Magyar 
Hírlapban és a Nemzetben jelentek meg. A SZÁZHUSZÉVES ASSZONY címû, 1909-ben kiadott 
rövid regénye könnyed stílusú eutópia. Az írás szerethetô humorával, ironikus hang-
vételével görbe tükröt tart az 1900-as évek politikusai és társadalma elé. 

Egy magyar tudós felfedezése nyomán az emberek születésekor várható élettartama 
kétszáz évre nôtt. A meghosszabbodott élet váratlan társadalmi hatásaként bekövetke-
zik a házasság intézményének kiüresedése. A regény cselekménye a házasságok felbon-
tása körül forog. Miközben az olvasó egészen elszédül a burjánzó szerelmi sokszögek 
feltérképezésében, megismeri a XXII. század Magyarországát. A szerzô könnyed iró-
niával mutatja be az 1867-es alapra felépített jövôképét. A regényben a dualista rend-
szerben Magyarország erôs és szilárd európai hatalommá vált, technikailag fejlett or-
szággá, amely alkalomadtán még Franciaországra is rákényszeríti az akaratát. A társa-
dalmi és gazdasági problémák megoldása után Magyarország legnagyobb problémája 
a kapcsolatfelvétel a Mars-lakókkal.16 

Az íróként, mûfordítóként és elsôsorban riporterként ismertté vált Tábori Kornél 
(1879–1944) élete legalább annyira kalandos (tudósítóként a japán–orosz háborút is 
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megjárta), mint UTAZÁS BEÓCIÁBA címû regénye, amely leginkább Verne hatását mutat-
ja. Történetének magyar hôsei egy véletlen folytán álomba merülnek, és 2220-ban éb-
rednek fel egy magas szintû eutópikus technikai civilizációban, Nagy-Magyarországon.17 
Tábori adós maradt mûvének betetôzésével, Nagy-Magyarország kialakulását egy másik, 
minden bizonnyal el nem készült mûvében ígéri a szerzô.

Feminista disztópiák
A Magyarország jövôjét nemzeti liberális hangnemben tárgyaló utópista irodalom egy 
kedves szeletét adják a nôi emancipáció és a feminizmus hatásaival foglalkozó írások. 
Tábori Róbert és Herczeg Ferenc disztópikus megközelítésû, ironikusan játékos novel-
lái állítják középpontba a kérdést.

Tábori (1855–1906) huszonnégy éves korától foglalkozott újságírással. A szépiroda-
lom területén elsôsorban könnyed, szórakoztató mûvei jelentek meg, fôleg az Új Idôkben. 
Több SF-regényt és -novellát is írt, az elsôt 1890-ben AZ ÉLET FOLYTATÁSOKBAN címmel. 
XVII. MÁRIA TERÉZIA TÖRVÉNYE címû tréfás hangvételû novellája 1905-ben látott napvi-
lágot, és az egészen távoli jövôbe, 2999-be vezeti olvasóját. A mû a feminizmus miatt 
megcsappant szülési kedv okozta demográfiai problémákkal foglalkozik, felvillantva 
egy érzelem nélküli disztópikus társadalom képét.18

Herczeg Ferenc (1863–1954) a dualizmus második felének népszerû írója, a korszak 
egyik legszínvonalasabb szépirodalmi lapjának, az Új Idôknek szerkesztôje (1894–1944). 
Íróként és színpadi szerzôként óriási életmûvet hagyott maga után, a „mûvelt szórakoz-
tatás mesterévé” vált.19 Szárnyaló tehetségét és képzelôerejét a fantasztikum és az SF te-
rületén több elbeszélésben kamatoztatta (BÁRÓ RÉBUSZ, A LÁTHATATLAN POKORNY, a SZIRUSZ 
és a kiemelkedô CSEREBÔRÛEK). Egyetlen utópisztikus SF-mûvet írt, a Jókai mûvére utaló, 
A JÖVÔ SZÁZAD NOVELLÁJA címû elbeszélést. Herczeg kellemesen szórakoztató, szellemesen 
csipkelôdô stílusban, szatirikus eszközökkel mutatja be az 1980-as évek nôk uralta, fér-
fiemancipációért küzdô disztópikus Budapestjét. Herczeg jövôképében a szerelem és 
az érzelmek ismeretlen fogalmak, aki mégis erre vágyna, annak az érintetlen vadonba 
kell menekülnie a világ elôl.20 Herczeg nem írt sok utópisztikus és SF-mûvet, ezek azon-
ban a mai olvasók számára is élvezetes alkotások.

Nacionalista jövôképek
A nemzeti liberális utópiák egy érdekes szeletét adják a légvárépítô nacionalista mûvek. 
Két ilyen írást ismerünk. Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ címû regényét 
és Farkas Gyula Az uTOLSÓ ÜTKÖZET 2453-BAN, REGÉNYES ÉPOSZ VIII ÉNEKBEN, ÉNEKLI A XXV-
IK SZÁZAD VÉGÉN A NÉVTELEN DALNOK címû eposzát. Privigyey alapvetôen 1867-es alapra 
felépített jövôben hisz, Farkas mûve függetlenségi színezetû. A két mû naivan hisz a 
magyar nemzet világmegváltó küldetésében, világhatalommá válásában, szerepében a 
civilizáció terjesztésében és a világbéke megteremtésében. 

Privigyey Pálról keveset tudunk. A magyar távírda állomásfônökeként dolgozó, sze-
rény tehetségû író regényének két kiadását ismerjük. Az elsô 1879-ben, a második 1887-
ben jelent meg. A két változat több ponton eltérô cselekményû regény. A mû 1879-es 
kiadása három kötetben jelent meg. A cselekmény az 1970-es évek végén játszódik, és 
I. Habsburg Richárd király uralkodásának bukását mutatja be. Az eposzi hôsök által 
megtestesített erényeket mutató király és baráti köre, hallgatva a zseninek vélt gróf 
Telekváry Iván idillikus és pacifista nézeteire, megszünteti a honvédséget, hogy az így 
felszabaduló pénzforrásokat az ország felvirágoztatására fordítsa. A terv eleinte mû kö-
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dô képes, ám végül kudarcba fullad. A felvirágzó Magyarországra egyre több nincste-
len bevándorló érkezik, akik felborítják az ország szociális egyensúlyát. A válságot ke-
zelni képtelen honvédség nélküli királyt végül egy kommunisztikus követeléseket meg-
fogalmazó forradalom söpri el, a háttérben ármánykodó Bellinelli bíborossal. Az elsô 
kötet végén a királyi palota ostromával Richárd király bukása teljessé válik.21 

A POLITIKO-ROMANTIKA alcímet viselô 1887-es második kiadás cselekménye hasonló 
utakon jár. Egyes motívumok, fordulatok és szereplôk mind a két változatban visszakö-
szönnek, ám az 1887-es kiadás jóval rövidebb és sematikusabb az elôzônél. Privigyey 
vélhetôleg nemcsak elolvasta A JÖVÔ SZÁZAD REGÉNYÉ-t – hisz ezt már az elsô kiadásban is 
említi –, de rajongásig megszerette. Újraírt mûvében Jókai történetének analógiájára 
vezeti cselekményét, teszi mindezt naiv nacionalizmus, erôs oroszellenesség és nyájas 
Habsburg-hûség jegyében. Alkotásában többgenerációnyi, idôközben magyar nemze-
ti dinasztiává vált Habsburg uralkodó küzdelmeit követhetjük végig az 1920-as évektôl 
egészen 2000-ig. A kalandos epikum során találkozunk lázadó terroristával, ármány-
kodó bíborossal és egy fontos technikai felfedezéssel, a kormányozható léghajóval. 
Hasonlóan az elsô kiadáshoz, a király, ezúttal Habsburgi István, pacifista indíttatásból 
leszereli a honvédséget, magánkézbe adja az állami vagyont, s ezzel rendezi az állam-
adósságot. A felszabaduló költségvetési források felhasználásával jólét köszönt Ma-
gyarországra. A vonzóvá váló országba tömegével érkeznek az inaktív, leginkább bûnözô 
hajlamú külföldi tömegek. A nincstelenek végül kommunisztikus lázadásban törnek ki, 
elsöpörve a királyt. Az országban uralkodó zûrzavar miatt a Magyarországon tartóz-
kodó, a háttérbôl a szálakat mozgató Bellinelli bíboros javaslatára az európai diplomá-
cia Oroszországot kéri fel a beavatkozásra. Az orosz seregek letörik a lázadást, sôt az 
ország irányítását is átveszik. Az elmenekült király, I. Habsburgi István még gyermek 
Valéria nevû lányát gondos gyámok felügyelete alatt ültetik a trónra. Közben az egy-
kori király hívei Jámborfy Márk vezetésével szervezik az ellenállást. Jámborfy titokban 
neveli a kis László herceget, kinek apja a király jó barátja volt, s a lázadás során esett 
el. „Az alcsuthi herczegi palota volt azon hely, hol Magyarország jövendôjének reménye élt a 
valóságban és élt a szívekben” – mondja a szerzô a Tatrangi Dávid erényeit mutató fiúra. 
A tehetséges ifjú felnôtté cseperedve csodás hôstetteket végrehajtva bizonyítja ráter-
mettségét. Az orosz cárt legyôzi párbajban, Attila hun király elveszett kincseit megta-
lálja, majd a váratlan bevételeket okosan felhasználva kormányozható léghajóflottát 
épít. Az elpusztíthatatlan hajórajjal elôbb az orosz, majd a Magyarországra támadó 
egyesült német–angol–francia seregeket is legyôzi. Végül a magas fokú technikai fölény 
birtokában László kényszeríti a világ hatalmait az általános leszerelésre. Magyarország 
így 2000-re nemcsak a világbékét teremti meg, de egyenesen eutópikus aranykorba lép. 
Birtokolva technikai fölényét, Magyarország elsô számú katonai, gazdasági és mûveltségi 
nagyhatalommá válik, amely határozottan, de hatalmával vissza nem élve, csendôrként 
vigyázza a világbékét.22

A liberális nacionalista függetlenségi színezetû eutópiák legmarkánsabb reprezentánsa 
Farkas Gyula 1888-ban írt, kissé sematikus eposza. (Ez a mûfaj igen ritka a hazai tudo-
mányos-fantasztikus irodalomban.) A szerzôrôl még annyit sem tudunk, mint Privigyeyrôl, 
alakja homályba vész. 

A mû Jókai regényének legjellemzôbb motívumait és megoldásait alkalmazza. Cse-
lek ménye a távoli jövôben, 2453-ban, Attila egykori hun király halálának kétezredik 
évfordulóján játszódik. Központi témája Magyarország heroikus küzdelme a világ nagy-
hatalmai, a pogányokká vált germánok, latinok és szlávok ellen. 



Magyarország királyának, III. Atilának (sic!) hajadon lánya kezének elnyerése ürü-
gyén a világ nagyhatalmai háborút indítanak Magyarország ellen. Az ellenség a fôváros, 
Etelvár (a korábbi Budapest) közeléig nyomul, megállítása lehetetlennek látszik. A ma-
gyar csapatokat a fôhôs Kossuth Imre forradalmi találmányai, a gyémántvastagságú 
páncél (mint Jókainál) és egy lehallgatókészülék segítik a küzdelemben. A végsô harc 
során az idegen hódítók tízmilliós sereggel érkeznek Etelvár alá. Az idôközben magyar 
királlyá választott Kossuth és a feltámadt Attila hun király közös seregei, valamint a ma-
gyarok mellé állt pápa isteni csodatétele fékezik meg az idegen csapatokat. A legyôzött 
ellenség végül keresztény hitre tér, és magyar vezénylet alatt létrejön a világbéke.23

Farkas eposza Privigyey mûvéhez hasonlóan nacionalista, mûvében a birodalmi gon-
dolat is megjelenik. Farkas eposzának jövôképében Magyarország határai a Kárpátok, 
Boszporusz, Szeret folyó, Mura-vonal mentén húzódnak, beékelve a germán, latin és 
szláv birodalom közé. Farkas eposzában a dualizmus távoli örökösei egy birodalmat 
kaptak ajándékba. Azt nem árulja el a szerzô, milyen folyamat végeredményeként vált 
a térség a magyar birodalom részévé. 

Nemzeti disztópia
Nem minden szerzô láttatta pozitívan a dualizmus eredményeit és Magyarország jövôjét. 
Frankenburg Adolf (1811–1884) 1880-ban megjelent MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ! 
címû disztópikus novellája a dualizmus függetlenségi kritikájaként is olvasható. A szerzô 
változatos életpályát futott be. Elôbb szerkesztôként dolgozott, majd az 1840-es évektôl 
jelentek meg tárcái a Pesti Hírlapban. A forradalom alatt Windischgrätz foglya, az ön-
kényuralom alatt tisztviselô, majd az 1860-as években udvari kancelláriai titkári posztot 
töltött be. Irodalmi pályát folytatva több szatirikus és humoros írást jelentetett meg. 

Az álomban játszódó történet során a fôhôs rövid kirándulást tesz a jövôben. Fran-
kenburg hangja egészen kivételes az utópista szerzôk között. Ennyire kritikusan és 
sza tirikusan egyetlen szerzô sem ítélte meg a dualizmus rendszerét. A jövôben Ma gyar-
ország, bár technikailag magasan fejlett, elveszítette nemcsak függetlenségét, de nem-
zeti identitását is. „S mindezt ama híres »doktorkollégium«-nak lehet köszönni, mely száz és 
néhány év elôtt a történelmi nevezetességû »Ausgleich«24 által bennünk, késô unokákat, ez újnemû 
kultúra malasztjában részesített.”25 Ezeket az 1880-ban íródott sorokat válaszként is felfog-
hatjuk Jókai optimizmusára. Az unokák számára a jövôben nem a nagyhatalmiság, 
egyenesen a fennmaradás a kérdés. 

Földkérdés
A dualizmus korszakának egyik legsúlyosabb válságjelensége a földkérdés és a paraszt-
ság helyzetének kilátástalansága. Az utópista irodalom mûvelôi közül egyedül Szemere 
György (1863–1930) foglalkozott a kérdéssel. A KONT-ESET címû, 1911-ben megjelent 
regényében olyan megoldást kínál a válságjelenségre, amelytôl Magyarország felemel-
kedését várta. 

Szemere György korának ismert írója, a Kisfaludy Társaság tagja volt. A budapesti 
egyetem jogi karának elvégzése után a belügyminisztériumban gyakornokként dolgo-
zott. 1892-ben az újfehértói választókerületben a Szabadelvû Párt színeiben indult, ám 
vereséget szenvedett, ezért visszavonult birtokaira. 1902-tôl az irodalomból élt. 1910-
tôl a Világ, az elsô világháború alatt az Országgyûlési Napló szerkesztôje volt. 1920-ban 
újabb vereség várt rá, ezúttal a Nemzetgyûlési Választásokon. 1928-ban tüdôbajt diag-
nosztizáltak nála, majd két évvel késôbb meghalt.
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A KONT-ESET függetlenségi szellemû nemzeti liberális gondolatkísérlet Magyarország 
felemelkedésének lehetôségeirôl. A regény 2091-be repíti olvasóját. A dualizmus rend-
szere továbbra is mûködik. A regény fôhôse a költô Garay János által versben megéne-
kelt Héderváry Kont vitéz, akit Zsigmond király alatt lázadás miatt kivégeztek. Kont 
azonban szellemidézô spiritiszta utódjának hála föltámad, és terveket szövöget Ma gyar-
or szág felemelésére. Mikszáth Kálmán 1898-ban írt ÚJ ZRINYIÁSZ címû regényének fel-
támadt szigetvári hôse juthat eszünkbe, ám a történet éles fordulatot vesz, amikor ki-
derül, Kont csupán ügyes szélhámos, s szó sincs feltámadásról. A gyanakvó szerelmes 
és a furfangos ügyvéd leleplezi Kont kilétét, az Amerikából érkezô lángeszû hazafit, 
aki számára a feltámadás körüli képmutató játék csak a nagy terv része. A színjátszás 
célja, hogy Kont jogot formálhasson az egykori Héderváry-birtokokra, s az így nyert 
vagyon, valamint amerikai üzletemberek segítségével felemelje Magyarországot. Az 
ambiciózus terv sikeres. Kont a megtévesztett arisztokratáktól elveszi birtokaikat, föld-
osztást hirdet, és üzleti kapcsolatai révén tôkéjét felhasználva kiaknázza Magyarország 
természeti adottságait. A kísérlet sikerrel jár. A parasztság gazdasági és társadalmi fel-
emelésével létrejön egy eutópisztikus, Ausztriától független és erôs Magyarország, ahol 
nincsenek szociális feszültségek.26

Szemere Györgynél szintén felvillan egy futó pillanatra a birodalmi gondolat. Kont 
álomba szenderülve képet lát „Nagy-Magyarországról”. A birodalom területe a Kárpátok-
tól egé szen az Adriáig, sôt még azon is túl, a Földközi- és Fekete-tengerig terjed. Buda 
vára zsúfolt, mert fejedelmek érkeznek, elismerve a magyar király hódításait. 

Szociális kérdés
A dualizmus korszakának legfontosabb társadalmi változása az egyre nagyobb szám-
ban megjelenô városi munkásság. A megjelenésüket követô szociális kérdés hamarosan 
az utópista szerzôket is foglalkoztatni kezdte. Az elsôk között tarthatjuk számon Jókai 
regényét, amelyet áthatottak az utópista szocialista ihletésû gondolatok.27

A nemzeti liberális jövôképeket megfogalmazó mûveket szinte kivétel nélkül foglal-
koztatta a szociális utópia gondolata. Központi kérdésként azonban a mûvek egy jól 
körülhatárolható csoportjában jelent meg, amely két részre osztható. Az elsô csoportba 
tartoznak azok az alkotók, akik marxista vagy azzal rokon ideológiákból merítve kép-
zelték el a kérdés megoldását. Két szerzô, Tóvölgyi Titusz és Naszády József próbálta 
meg marxi alapon felvázolni a jövô kommunista és anarchokommunista társadalmát. 

A második csoport írói a marxi eszmék terjedésére reflektáltak, és a társadalmi 
egyenlôtlenségeket a marxista megoldásokhoz képest alternatív elképzelésekkel pró-
bálták megoldani. Három író, Beksics Gusztáv, Boross Mihály és Bessenyei Magyar 
Gyula egy-egy regényében jelentek meg ilyen elgondolások.

Kommunista eutópia
Tóvölgyi Titusztól 1888-ban jelent meg AZ ÚJ VILÁG. REGÉNY A SZOCIALIZMUS ÉS KOMMUNIZ-
MUS TÁRSADALMÁRÓL. Az egri birtokos családból származó Tóvölgyi 1838-ban született 
Schaffner Titusz néven. Több novellát, elbeszélést és regényt is írt. Elsô novellája Arany 
János lapjában, a Koszorúban jelent meg. Itt tárgyalt regénye az utolsó szépírói alkotá-
sa, amelynek megjelenése után bebörtönözték. Szabadulása után világnézete megvál-
tozott, és haláláig a spiritizmus képviselôje lett.28

Tóvölgyi a távoli jövôbe helyezte regényének cselekményét. Látomása szerint 2300-
ra létrejön az európai országok uniója. Magyarországon és az egész világon megvalósul 
a tökéletes eutópikus kommunista társadalom. A vagyoni, nemzeti és vallási ellentétek 
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megszûnnek. Az egyetlen konfliktus a szépek és a csúnyák küzdelme, a regény cselek-
ményének mozgatórugója. A csúnyák vezére Árkosi Ilona, aki szerint a csúnyáknak el-
különülésre van szükségük a társadalomban egy saját közösség alapításával. Ezzel szem-
ben Egedi Lajos a csúnyák nevelés általi integrációját javasolja. Egedi szerint a csúnya-
ság a lélek zavarainak testi megnyilvánulása, ha tehát a lélek kiegyensúlyozott és boldog, 
akkor a test is széppé válik. A csúnyák és szépek konfliktusát a festô Kôszáli Elemér 
Árkosiról alkotott portréja, majd vele kötött házassága oldja fel. A viszály kibontakozá-
sa során az olvasó megismeri a Tóvölgyi által vizionált új kommunista társadalmat.29 
Tóvölgyi regényének kommunista társadalma kavargóan színes, élettel és érzelemmel 
telített, több elemében vonzó jövôképet vázol fel.

Anarchista eutópia
Magyarországon az anarchista mozgalom az 1880-as években jelentkezett, elsôsorban 
a radikális szocialista mozgalmakban. Az anarchizmus igazán jelentôs társadalmi tá-
mogatottságra nem tett szert, szemben a szociáldemokrata mozgalommal, de értelmi-
ségi körökben ismertté vált. A rendkívül tagolt és színes anarchista eszmék sajátos re-
cepcióját mutatja Naszády József 1903-ban írt ’ANAPXIA (ANARKHIA) címû regénye. Naszády 
József életérôl keveset tudunk. 1852-ben született, 1876-ban szerzett ügyvédi oklevelet 
a budapesti egyetemen, majd Nagykikindán nyitott ügyvédi irodát. 

Mûvének elsô felében (A HOGY VAN) a magyar szabadságharcban betöltött szerepe 
miatt számûzetésre ítélt pap fôhôs a távoli Indiában vallási vétséget követ el. Büntetése 
részeként „delejes álom”-ban kell töltenie néhány évet. Egy szerencsétlen véletlen kö-
vetkeztében azonban ezer esztendôn keresztül eszméletlen marad. Az ébredés után a 
regény második része (A HOGY LESZ) a jövô új társadalmát ismerteti. A 2900 körül ját-
szódó regény egy anarchista eszmékre felépített, szélsôségesen egalitárius és pragma-
tikus alapokon álló technicista jövôkép, ahol nemcsak a vallási, nemzeti, de még a nemi 
ellentétek is megszûntek.30 Naszády jövôképe eutópikus szándékai ellenére is – világá-
nak lakói boldogok – a mai olvasó számára a XX. századi totális diktatúrák után rideg-
nek és ijesztônek hat.

Apokalipszis és szocializmus
A kommunista és anarchista államregények nem foglalkoztak a társadalmi berendez-
kedés átalakulásának mikéntjével, azzal, hogyan lesz egy polgári, kapitalista rendszerbôl 
politikai és vagyoni értelemben is egyenlô állampolgárok közössége. Szerzôik szemmel 
láthatólag hisznek az egyéni érdekeket sokszor abszolutizáló emberi alaptermészet for-
málhatóságában. Hogy miért eleve kudarcra ítélt az ember alaptermészetének meg-
változtatása, arra Boross Mihály A HARMADIK TESTAMENTOM címû kétkötetes regénye pró-
bál választ adni. 

Boross Mihály (1877–1944?) 1896-tól publikált cikkeket, 1897-tôl a Budapesti Napló, 
1907-tôl 1918-ig a Budapest munkatársa. Több színdarab és regény szerzôje. Az 1920-
as évek elején forgatókönyveket írt a filmrendezô Balogh Béla (1885–1945) számára. 
Az SF tematikájú irodalom területén említést érdemel 1929-ben megjelent AZ ÉSZ SZTRÁJK-
JA címû regénye. 

Boross 1913 nyarán írta kétkötetes mûvét. A szöveg a Budapest hasábjain jelent meg 
folytatásokban, 1914. május 28-tól kezdve. Kötetben az elsô világháború kitörése miatt 
a kiadó (Wodianer F. és Fiai) 1914 ôszén csupán az elsô részt adta ki KÉK HATTYU cím-
mel. A második rész, a NOÉ BARLANGJA 1915-ben jelent meg. A regény a háború alatt öt 
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kiadást ért meg. Az ötödik kiadás 1918 ôszén jelent meg, most már a két kötet együtt, 
a korábbi kiadásokról hiányzó eredeti címmel. 

A regény cselekménye évtizedekkel egy nagy világháború után, az 1980-as évek ele-
jén indul. Fôhôse a zseniális tudós, az emberi gonoszságot gyûlölô Rank doktor. Boross 
szerint az emberiség formálása csak rendkívüli körülmények hatására valósulhat meg. 
A szerzô számára a Halley-üstökös 1985-ös visszatérése szolgáltatja az apropót. A re-
gény keletkezése elôtt három évvel, 1910-ben az egész világon aggodalommal figyelték 
a Halley-üstökös megjelenését. Az üstökösök feltûnését a történelemben mindig babo-
na és félelem kísérte. A Halley-üstökös érkezése világméretû pánikot váltott ki, nem 
utolsósorban a nemzetközi sajtóban megjelent cikkek hatására.31 

Boross Mihály egészen nyilvánvalóan követte ezeket az írásokat. Regényében a visz-
 szatérô Halley ciángázzal telített csóvája 1985-ben összeütközik a Földdel, és elpusztít-
ja az emberiséget és az élôvilágot. Rank még idejében két biztonságos barlangot épít, 
ahova néhány száz embert és állatot menekít. A túlélôk segítségével a barlangokban 
Rank egy utópisztikus szociális állam felépítésébe kezd, célja az emberek alaptermé-
szetének teljes átformálása. Rank meg akarja szabadítani az embert gonosz és kapzsi 
szemléletétôl, csak az anyagi javak megszerzésére törô énjétôl. Boross a sokszor bosz-
szantóan túlírt szövegben Rank bukásán keresztül mutatja be, miért van kudarcra ítél-
ve egy ilyen próbálkozás.32

Alternatív szocialista eutópia
A dualizmus korszakának talán legismertebb és legnépszerûbb publicistája Beksics 
Gusztáv (1847–1906). 1880-ban megjelent kétkötetes regényében, a BARNA ARTHUR-ban 
Beksics megpróbál alternatívát állítani a forradalmi szocialista eszmékkel szemben. 
A több vonatkozásban Jules Verne UTAZÁS A FÖLD KÖZÉPPONTJA FELÉ címû regényét idézô 
mû fôhôse Barna Arthur, akinek célja egy szocialista alapokra épített eutópikus társa-
dalom megteremtése. Ennek érdekében elôbb kalandos körülmények között termôvé 
varázsolja Afrikában a Szaharát, majd szociális telepek létrehozásán fáradozik. Késôbb 
egy aranyat lövellô vulkán kirobbantása révén a pénz eltörlésével akar felépíteni egy 
eutópikus világot. Kísérlete azonban kudarcba fullad. A vulkán miatt az arany értékét 
veszti, amit közgazdasági krízis, általános válság, éhínség, majd ezrek halála követ. 
A vulkán kitörésének további következménye, hogy Afrika termôre fordított területei 
újra elsivatagosodnak, a várt eutópikus világ helyett antiutópikus káosz szabadul a 
Földre. Arthur végül elnémítja a vulkánt, visszaállítva ezzel a világ pénzügyi egyensú-
lyát. Beksics mûvében egyértelmûen elutasítja Jókai optimista hitét a természettudo-
mányok világmegváltó hatásairól, a marxista forradalmi, valamint a szélsôséges egyen-
lôsítô nézeteket és a társadalmi utópiákat. Emellett hitet tesz az organikus, az egyén 
által felülrôl, mesterségesen nem befolyásolható változás mellett.33

Szociáldemokrata disztópia
Beksicsnél sokkal erôteljesebb hangon lépett fel a szocialisták ellen Bessenyei Magyar 
Gyula FÉLSZÁZAD MULVA. REGÉNYES KORRAJZ címû, 1907-ben kiadott regényében. Bessenyei 
(1860 k.–1912) a Hazánk munkatársa, több publicisztikája és novellája is megjelent a 
lapban. Disztópikus jövôképében az 1950-es évekbe repíti az olvasót. A XX. század kö-
zepére Magyarország eszmeileg kettészakadt, nemzetiekre és az uralomra jutott szoci-
áldemokratákra. A szerzô célja megbélyegezni a szociáldemokrata mozgalmat, miköz-
ben alternatívát kínálva propagandát folytat Károlyi Sándor (1831–1906) szövetkezeti 
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mozgalma mellett. A regény sommás véleményt mond mindenkirôl, aki a magyar nem-
zet ellen tör, legyen az szociáldemokrata, kozmopolita, zsidó uzsorás, anarchista felfor-
gató vagy német elnyomó. 

A mû cselekménye két egymással harcot folytató falu, a nemzeti Lángos és szociál-
demokrata Szabados harcát mutatja be. A regény fôszereplôje a Jókai hôseit idézô tör-
hetetlen jellemû Lángossy Zoltán, az utolsó nemzetes úr fia. A regényben a nemzetiek 
és szociáldemokraták küzdelmében a szociáldemokraták látszanak felülkerekedni, él-
vezve az elkábított tömegek támogatását. A feszültség lázadásba torkoll. Végül Lángossy 
barátja, Gyôrffy Józsaiás felfedezése menti meg az országot. Gyôrffy megalkotja a Turul 
nevû repülôgépet, majd flottát építve altatóbombák segítségével leveri a felkelést. 
A vereséget látva a szociáldemokrata vezetôk elárulják a tömegeket, és elmenekülnek. 
A nép, látva a gyáva megfutamodást, a nemzetiek oldalára áll. A nemzetiek gyôzelme 
után, a repülôgép segítségével Magyarország biztosítja hegemóniáját Európában.34 

Nemzetiségi kérdés
A nemzetiségi kérdés nem jelentkezett direkt módon a korszak utópisztikus és sci-fi-
mûveiben. Egyik utópisztikus mû sem kezelte központi problémaként. Ahol felmerül a 
nemzetiségi kérdés, ott látványosan összekapcsolódik a pánszlávizmussal, a félelemmel 
az oroszoktól és a szláv népektôl.

A hazai utópista irodalom a korszak veszélyt nem érzékelô, optimista nacionalista 
hangulatából merítette saját nemzetállami elképzeléseit. A dualista Magyarország köz-
véleményének jelentôs hányada szilárdan hitt egy erôs nemzetállami Magyarország 
megteremtésében, gondoljunk csak Rákosi Jenô harmincmilliós magyarságról szóló 
álmaira. Jókai regénye azt a kort ábrázolja, amikor Magyarországnak sikerült a negy-
venmilliós lakosságot elérni. Beöthy Zsolt írásában az 1950-es évekre nyolcvanmilliós 
Magyarországgal számol. Farkas eposza ötvenmillióval, de egészen távoli jövôben, 2453-
ra látja ezt megvalósíthatónak. Szomaházy regényében 2156-ra Magyarország lakossá-
ga harmincmillió fôre emelkedik. Ezzel szemben Tábori Róbert novellájában súlyos 
demográfiai problémák veszélyére hívja fel a figyelmet, igaz, ezért ô a feminizmust teszi 
felelôssé.

Az utópista szerzôk mûveiben nemzetiségi kérdés véleményem szerint azért nem je-
lenik meg, mert jövôképükben megszûnik ez a konfliktusforrás. Privigyey, Makay, 
Tábori Kornél és Bessenyei regényében a jövô Magyarországa nemzetállam, a társa-
dalmi feszültségek nem a nemzetiségi konfliktusokból vezethetôk le. Tóvölgyi és Naszády 
internacionalista regényében maguk a nemzetek szûntek meg, ezzel a nemzetiségi kér-
dés is értelmét vesztette. Tóvölgyi regényében a csúnyák és szépek konfliktusa maradt 
az egyetlen társadalmi feszültség. Naszády jövôképe a legbékésebb, társadalma teljesen 
konfliktusmentes.

A szépirodalmi utópiák közül Jókai, Farkas és Szemere tartotta elhárítandónak a 
nemzetiségi veszélyt. A három szerzô eltérô hangsúlyokkal liberális nacionalista eszkö-
zökkel képzelte el a megoldást. Mûveikben az állam biztosítja az alapvetô szabadság- és 
állampolgári jogokat, de csak akkor, ha az államalkotó nemzet nyelvét, a magyart meg-
tanulják.

Jókai jövôképében a nemzetiségi kérdésre történô utalás többször felbukkan, bár 
szerepe a regényben csekély. A nemzetiségek továbbra is az ország részét képezik, de 
jelentôségük csökkent, viszont saját parlamenti képviseletet kaphatnak. Otthon állam 
megalakulása kapcsán Jókai örömmel említi, hogy végre egy olyan ország alakul, ahol 
nincsenek nemzetiségi viszályok. Késôbb idegen bevándorló munkások miatt megje-
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lenik Otthon államban is a nemzetiségi kérdés. Jókai szóba hozza „Osztrák-Ma gyar-
országot”, aminek fenn kell tartania félmillió katonát a nemzetiségi probléma miatt, a 
kiújult orosz veszély következtében. Szükség is lesz ezekre a katonákra, amikor a végsô 
háború készül Oroszország és az Otthon állammal szövetségben álló Magyarország kö-
zött. A Magyarországon és Otthon államban ténykedô orosz ügynök, Mazrur és embe-
rei felkorbácsolják a nemzetiségiek ellenszenvét a magyarok iránt, haragjukat Árpád 
király minden eszközzel igyekszik csillapítani. Jókai felmérte a nemzetiségi kérdés fon-
tosságát, megoldása jellegzetesen liberális nacionalista. Otthon állam biztosít bizonyos 
jogokat, de elvárja polgáraitól, hogy megtanulják az állam hivatalos nyelvét – a ma-
gyart –, és azon érintkezzenek egymással.

Farkas eposza futólag érinti a nemzetiségi kérdést. Farkas nézeteiben a korabeli li-
berális nacionalista elvek érvényesülnek, de Jókaiénál sokkal agresszívabban. Az ötven-
millió magyar lakta birodalomban a 2186. évi III. törvénycikk szerint polgárjogokat, 
szavazati és hivatalviselési jogot csak az kaphat, aki megtanul magyarul. Az eposz más-
hol nem tesz említést a nemzetiségekrôl. Viszont ha a szerzô ilyen törvényt tart szüksé-
gesnek, akkor továbbra is számolt a nemzetiségi kérdéssel.

Szemere György regénye szükségesnek tartja a nemzetiségi kérdés asszimilációs po-
litikával történô rendezését. Szemere jövôképében 2091-re a nemzetiségi probléma 
megmaradt. A szerzô liberális nacionalista csodaszere a problémára a földreform. 
A regényben Kont vitéz gazdasági átalakítások útján a nemzetiségeket földhöz juttatja, 
akik aztán a magyarok között elvegyülve lassan asszimilálódnak. Gyorsítja a folyama-
tot az új nemzetiségi törvény, amely anyagi elônyökkel jutalmazza a magyarrá váló 
nemzetiségeket. A terv sikeres, a regényben fergeteges gyorsasággal magyarosodnak 
el a nemzetiségek. 

A hazai utópista irodalomban a nemzetiségi kérdés összekapcsolódott a pánszláv ve-
széllyel. Jókai, Privigyey, Farkas, részben Boross foglalkozott Oroszországgal és a szlá-
vokkal. Mûveikben megjelenik a szláv népektôl és fôleg az oroszoktól való félelem, 
amely történelmi tapasztalatokból (szabadságharc leverése), külpolitikai hatásokból 
(Oroszország balkáni expanziója), irracionális elemekbôl (Oroszország integrálja a 
különbözô vallású és kultúrájú szláv népeket) táplálkozott. A mûvekben megjelentek 
pozitív erényeket mutató szláv hôsök is.

Az utópisztikus irodalom zsidóságképe
Álmodozók
A korszak utópisztikus szépirodalmi mûvei közül több regény foglalkozott a zsidósággal. 
Központi kérdésként azonban csak egy mûben jelent meg. A magyar származású írók 
közül Herzl Tivadar (1860–1904) ÔSÚJORSZÁG címû 1903-ban (magyar nyelven elôször 
1916-ban) megjelent regényében vázolta fel egy eljövendô zsidó állam eutópisztikus 
képét. A világtól egy évtizedre elvonuló Löwenberg Frigyes és barátja visszatérve meg-
ismerik a Palesztinában megalakult, már-már édeni jellegû zsidó államot, ahol nincse-
nek sem nemzeti, sem szociális ellentétek.35

A többi magyar nyelven alkotó szerzô nagy része hitt az asszimiláció sikerében. Az 
internacionalista írók pedig a nemzeti és vallási ellentétek megszûnését várták, mûveikben 
a zsidóság és a hozzájuk kapcsolódó viták nem jelentek meg. 

Uzsorások
A zsidóság szerepének taglalása elôször Jókai regényében tûnik fel. A regényben a 
zsidóság nem játszik különösebb szerepet, csak elszórt utalásokat találunk. Ezekbôl 
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kiderül, hogy a zsidóság a kapitalizmus nyertese. A jövô külpolitikai viszonyait leíró 
részben az író megállapítja: mióta Románia megvalósította a zsidóság emancipációját, 
pénzügyei megoldódtak. 

Az elsô, aki antiszemita felhangoktól kísérve foglalkozott az utópista irodalomban a 
zsidósággal, Privigyey Pál volt, regényének 1879-es kiadásában. A regény tragikus hôse, 
az eutópisztikus álmokat dédelgetô Telekváry Iván és az igazságügyi miniszter között 
az 1940-es évek második felében folyó vitában kerül középpontba a zsidóság. Telekváry 
ebben a kérdésben egyértelmûen a zsidóság ellen lép fel, megfogalmazva a korszakban 
általános, zsidósággal kapcsolatos negatív nézeteket. Ezzel szemben a névtelen igazság-
ügy-miniszter a zsidóság pozitív szerepérôl értekezik. A vita apropója az országgyûlésben 
egy meghozandó uzsoratörvény. Telekváry beszédében egyértelmûen fogalmaz. A XX. 
század közepére a zsidóság uralma és a magyarok rabsága köszöntött Magyarországra. 
Telekváry szerint a zsidó uzsorások kapzsiságának semmiféle törvény nem szab határt, 
így a magyar családok birtokain zsidók lettek az urak. A zsidók az elfoglalt gazdasági 
pozícióik által pénzt halmoznak fel, nem dolgoznak, csak uzsoráskodnak, istenük a 
pénz. S bár a zsidóság emancipációja létrejött, asszimilációjuk kudarcba fulladt, mert 
nem olvadtak be a magyar nemzetbe. Az igazságügy-miniszter válaszában megvédi a 
zsidóságot a támadással szemben, agyrémnek titulálva a beszédet. A miniszter figyel-
mezteti Telekváryt, hogy a magyarok zárták ki a zsidóságot a foglalkozások nagy részébôl, 
ezért kényszerültek pénzgazdálkodással foglalkozni. A gazdasági változásokkal párhu-
zamosan erôsödött meg a szerepük. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének 
magyarok, mivel a Magyarországon élô zsidók magyarnak vallják magukat. A miniszter 
kiemeli: Budapest felemelkedése is a zsidóságnak köszönhetô, és aki egyetért Telekváryval, 
az szerezzen pénzt úgy, ahogy a zsidóság tette. A miniszter azzal a meggyôzôdéssel zárja 
beszédét, hogy a zsidóság elôbb-utóbb a magyar nemzet része lesz, mint a katolikusok 
és a protestánsok. A szerzô tehát meglehetôsen komplexen láttatta a zsidóság kapcsán 
keletkezett kérdést, és tisztában volt a jellegzetes antiszemita és filoszemita érvekkel. 
A regényben vitázó felek között az író nem akar igazságot tenni, azt mondja, döntsön 
az olvasó, kinek ad igazat. Telekváry azonban a regény további részében egyértelmûen 
pozitív hôs, beszédét tôzsdepánik, boltok bezárása követi, erôs áringadozással. A krízisbôl 
végül egy zsidó bankár húz milliós hasznot, amibôl arra következtetek, hogy az író 
véleményéhez Telekváry nézetei álltak közelebb. A regény 1887-es második kiadása 
nem foglalkozott a kérdéssel, feltehetôleg a tiszaeszlári vérvád hatására, amikor a ma-
gyar politikai elit (többek között Tisza Kálmán, Andrássy Gyula, Kossuth Lajos, Bánffy 
Dezsô) kiállt a zsidóság mellett, és állást foglalt az Istóczy Gyôzô (1842–1915) vezette 
antiszemiták ellen.36

Összeesküvôk
Ami Privigyey esetében még valamelyest visszafogottan jelent meg, az Bessenyeinél már 
kimondott evidencia. Bessenyei regényében, ha periferiálisan is, de megjelennek jel-
legzetes antiszemita sztereotípiák galíciai bevándorlásról, zsidó uzsorásokról és a magyar 
nemzet ellen a kor marxista pártjaival, elsôsorban a szociáldemokratákkal szôtt össze-
esküvésrôl. A regény a Lángossy család sorsán keresztül szól a zsidóságról. A magyar 
birtokos réteg elszegényedéséért a szerzô a zsidóságot teszi felelôssé. Lángossy Mihály, 
az utolsó nemzetes úr szorongatott helyzetét a két uzsorásnak, Jónásnak és a „sunyi vörös 
hajú” Izsáknak köszönheti. A szerzô galíciai bevándorlóknak nevezi ôket, akik szövet-
kezve a szociáldemokratákkal, Magyarország és a magyar nemzet életére törtek.
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Az áttekintésbôl látható, hogy a hazai utópisztikus és sci-fi-mûvekben nem szerepelt 
központi helyen a zsidó és keresztény középosztály érdek- és értékkonfliktusa és a hoz-
zájuk kapcsolódó vita. Viszont a zsidóság asszimilációjának századfordulós kudarca 
miatt, a XX. század elsô éveiben megjelentek a kérdést eutópisztikus módon megolda-
ni kívánó, valamint antiszemita színezettel bemutató hangok.

Végszó
Írásomban áttekintettem a dualizmus kori szépirodalmi utópiákat. Munkám egyik elsô 
célkitûzése a kérdés megtalálása volt. A válaszokkal sokkal kevesebb probléma adódott, 
azok ott voltak tizennégy regény, három novella és egy eposz formájában. Összesen ti-
zennyolc szépirodalmi utópia, kavargó, színes elképzelések, izgalmas jövôképek, ka-
landos utazások, társadalmi és történeti gondolatkísérletek. Egy rendkívül összetett 
szövegfolyam, a dualizmus korszaka sajátos és pezsgô kulturális életének lenyomata. 
A kihívást annak megtalálása jelentette, hogy a több száz oldalas szövegek milyen kér-
désekre felelnek. Munkám kezdetén úgy éreztem magam, mint az angol író, Douglas 
Adams regényének A GALAXIS ÚTIKALAUZ STOPPOSOKNAK hôsei, akik tudják a választ a vi-
lágmindenség értelmére (42.), de definiálni képtelenek, mert nem tudják hozzá a he-
lyes kérdést. 

A választ, vagyis a kérdést a dilemmára, a korszak öt legfontosabb vitakérdésében ta-
láltam meg. Segítségükkel feltárult elôttem egy rendkívül gazdag forrásbázis, és egy iz-
galmas szellemi kaland vette kezdetét. Utazásunk végén bízom benne, hogy írásom se-
gítségével nem csupán a dualista korszak utópisztikus szépirodalmi mûveit ismerhettük 
meg, de segítségükkel magát a kort és annak gondolkodását is jobban megérthetjük. 
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Miskolczy Ambrus

A VASGÁRDA SZÍNRE LÉP

A Vasgárda, másképpen a Szent Mihály Arkangyal Légió, egyszerûbben: a legionárius 
mozgalom az európai fasizmus román változata, „a legnagyobb fasiszta mozgalom Kelet-
Európában”,1 sôt „a legeredetibb és legmisztikusabb”.2 Eredetisége – elsô látásra – mindenek-
elôtt nyel vében rejlik, abban, ahogy hordozói a görögkeleti ortodox vallás nyelvén 
beszéltek és írtak. Kereszttel vonultak, és revolverrel hadakoztak. Imádkoztak, fe nye-
ge tôztek és gyilkoltak, és gyilkolták ôket. A mozgalom vezérét, Corneliu Zelea Codreanut, 
a Kapitányt, akit az állami vezetés terrorista huligánnak tartott, 1938-ban egyszerûen 
meggyilkoltatta tizenhárom társával együtt. 1940 szeptemberében a mozgalom mégis 
hatalomra került. Vezetô szerepe egészen 1941 januárjának derekáig tartott, amikor 
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megint felszámolták – amennyire tudták. Mert hiába üldözték, 1945-ben a kommunis-
ták is átmeneti taktikai szövetséget kötöttek a Vasgárdával, majd utóbb – nem lévén 
immár szükségük a mozgalom semlegességének bizonygatására – annak rendje és módja 
szerint démonizálták. Ez persze nem akadályozta meg ôket abban, hogy egyes legioná-
riusokat, ha átnevelték ôket, átvegyenek, másokat pedig a hatalomátvételtôl 1964-ig 
börtönben tartsanak. 1989 után a mozgalom feléledt, és egy idôben megindult az akció 
a Kapitány szentté avatásáért is, egyes legionárius honlapok pedig így is jelenítik meg.

Mussolini és Hitler mellett Codreanu a karizmatikus fasiszta vezér. Nélküle elkép-
zelhetetlen a mozgalom, aminek kronológiája az ô születésének jelzésével indul: 1899. 
A színhely: Iasi, magyarosan Jászvásár. Kadétiskolát végzett, majd jogot. Miután mint 
kiskorút a frontról hazaküldték, a háború utáni kommunista tüntetések letörésében, 
majd az antiszemita diáktüntetésekben jeleskedett. Ezek során ismerkedett meg Ion 
Motával, aki a CIÓN BÖLCSEINEK JEGYZÔKÖNYVÉ-t fordította le, és akit aztán a mozgalom 
eszének tartottak. Miután az alkotmány elismerte a zsidók egyenjogúsítását, hogy ezt 
megtorolják, együtt szôttek összeesküvést az „áruló” politikusok meggyilkolására, majd 
hetedmagukkal együtt kerültek börtönbe, ahol Mota le akarta lôni egyik társukat mint 
besúgót. De a terv meghiúsult. Codreanu viszont, miután szabadlábra helyezték ôket, 
pontosan célzott: Manciut, a jászvásári rendôrfônököt lôtte le, amivel sokak szemében 
máris hôssé emelkedett. Közben beléptek a Cuza akadémikus professzor vezette anti-
szemita pártba, a Keresztény Nemzeti Önvédelem Ligájába, de mivel a két fiatal paramilitáris 
szervezetet akart, kiváltak, és 1927-ben megalapították a maguk önálló szervezetét.

A Vasgárda-mozgalomról készülô monográfiám, amelybôl e tanulmány táplálkozik, 
kronológiakövetô. Mentségemre legyen mondva, amit Angelo Tasca 1938-ban írt: „a 
fasizmust akkor határozzuk meg a legjobban, ha megírjuk a történetét”.3 És mivel alighanem 
a legtöbbet a fasisztákról a fasisztáktól maguktól tudunk meg, sokat idézek tôlük.

„...kivontuk a kardot”
1929 novemberében a Szent Mihály Légió azzal hívott harcra, hogy közölte: „kivontuk 
a kardot”, de immár nemcsak a zsidók ellen, hanem a „politicianism” (önhaszonhajhászó 
politikuskodás) és a többpártrendszer ellen, mert a pártok megosztják a nemzetet, és 
„a pártok helyett érzôdik az alkotó kéz szüksége”. Mota pedig pontosított: Jézus a maga Házát 
Péterre mint sziklára építette, Péterre, „aki egy volt az apostolok közül, a fônökük”; a Légió, 
„ez az új vár a szellembôl és jó szellemért épült, és ez a vár is egy fônök sziklájára épült”. Mégpedig: 
„A Légió gyôzelmeinek sziklaszirtje ô, a Kapitány!”4 A karizmatikus vezér pedig így vallott: 
„Azt akartam, hogy a légió nyílt keresztény alapra épüljön, hogy szembeszálljon a világ hitetlen-
ségével, és felkészítsem ezeket a fiatalokat az ellenállásra, majd a gyûlölet és gonoszság hónap jai-
ra, amelyek rájuk és ránk jöttek. Amikor a Légió alapításával kitettem ôket a világ gyûlöletének, 
rögtön megadtam a szükséges ellenszert, a hitet Istenben. Ez volt a Légió elsô vonása. A második 
katonai jellege volt, a fegyelemé, a bátorságé, az áldozaté és az önnön erôbe vetett hité. Csodálatos 
összefonódás volt: az Ikon jelképezte a hitet, körülötte az éjjeli és nappali ôrség pedig a katonai 
szellemet. Ebbôl a két jellegzetességbôl fakadt a Légió.”5 Ez a vallás instrumentalizálása, és 
valóban: a Vasgárda története egyszersmind a vallás instrumentalizálásának is a törté-
nete. Ez olykor nagyon rosszul sikerült, mint például, amikor a keresztet – Jézus kora-
beli jelentését véve – kínzóeszköznek tekintették, és a legionárius lap második számában 
így verseltek: „Akasztófákat emelünk, mert nagyon elszaporodtak a gonosztevôk, / Tegnap még 
oroszlánként harcoltunk, ma az uzsorások nyúznak, / Élve keresztre feszítjük azokat, akik eladják 
a földünket, / Hadd körözzék ôket a hollók, és verje ôket az esô és a szél.”6 Kérdés, hogy ezt a 
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gyûlöletkultuszt mennyire erôsítette és ellensúlyozhatta a vallásosság? Nyilván minden-
kinél másképpen, és nem mindegy, hogy mikor: a szövegeket korabeli olvasatban vagy 
mai szemmel nézzük-e. 

A cuzisták kezdetben még élcelôdtek a Légió miszticizmusán. De aztán elkomorod-
tak, mert sok militáns tagjuk átment a Légióba, és látniuk kellett, hogy az lassan náluk 
hatékonyabb erôvé válik. A Légió szervezetének kiépítése szélcsendben indult, aztán 
csatáról csatára terebélyesedett, és egyre több vihart kavart. A paramilitáris szervezet 
alapsejtje: a fészek. Ez Codreanu önéletrajzának pontos meghatározása szerint „egy cso-
port, amely 3–13 emberbôl áll – egy fônök parancsnoksága alatt. Nálunk nincsenek »tagok«, 
külön egyének. Csak fészek létezik. Az egyén be van tagolva a fészekbe. A legionárius szervezet 
nem tagokból áll, hanem fészkekbôl. Ez a rendszer lényegében nem sokat változott kezdettôl máig” 
– azaz 1927-tôl 1935-ig, és utána sem.7 Csak számuk gyarapodott, és vele a befolyt jö-
vedelem is. A fészekfônök alatt ott állt a levelezô, a pénztáros és a futár. Mindenkinek 
le kellett az illetéket róni. És mindenkinek a hat alaptörvényhez kellett igazodnia test-
ben és lélekben: légy fegyelmezett, dolgozz, keveset beszélj, légy hôs, segítsd testvére-
det, légy becsületes. A fészek paramilitáris jellegét a zászló jelképezte, rajta ott állt a 
fészek, a garnizon és a megye neve, valamint a fészek érdemeit tanúsító csillagok. 
Hétcsillagos zászlót csak maga a Kapitány adhatott. A fészek tevékenységérôl heti je-
lentést kellett készíteni, a fészkek jelentéseit a garnizonok fônökei gyûjtötték be, és ezek 
alapján a megyei fônök havonta jelentett a tartományi fônöknek. Ez pedig a Központnak 
számolt be. Az ideális, „az összegyûlt fészek: – mint ezt Codreanu a fészekfônök könyvecs-
kéjében kifejti – templom. Ha az ember belép a fészekbe, szabaduljon meg kis problémáitól, és 
szenteljen egy órát tiszta gondolatainak, a Hazának. A fészekgyûlés órája a Haza órája. Nemcsak 
az összegyûltek barátságából kell erednie a teljes összhangnak, hanem fôleg eszményük közösségébôl. 
Ott a fészekben imádságok emelkednek Istenhez a Légió gyôzelméért, olyan énekeket énekelnek, 
amelyeket a Légió küldött meg, beszélnek a holtakról: a mártírokról, a hôsökrôl, akik a Légióért 
estek el, a legionárius hitben meghalt társakról, barátokról, szülôkrôl, nagyszülôkrôl, ôsökrôl, 
akiknek lelkét megidézik. – A fészekben nincs helye a tüzes, vad, éles vitáknak. Minél kevesebb 
beszéd, minél több elmélkedés, semmi se zavarja meg a hallgatás és a jó egyetértés méltóságát”. 
A fészekben senkinek sem szabad veszekedni. „Ha a legionáriusban harci kedv támad, 
menjen neki az ellenségeknek.” Amikor a rítus a legjobban kiforrt, akkor a fônök az, aki 
az általa kijelölt idôpontra berendeli a társaságot, majd elkiáltja magát: Kamerádok! 
Ezután kiáltására válaszul kelet felé megtörténik a karlendítés, az ég üdvözlése, a napé, 
amely a fény gyôzelmét jelképezi. Ezt követôen a fônök fennhangon mondja, és min-
denki elismétli utána: „Imádkozzunk Istenhez. Gondoljunk a Kapitányunkra...” Aztán meg-
beszélik, mi történt. És egészében el kell olvassák a Légió lapját. Majd áldozatra neve-
lik a tagokat. Mert (és ez gyakran fali felirat is volt – Senecától): „Aki meg tud halni, nem 
lesz rab soha.” Tudatosítják, hogy együtt kell menniük, még a rossz (téves) úton is – a 
végsô gyôzelemig.8 „Egy mindenkiért és mindenki egyért” – mint Dumas HÁROM TESTÔR 
címû regényében megfogadták. Gyermekkorunk regénye kvázi kötelezô olvasmány is 
volt a Légióban.

A fészek elônye volt az is, hogy nem kellett sokat beszélni. Kevés szóból is megértet-
ték egymást. Például Nicu Iancu így emlékezett arra, hogy 1932-ben gimnáziumi tár-
saival miként nyitotta meg az ülést: „Mivel nem nagyon voltam nagy szónok, egyszerûen és 
tisztán csak azt mondtam el, amit szükségesnek éreztem abban az oly fontos pillanatban. Tudom, 
hogy a bajtársiasságot emeltem ki: »Ettôl kezdve, minden körülmények között, jóban és rosszban 
legyünk testvérek. Egy test, egy lélek. Egyesüljünk, és legyünk szolidárisak mindenben. Harcunk 
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kezdetben nehéz lesz, mert egyedül leszünk, csak mi heten, értetlen és ellenséges világtól körül-
véve. Meg kell gyôznünk ezt a világot a mi ügyünk igazáról, és meg kell nyernünk magunknak. 
De az ellenségeket és a nemzetárulókat, akik az országot romba döntik, le kell gyôznünk.« 
Befejezésképpen fennhangon olvastam fel Banea utolsó jászvásári levelét, amely ezzel fejezôdött 
be: »...de ha egyszer elindultatok ezen az úton, nincs megállás és visszatérés. A legionárius nem 
ismer mást, csak gyôzelmet vagy halált«.”9

A fészek volt a legalkalmasabb szervezeti forma a szétszórt hívek egyesítésére és aztán 
arra, hogy tömegmozgalmat lehessen indítani. Codreanu ezt önéletírásában mérnöki 
pontossággal fejtette ki. „Egy mozgalom fônöke szigorúan a valósághoz kell tartsa magát. 
Márpedig az én egyetlen valóságom a »magányos ember« volt. A falujában síró szegény paraszt, 
a szerencsétlen beteg munkás, a gyökértelen értelmiségi.”10 A fônök pedig nem kinevezés 
útján kerül az élre, hanem a maga tulajdonságai révén. Így érvényesült a spontaneitás, 
ugyanakkor felülrôl bármikor munkából harcra lehetett fogni a kis csapatot, és fordít-
va. Kis csoportban ugyanakkor könnyebben leleplezhetô az áruló.

A fészek modellje a havaselvi dealui kadétiskolában szervezett sólyomfészek. Itt imád-
koztak, dolgoztak, meneteltek – katonai fegyelemben. Ennek a modellje Etonban volt: 
a román kadét kis etoni angol úriember volt – emlékezett Pandrea némi iróniával, és 
aztán a börtönben keserûen tette hozzá, hogy Codreanu nem vett át semmit a román 
iskola szellemi és humanista doktrínájából.11 Viszont integrálni tudta az egyre bonyo-
lultabb felépítésû mozgalmat, és képviselte a harci szellemet. Aztán büszkén hangoz-
tatta: „Nem a jogból és a filozófiából merítek, hanem a hadmûvészetbôl és a hadtudomány-
ból.”12

A szervezetrôl 1927 júliusában még titokzatoskodva szól a rendôri jelentés, de nem-
sokára a Légió lapjában az öt alapító vácáresti-i napvilágra is hozta, hogy miként épül 
fel a mozgalom. A Légió négy szekcióból állt. Az ifjúsági szekcióból, amelybe minden 
fiatal beléphet, aki elfogadja a Légió elveit. Alszekciója a Kereszttestvériség, 19 év alat-
tiak részére. A második szekció a Légió Pártfogó szekció, tagjai azok, akik támogatják 
a Légiót. A harmadik a Légió Segítô szekciója, hasonló céllal. A negyedik a nemzetkö-
zi szekció, tervezett francia lappal. A Légió vezetésére felállították a Tanácsot, amely 
fôleg az egykori diákvezérekbôl állt, de papokat, tanítókat is szívesen láttak benne. 
A csúcsszerv viszont a Szenátus volt, amelyet a különbözô megyék ötven év fölötti képviselôi 
alkottak. A szekcióknak megvolt az az elônyük, hogy tagjaik nem tudtak egymásról, 
ugyanakkor viszont csak konzultatív testületek voltak, amelyek részesei lehettek a dön-
téseknek, ha a Kapitány is úgy akarta.

Az elsô útmutatásokat lapjukban még öten írták alá. Öten szólítottak fel az erköl-
csösségre, óvtak a frivolitástól, a test mutogatásától, mert az becstelen, csúfít és gusz-
tustalan. Öten intették az anyákat arra, hogy tartsák távol gyermekeiket az egészség-
telen és erkölcstelen táncoktól. Aztán azt már nem hozták nyilvánosságra, hogy 1930 
januárjában Codreanu, Ilie Gârneatá (vácáresti-i börtöntárs) és egy fiatal diák, Nicolae 
Totu, megalkották a Halál Háromszögét, az elsô terrorcsapatot.13 Errôl többet nem tudni, 
viszont annál többet a késôbbi halálcsapatokról, amelyeknek ez a háromszög lehetett 
az elôfutára. Elrettentô csatákra készültek, és háborúra. Codreanu pedig a fészkekhez 
írt egyik 1930-as körlevelében a készülôdés jegyében világosan kifejtette, hogy miben 
áll „a hallgatás törvénye”: „Senki sem tudhat a fészek létérôl, sem tagjairól, sem gyûlhelyükrôl, 
sem a címükrôl. Az ellenséghez közeledô hadseregnek minél jobban fedeznie kell magát, és minél 
jobban rejtôzködnie.”14

1928 nyarán a Jászvásár melletti téglagyárat élesztették újjá. Harcoltak a nyomorral. 
Meghatódtak, amikor egy-egy öreg professzor meghatódott a földes zacskó átvétele 
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kapcsán. És miközben egyik vagy másik – könnyezô szemmel hozzájuk csapódó – öreg 
tábornok vagy professzor amiatt kesergett, hogy nem éri meg a gyôzelmet, gyûlni kezd-
tek a fiatalok. És miért ne? Serge Moscovici jeruzsálemi naplója írásakor is úgy érezte, 
hogy „ha nem láttam és hallottam volna ellenséges és antiszemita énekeiket, engem is elraga-
dott volna lelkesedésük és a hangok zengzetes hívása”.15 A Kapitány jól látta, amikor a 
fészekfônökök könyvecskéjében elôírva a menetelést, lakonikusan jelezte: „Mi nem is-
merjük az országot. Egyesek még a szomszéd falut sem.” Menetelni kell, de nemcsak az 
országismeret miatt, és nemcsak azért, mert egészséges, jót tesz a léleknek, „hanem min-
denekfölött azért, mert a menetelés a legionárius cselekvés szimbóluma, a felfedezésé, a hódítá-
sé”.16 Aligha véletlen, hogy elôször az Érchegységet, a mócok földjét fedezte fel Cod-
reanu.

Az érchegységi tapasztalat
A nagy hôsök, az 1784-es parasztfelkelés és az 1848-as szabadságharc vezetôinek szel-
leme vonzott. Itt, az Érchegységben hívott harcra Horea és Avram Iancu. Harcosok 
leszármazottja volt az az Amos Frâncu (1866–1933), aki, miután fellépett a magyar 
uralom ellen, 1919-ben megalapította a Kereszttestvériséget,17 és ez ihletô hatással volt a 
legionáriusmozgalom szervezôdésére. Ô maga pedig a mócok érdekében számos kér-
vényt, javaslatot adott be – igaz, hiába. Pedig a király is felkereste a legendás vidéket. 
A miniszterelnök, a „nagy Ionel” pedig meghallgathatta, amit az egyik vasgárdista 
emlékezô, Vasile Coman szerint egy öreg móc mondott: „Most már nem a magyar zsan-
dárok vernek, hanem a románok” – hozzátéve valami csúnyát, amin az odagyûlt nép jól 
szórakozott. És aztán az öreg móc így folytatta: „Tudd meg, Ionel, hogy az átkozott magya-
rok ezer év alatt nem vágtak ki annyi erdôt, mint ti. A zsidóknak adtátok el ôseink erdeit, amelye-
ket a mócok 40 forradalommal védtek.”18 Mintha Codreanut hallanánk, aki önéletírásában 
hasonlóképpen ecsetelte a mócok ezeréves kálváriáját: faedények készítésébôl éltek, de 
most a zsidók vágják az erdôket, holott a magyar idôkben az idegenek sem telepedhet-
tek meg itt. Mindezt egy tanítót idézve fejti ki, aki, úgy látszik, nem tudta, hogy azokban 
az idôkben milyen hatalmas kincstári uradalmak voltak, idegen tisztekkel, s a bányavá-
rosok lakosságának egy része is magyar volt. És bizony a XVIII. században bécsi kurvá-
kat telepítettek át ide és a Bánságba – míg az idézett tanító szerint a zsidók hozták a 
nemi betegségeket. Ráadásul az emlékezô Kapitánynak egy olyan zsidóval kellett utaz-
nia a kisvonaton, aki szemmel láthatóan soha nem éhezett, tejeskávét ivott egy termosz-
ból, és kalácsot falt hozzá „farkasétvággyal”. Aztán megkínálta a vele utazó erdômérnököt, 
aki szerényen fogyasztotta el, amit kapott, bár húsvét elôtt fekete böjtöt kellett volna 
tartania.19 Az üzenet kettôs: a zsidók mindent felfalnak a keresztények elôl, és ezeket 
ráadásul meg is rontják, még ételükkel is. Mennyire más az, hogy a legionáriusok 
idônként „betyár lakomát” rögtönöztek – bárányt sütöttek, és borral öblögették a ro-
pogós pecsenyét, és közben danolhattak a „vérszívó zsidókról”.20 Igaz, a Kapitány ilyen 
mulatságokban nem vett részt, inkább tapasztalatai, többek között idézett érchegységi 
tapasztalata alapján figyelmeztetett, méghozzá kellô intuícióval. Így például egyik 1930-
as körlevelében így ír: „A zsidizmus [jidovism] megfullaszt. Hárommillió mint a féreg nyüzsög 
az ország testén. Hárommillió zsidó naponta hárommillió kenyér. Hárommillió kenyér 10 kenyér-
rel teli vonat, melyek naponta mennek be a sárkány szájába.” Ekkortájt a népszámlálás mint-
egy 800 000 zsidót mutatott ki. Késôbb a Kapitány körleveleinek gyûjteményébe nem 
vették be ezt az idézetet, amely egyébként harcra szólított, arra, hogy mondják meg a 
mócoknak, „nekik adom a legelôket, és korbáccsal kergetem ki a zsidókat Avram Iancu erdeibôl”.21 
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A gesztus arra utal, hogy Krisztus korbáccsal verte ki a kufárokat a jeruzsálemi temp-
lomból. 

De a hivatkozás nem maradt elvi síkon. Három évvel késôbb – 1933 júniusában – 
ugyanis egy legionárius harcos lelôtte Tischler Mórt azon a bírósági tárgyaláson, ame-
lyen ez vissza akarta perelni a földreform alkalmával elvett erdeit. A Dacia Nouă (Új 
Dácia) címû lap ünnepelt, Codreanu viszont önéletírásában nem említette az epizódot 
– valószínû, kínosnak tartotta. De azért a gyilkost kitüntette,22 és védôügyvédjeként lé-
pett fel a perben, amely felmentéssel ért véget.23 Vasile Marin is mély együttérzéssel 
idézte fel, hogy a gyilkos – akinek tettét ô is elhallgatta – amiatt kesergett, hogy „a judeo-
magyar gróf”, Bánffy Miklós román ügyvédekkel miként forgatja ki a mócokat.24 

A legionáriusok végsô ellensége aztán az állam és az állami vezetés lett, amely védel-
mezte a nép „ellenségeit”, és korrupt is volt. Így igaz, Románia jogállam volt, és kor-
rupt. Csakhogy az erdélyi magyarság megpróbáltatásainak krónikása szerint éppen 
„a korrupció volt a kisebbségi jogok egyetlen védôje”.25 Az empíria pedig ellentmondott 
a globalizáló fantazmáknak. Codreanu fentebb idézett legionárius útitársa, Coman, a 
CIÓN BÖLCSEI-nek lelkes olvasója, úgy jellemzi a móc faedényeket áruló szekereseket, 
mint ahogy a zsidókat szokták: piócák, vámpírok. Jellemzô emlékezéseinek ez a része, 
jellemzô az elôadásmódja. Az interpretációs keret az antiszemitizmus. Az alaphangot 
az öreg móc adta meg a miniszterelnökhöz intézett – fentebb idézett – szavaival. Ezután 
megtudjuk, hogy az Érchegységben „három gazdasági kategória él”: 1. állattenyésztés-
bôl, bányászatból, famunkákból élôk, akik nem vándoroltak, 2. tulajdon nélküli szegé-
nyek, akik már vándorolnak, és edényeket javítanak, 3. a legszegényebb falvakban lak-
nak a szekeresek. Ez utóbbi közvetítô réteg, amelyet Coman szerint a szövetkezetnek ki 
kellett volna iktatnia. Amikor megkérdezte a marosludasi szövetkezet – „Zorile” = 
Hajnal – elnökét, hogy miért nem tesznek úgy, mint a nyugatiak, ezt a választ kapta: a 
románok nincsenek azon a szinten. Erre pedig Coman megmondta: „A baj a zsidóság, 
amely összejátszik a hatalmon lévôkkel a királyi palotától a falusi csendôrfônökig, akiknek ér-
dekében áll, hogy a román népet a zsidóságnak kiszolgáltassák, és életerejét úgy kifacsarják, 
mint a citromnak a levét.” Ezért a szövetkezet is csak gabonával és gyapottal kereskedik, 
minden mást meghagynak a zsidóknak.

A szenvedély nem ismeri a logikát, mert ezután az emlékezô visszatér a szekeresek 
tevékenységének ecsetelésére. Szerinte ôk irányítják a gazdasági életet, számuk viszony-
lag csekély, de valamiféle örökös maffiát alkotnak, apáról fiúra száll a mesterség, zárt 
körben érintkeznek, és a házastársi kapcsolatokat ennek „a nyomorult kaszt”-nak az ér-
dekeihez igazítják. Így „idôvel feneketlen szakadék támadt a kizsákmányolók és a kizsákmá-
nyoltak között”. Technikájuk a következô: hat-hét megrakott szekérrel indulnak a síkvi-
déknek, tíz-tizennégy éves rongyos gyerekeiket elôreküldik koldulni, majd jönnek ôk, 
és miközben árulnak, panaszkodnak, hogy mennyit szenvednek, lovaiknak élelmet kol-
dulnak, és lopnak, és még ezek is lopnak, amikor a vetésben vagy a tilosban legelnek. 
„Nincs olyan becstelen csel vagy trükk, amit ezek a gazemberek ne vetnének be.” Majd gaboná-
val megrakva térnek haza. Nem csoda: idôvel ezek „az átkozott szekeresek” lettek a falvak 
bankárai, akik nagy házakban terpeszkednek. A kizsákmányolás foka az egyszerestôl 
az ötvenszeresig terjed. Ôk terjesztették el a szifiliszt. Így a jobbágyfelszabadítás után 
még kegyetlenebb jobbágyság következett a vámpír szekeresek miatt, és „a sors iróniája, 
hogy a közvélemény ezeket sajnálja”.26 Az irónia másik arca pedig az, hogy mindezért a 
zsidókat szidják...
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A mozgalmat elindító Codreanu taktikája abban állt, hogy országjárása alkalmával 
csapatával elsôsorban zsidó lakta területekre ment, szigorúan megtiltotta embereinek 
a zsidók provokálását és a verekedést, de maga a felvonulás már provokáció volt, amely-
nek nyomán a csendôrökkel csaptak össze, és így érzékelhetôvé vált a modellhelyzet: a 
Légió fel akar szabadítani a zsidók alól, de az államhatalom nem engedi. És ez jól je-
lezte a megoldást: a totalitárius rendszerváltás szükségét. Ugyanakkor a menetelés a 
fegyelem és fegyelmezés, a harcra való készülôdés iskolája is volt. Aki önkényeskedett, 
másokat provokált, „a zsidó kocsmában” nem fizetett, vagy lopott, azt megbüntette a 
Kapitány. A büntetés „a legionárius világban nem adhat okot a haragra”. Mert a büntetés 
– fôleg munka – révén, aki rosszat cselekedett, jóvátette. „Ezért a legionárius derûvel fo-
gadja és hajtja végre a büntetést” – olvashatjuk Codreanu önéletírásában.27 Ezek után még 
öröm forrása is lehetett a készülôdés egy nagyobb bûnre: a parlamentáris demokrácia 
felszámolására. Igaz, hogy ez a parlamentáris demokrácia rosszul mûködött. És minél 
rosszabbul, annál erôsebb lett a Légió, amely éppen az országjárások révén kezdett tö-
megmozgalommá válni.

A mozgalomnak alapvetôen az adott hátszelet, hogy Románia valamennyi részén – 
mint egész Közép-Európában – a gazdasági növekedés üteme lelassult,28 és ez bizonyos 
archaikus régiókban még akuttabbá tette a társadalmi problémákat. A legionáriusok 
ezeket a vidékeket járták be, de ahol nem laktak zsidók, ott hiába adták elô antiszemita 
propagandájukat, nem arattak sikert.29 Igaz, zsidók által lakott régiókban sem mindig.

Az országjárás helyszínei
1929 ôszén úgy döntött a Kapitány, hogy megindítják a rendszeres meneteléseket, mi-
után az Érchegységben némi tapasztalatot gyûjtött. Decemberben Beresti-ben vannak, 
Galactól északra, egy mocskos, sáros „zsidófészek”-ben – emlékszik Codreanu, aki 
elôször az ellenük kiküldött csendôrökkel szólalkozott össze, majd a konfliktus megelôzése 
érdekében csak rövid, de annál jellegzetesebb beszédet tartott a helyi parasztoknak: 
„Egyesüljünk mind, férfiak és nôk, hogy népünknek új és más sorsot szôjünk” – mint a párkák 
vagy a román néphiedelemben a nekik megfelelô képzeletbeli lények (ursitoare). Mert: 
„Közeledik a román feltámadás és megváltás órája. Aki hisz, harcol és szenved, azt megjutal-
mazza és áldja ez a nép. Új idôk kopogtatnak ajtainkon! A meddô és kiszáradt lelkû világ meg-
hal, és másik születik, azoké, akiknek lelke telve van hittel. Ebben az új világban mindenkinek 
megvan a helye, nem tanultsága, intelligenciája vagy tudománya alapján, hanem elsôsorban 
hite és jelleme alapján.” Ez hatott, értettek a szóból, pártkülönbség nélkül. Az összeolva-
dás élményére így emlékezett a szónok: „Egy víz voltunk, egy lélek, egy nép.”30

A következô állomás – karácsony táján – Marosludas volt. A tapasztalat ugyanaz, mert 
„itt is Juda kifeszítette pókhálóját az egész román vidékre”, ugyanakkor „tíz év román kormány-
zat nem tudta begyógyítani a sebeket, és nem tudta jóvátenni az igazságtalanságokat”; ezek 
„a román lelket annyi darabra törték, ahány párt van”, de tudni kell: „a nemzet feltámadása 
a föld alatt lüktet”, és „aki hisz, az diadalmaskodik” – mert a nemzet lelke – mint kiderül 
– mégis egységes, nem lehetett határokkal szétszabdalni, és „úgy folyik a Dnyesztertôl 
a Tiszáig, [...] ahogy a víz a föld alatt”, „a mélyben [pedig...] nincs testvérharc, csak egység és 
har mónia”.31 

A legionárius mozgósítás logikája a XIX. századi nemzeti megújulási mozgalom lo-
gikája: van nemzet, de öntudatra kell ébreszteni, miközben az öntudat csírái valahol 
már léteznek. A különbség az, hogy míg a nemzeti megújulási mozgalom a partikula-
rizmust egyeztetni próbálta az univerzalizmussal, a fasizmus a maga partikularizmu-
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sán kívül nem ismert univerzalizmust. De az elesett parasztokat miért is érdekelte volna 
sorsuk jobbra fordulásán kívül még valami más. 

1930 januárjának végén Codreanu kereszttel a kézben – harminc olyan lovassal az 
élen, akiknek mellére fehér keresztet varrtak – átkelt a Pruton, felkelésre szólító nótá-
kat énekelve. Már az elsô helységben hétezren vették körül a keresztes csapatot: „Senki 
sem tudja, kik vagyunk, és mit akarunk. De mind megérzik, hogy szabadításukra jöttünk.”32 
A rendôrség viszont megállítja a menetelést. Codreanunak Bukarestbe kell mennie en-
gedélyért. Meg is kapta, és ezután már száz lovas élén jelent meg, tíz gyalogos osztag-
gal és nyolcvan szekérrel katonai alakzatban vonultak fel, és már húszezer paraszt várta 
ôket, köztük sokan sírva. A Kapitány egy mondatban megígérte „a zsidó rabság” alóli 
felszabadítást, a másodikban jelezte, hogy itt a hajnal, a harmadikban a harchoz szük-
séges hit szükségességét hangsúlyozta – mindhalálig, aztán az apja, Ion Z. Codreanu, 
aki korábban az antiszemita párt lelkes tagja volt, és aki immár fia mozgalmában je-
leskedett, két órát beszélt „népi nyelven, stílusosan és mélyen”.33 Mindezt önéletírásában 
Codreanu a titkosrendôrségi jelentéssel egybehangzóan mesélte el – bár ez utóbbi az 
apa beszédét nem említi, csak 13 ezer résztvevôrôl és 180 lovasról ad számot, és arról, 
hogy a miniszterelnök, Iuliu Maniu maga kérte telefonon a seregszemle elhalasztását 
a választások utánra, de miután a Kapitány szavát adta, hogy nem lesz rendzavarás, in-
kább elfogadta a kész tényt.34 Viszont amirôl az emlékezô nem írt, azt máshonnan tud-
juk. Ez: jelenéseinek lebonyolítása, amire még büszkébb lehetett, mert a messianizmus 
légkörének kialakítása a helyzethez mérten tökéletesre sikerült. A forgatókönyv a kö-
vet kezô volt: a legionárius lovasok egy-egy faluban összehívták az embereket, és közöl-
ték, hogy mindjárt jön, akinek jönnie kell. És jött, fehér lovon, hallgatagon, legfeljebb 
olykor mondott egy-két mondatot, bár igazán akkor hatott, ha hallgatott, miután a pre-
fektus megtiltotta neki a beszédet. A vén politikus róka Argetoianu, aki protofasiszta 
centralizációt akart, távolról mosolygott az egészen, fôleg azon, hogy a parasztok szent-
nek nevezték a lovast;35 a késôbb Amerikában letelepedett magyar zsidó történész, 
Nagy-Talavera Miklós, amikor még kisgyermekként egy ilyen jelenést közelrôl látott, 
a mesék világába emelkedett, és még történészként is fél lábbal ott maradt. Íme némi 
ízelítô abból, ahogy a jelenés jelenségét leírja: „Ôszinte, gyermeki mosolya kisugárzott a 
szegények sokaságára, egybeolvadt vele, miközben titokzatos módon távol maradt. A karizma 
nem megfelelô szó az ebbôl az emberbôl sugárzó különös erô jellemzésére. Inkább egyszerûen az 
erdôk, a hegyek, a hóval fedett Kárpátok bércein dúló viharok, valamint a tavak és szelek része 
volt.”36 – A képzavar pontosan jelzi, hogy a karizma varázsát milyen nehéz szavakkal 
leírni.

Míg Erdélyben csak ilyen jelenéseket szerveztek, Besszarábia lett (volna) a nagy 
paramilitáris felvonulás színtere – egészen a Dnyeszterig. Csak a formát kellett megta-
lálni, hogy a hatóságokkal és a román hadsereggel való összeütközést el lehessen ke-
rülni. Ez is sikerült. Olyan militáns antikommunista szervezet kellett, amely az antisze-
mitizmussal még nem kompromittálta magát, és a Légiót is magába foglalja, mert ha 
az igazságszolgáltatás fel is mentette zsidóellenes atrocitások, gyilkosságok tetteseit, 
ennek ellenére az állami szerveknek azért fel kellett lépniük a törvénybe ütközô tettek 
ellen. Csak jó név kellett, és amikor valaki felvetette a Vasgárdát, Codreanu rábólintott. 
Ennek fedôneve alatt készítették elô „az antikommunista és nem munkásellenes akciót. Mert 
– hangsúlyozza az önéletíró Kapitány – ha kommunistákat mondok, zsidókat értek rajtuk”. 
Fel is kereste a Maniu-kormány belügyminiszterét, Alexandru Vaida Voevodot: három 
óráig tartott az eszmecsere, és megvolt az engedély.37 De akkor hogyan is lett a tekin-
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télyes, egykori erdélyi parasztpárti politikus a Vasgárda „keresztapja”? Hiszen minden-
ki így emlegette. Valójában sehogy, ezt a díszítô jelzôt csak bitorolja. Mert – mint az 
egykori belügyminiszter emlékirataiban beszámol – amikor Codreanu felvetette neki, 
hogy Vasgárda (Garda de fier) néven alapít szervezetet, akkor ô éppen azt fejtegette, 
hogy a név túl hosszú, nehézkes, érzelmileg nem mozgósít. Codreanu ezzel egyet is ér-
tett, de hiába próbáltak meg együtt új nevet találni, nem sikerült.38 A Légió fônöke 
belügyminiszteri támogatással alapította meg 1930 júniusában a Vasgárdát.

Vaida Voevodban már a Monarchia világában kialakult némi protofasiszta késztetés, 
a román valóság ezeket felerôsítette. Ô maga beszéli ezt el szerteágazó emlékiratainak 
egyik füzetében, amelyben részletesen felidézi a Vasgárdával való kapcsolatait.39 Mu lat-
ságos írás. Mulatságos ugyanis látni azt, ahogy beszámol arról, miként beszélik meg egy-
más közt a dolgokat a politikusok, úgy, ahogy illik: szenvedélyeiket magukhoz képest 
okosan csomagolják, éleslátásukat finom kérkedéssel és önelismeréssel fitogtatják.

Az elemzés rögtön azzal kezdôdik, hogy amikor belügyminiszter lett, már elsô nap 
megkapta a titkosrendôrség vezetôitôl az éjszakai olvasmányt: a Vasgárdáról szóló je-
lentéseket. Nem tetszettek neki: az volt a benyomása, hogy a moldvai ügynökök felké-
születlenek, legfeljebb, ha kettônek volt érettségije. Viszont mélyen megrázta az, amit 
a jászvásári diákok védôügyvédje abban a perben adott elô, amelynek során Codreanu 
lelôtte a rendôrfônököt: közelebbrôl, hogy a rendôrfônök miként verette el és kínoztat-
ta az egyetemi hallgatókat. Ez maradandó rokonszenvet keltett benne a Légió iránt, 
amelyrôl ettôl fogva nap mint nap olvasta a bizalmas jelentéseket. Így aztán, amikor 
néhány nap múlva a diákszervezetek kérték, hogy nevezze ki kabinetfônökének az ô 
jelöltjüket, Gheorghe Tásláuanut, rögtön eleget is tett a kérésnek, és nem törôdött „a 
zsidó” sajtó támadásaival. 

A belügyminiszter titkára, aki már többször is elszállásolta Codreanut, megegyezett 
vele, hogy ha Jászvásáron megünneplik Szent Mihály napját, akkor tartózkodnak min-
den atrocitástól. Vaida Voevod pedig elmondhatta a titkosrendôrség vezetôinek, hogy 
a rendôrségi fellépések a Légió ellen mindeddig csak „Codreanu malmára hajtották a 
vizet, hívei számát gyarapították. Ha folytatjuk a Manciu-féle liberális rendszert, oda jutunk, 
hogy a fiatal nemzedék komolyan fogja venni az ô [mármint Codreanu] misztikus hókuszpó-
kuszát, amely oly idegen a román lélektôl. Gouverner, c’est prévoir”. (Kormányozni annyi, 
mint elôre látni.)40 Rövid távon be is jött az elôrelátás. Codreanuval az elsô beszélgetés 
is jól alakult. Arra a kérdésére, hogy létre lehet-e hozni politikai szervezetet program 
nélkül, az antiszemitizmus pótolhatja-e a politikai doktrínát, inzultusokkal rá lehet-e 
venni a zsidókat, hogy elhagyják az országot, a melankolikus tekintetû ifjú így válaszolt: 
„Önmagában az antiszemitizmus nem program, de összetarthat mint jelszó. Ismeri Moldovát, 
tudja, mennyire elzsidósodott?” A miniszter még rá is erôsített, mondván, hogy 1901-ben 
még a vasúti hordár és a portás is zsidó volt, így szombaton nem is tudott pénzt válta-
ni; aztán 1918 után a választási gyûlést a zsinagógában kellett tartania. Ha pedig ez így 
megy tovább – fejtegette Codreanu –, akkor Moldva, Bukovina és Besszarábia északi 
része teljesen el fog zsidósodni. Mire a miniszter rákérdezett: „És Máramaros is két ge-
neráción belül?” „Igen – hangzott a válasz –, ezért arra törekszem, hogy felrázzam a fiatal 
nemzedéket, a gyerekeket, hogy olyan nemzedéket neveljek fel, amely képes lesz állni a versenyt 
a zsidókkal. A moldvai különleges román fajta, lagymatag, álmodozó. Fel kell rázni, fel kell 
ébreszteni, meg kell acélozni. Van ellene kifogása?” „Hogy is lenne!” – mondja a miniszter. – 
„Teljességgel helyeslem.” Mire Codreanu: „A felnôttek vagy közömbösek, vagy már csatlakoztak 
valamelyik párthoz. Ezért a líceumi diákok és a fiatalok körében keresek híveket. Sokan majd 
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belépnek a pártokba, de egy része nekem marad, nekem és az Sz. M. Légiónak.” Abban igazat 
adott a miniszternek, hogy verekedésekkel nem lehet a zsidók betelepedését megaka-
dályozni, sem távozásra bírni ôket. „A botrányok többet ártanak nekünk, mint nekik.” Ezért 
meg is tiltotta a zsidók bántalmazását, aki pedig nem tartja be a parancsot, azt számûzi 
a Légióból. A kérdésre, hogy miért jár fehér lovon, a válasz: az emberek unják a poli-
tikai gyûléseket, ô viszont a marhavásárokon jelenik meg, aztán néhány barátjának a 
kiáltására, hogy hallgassák meg ôt, összegyûlik a tömeg. „Jó módszer. Járj szerencsével” 
– biztatta a miniszter, aki nagyon meg volt elégedve, hogy megismerhetett „egy nemes 
szándéktól vezérelt embert, komoly, kitartó és emberséges embert”.41 

Viszont jellemzô: az egykori miniszter keserûen emlékezett arra, hogy a cuzista diá-
kok mennyi bajt okoztak az állandó verekedésekkel és atrocitásokkal, rontották az or-
szág hírnevét, közben neki kellett eltûrnie „a zsidó sajtó” támadásait. Sôt, a borsai tûz 
után ráadásul egy zsidó „suhanc” revolveres merényletet kísérelt meg ellene: ezt a si-
kertelen merényletet Vaida Voevod az egyik zsidó újságírónak (E. Socornak) mint szel-
lemi felbujtónak tudta be. Maniunak elmondta, miért: azért, „mert nem léptem fel a na-
cionalista irányzatok ellen, mert harcoltam a zsidó internacionalista kommunizmus ellen, és 
pártoltam a diákságot”.42 És még jobban meg volt sértve azért, hogy Maniu éppen ennek 
az újságírónak a képviselôi jelöltségét támogatta, az igazságügy-miniszter, Grigore 
Iunian pedig kifejezetten rossz szemmel nézte az ô politikáját. Vaida Voevod elégedet-
ten emlékezett arra, hogy miként mosolyogta meg mindazt, amit Iunian ügyészi jelen-
tés alapján a (besszarábiai) beresti-i atrocitásokról mondott neki, miközben ô a rendôri 
jelentésekbôl tudta, hogy igazában nem került sor atrocitásokra.43 Ugyanakkor Codrea-
nut ellátta azzal a jó tanáccsal, hogy tegyen úgy, mint a bécsi diákok, akik zsidóellenes 
harcukban a zsidók helyett a kommunistákra hivatkoznak, és így megnehezítik a sajtó 
és a zsidó szervezetek dolgát, hogy a hatóságokat és a burzsoáziát ellenük fordítsák. 
S bár a Vasgárdának ô sem talált jobb nevet, néhány hét múlva, amikor a szenátus ülé-
sén miniszteri székében éppen saját pártja egyik szónokának betanult beszédén unat-
kozott, államtitkára hozta a Vasgárda kiáltványát, amelybe még egy-két kifejezést be-
szúrt (mint a tulajdon védelmét), és aztán megadta az imprimaturt.44 

Ez volt az a kiáltvány, amelyet Codreanu – emlékiratai szerint – az ország ifjúságá-
nak megszólítására bocsátott ki.45 Ebben a Moszkva által fizetett „propagandára mint a 
vörös hadak elôôrsére” figyelmeztetett: ez a propaganda nemzeti létünk centrumai ellen 
irányul, a hadsereg elleni gyûlöletet és a korona iránti megvetést terjesztve, továbbá 
istenellenes, és a vagyon kommunizálására szólít fel. Ezzel szemben „népünk a maga tra-
gikus óráiban Isten, Király, Hadsereg és Tulajdon köré csoportosult mint megváltó talizmánok 
köré – ahogyan tette ezt egész történelme folyamán Decebál óta... és már Decebál elôtt”.46 Amikor 
aztán a király szemrehányó módon megkérdezte belügyminiszterét, hogy mi van a 
Gárdával, akkor az elôvette a kiáltványt, elolvastatta a királlyal, és megkérdezte, hogy 
van-e benne valami, amit ô nem írna alá. Mire a király csak annyit válaszolt: „nincs”, 
és arra is rábólintott, hogy amíg a Gárda ezt „a román hazafias programot vallja”, nincs 
ok tevékenységének korlátozására.47 A katonai vezetés is elfogadta ezt az álláspontot, 
hiszen faluról falura járván, „a fiúk nemzeti táncokat fognak járni, énekelnek, a román szo-
lidaritásról beszélnek”, majd aztán „a nemzeti propagandafelvonulás” után „néhány hetet nya-
ralnak a különbözô kolostorokban”. Maniu – „bár egyetértett velem” – a régenstanács és né-
hány kollégája hatására rávette a belügyminisztert a besszarábiai felvonulás engedélyé-
nek visszavonására. Vaida úgy emlékezett, hogy Codreanu a kérése iránt megértést 
tanúsított, mire megengedte neki, hogy Galac fôutcáján fehér lovon vonuljon fel a gár-
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distáival, és engedélyezte azt is, hogy gyûjtsenek egy teherautóra.48 Egyébként Codreanu 
minden megértése mellett éles hangú kiáltvánnyal rukkolt elô: kérte az uralkodótól a 
román lélek felszabadítását, és megfenyegette a zsidó sajtót, valamint a politikusokat.49 
A miniszter ugyanakkor büszke lehetett, hogy nem történt semmiféle rendzavarás. 
Csakhogy történt, mégpedig több is.

Vaidát elsôsorban az vezette, hogy a kommunisták ellen vonultasson fel valami tár-
sadalmi erôt, és egyben jelezze, hogy a Dnyeszterig Románia az úr. A demonstráció 
egyszersmind reváns is lehetett a korábbi – a szovjet kommunisták által kiprovokált – 
tatarbunari lázadás miatt, jelzés, hogy egy újabb diverzióra mivel tudnak még válaszol-
ni.50 A felvonulást alapvetôen azért tiltották be, mert túl kockázatosnak látszott. Bes sz-
arábiában addig a Liga sem próbálkozott az antiszemita propagandával.51 A Légió vi-
szont a cári világ pogromhangulatát élesztette fel. Sajtóhírek szerint a „parasztok egy hét 
óta nem vásárolnak, azzal, hogy most vasárnap megtörténik a Vasgárda bevonulása Bessza rá-
biába, s akkor mindenki annyit vehet el a zsidóktól s általában a nagytôkésektôl, amennyit csak 
akar”.52 A helyzet titkosrendôrségi jellemzése pontos: „A Mihály Arkangyal Légió propa-
gandája az emberekhez és a körülményekhez igazodik. Hol nacionalista – antiszemita árnya-
lattal a városi mûvelt közönség számára –, hol tisztán antiszemita: a falvak világában a nacio-
nalizmus háttérbe kerül.” A nacionalista árnyalatra példa az a felhívás, amelyben elôször 
a pártok felszámolását és tagságuk munkára fogását követelték, a második pontban a 
románok diktatúráját proklamálták, és csak harmadik pontként sorolták elô a zsidók 
„karmainak és minket szívó szívókájuknak” a levágását; majd a negyedik követelés az uzso-
rások igába fogása és a sikkasztók karóba húzása, az ötödik az összes kávéházi és klu-
bokba járó lusta munkába küldése volt. Ezután jöttek a további követelések: becsületes 
reformok, mint Olaszországban és Szerbiában, a hadirokkantak, hadiözvegyek és ha-
diárvák helyzetének jobbítása és végül „igazság minden románnak az ô országában”.53 

A besszarábiai nagy felvonulás betiltásába még az is belejátszhatott, ami 1930-ban 
Máramarosban történt, éspedig Borsán. Itt ugyanis július elején hatalmas tûzvész tört 
ki, és számos zsidó, valamint néhány román és magyar lakos háza leégett. A nagyvára-
di 1927-es diákzavargás után, ez – a borsai gyújtogatás – volt az utolsó antiszemita tö-
megakció. Ezek után az egyéni terrorcselekmények következtek. A forró hangulatban 
egy macedóniai származású ifjú, Gheorghe Beza az agrárminisztert lôtte meg többször 
is, mert véleménye szerint a macedo-románokkal szemben a dobrugeai bolgároknak 
kedvezett. Beza kapcsolatban állt Codreanuval, de tagadta, hogy ô bujtotta volna fel, 
aki viszont így elvállalhatta a védôügyvéd szerepét, és aki nemcsak amiatt volt felhábo-
rodva, hogy a sajtó merénylôvel való cinkossággal vádolta, hanem fôleg azért, mert 
idôközben a tervezett nagy besszarábiai menetet betiltották. A fejleményekre válaszul 
Codreanu kiáltványaiban harcra hívott, és bukaresti nagygyûlésre a lélekmérgezô sajtó 
és a politikuskodás, a politizáló világ ellen, elsôsorban a világháborúban elesett harco-
sokat szólítva meg: hadd „remegjenek az imbecillisek”.54 Remegtek is – azok is, akik nem 
voltak azok, és akik valóban megütötték az imbecillitás mércéjét. 

Amikor néhány év múlva egy cionista újságíró Máramarosszigeten felkereste Vaida 
egykori kabinetfônökét, Tásláuanut, a meglátogatott politikus a szállodában revolver-
rel fogadta, mert félt a gárdistáktól. És okkal félhetett, mert éppen nemzeti gárda néven 
készült új pártot alapítani, és nem is tagadta: „Az én politikai alakulatomat azok a célok 
vezérlik, amelyeket megalakulásakor az egykori Vasgárda tûzött maga elé. Ugyanis tudnia kell, 
hogy a Vasgárdát én teremtettem meg Vaida Sándor személyes használatára... Azt akartam, hogy 
egy mindenre elszánt, nemzeti érzésektôl fûtött ifjakból álló légió szegôdjön a románság igaz 
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ügyének szolgálatába! De a Vasgárda letért arról az útról, amelyen elindítottam... Codreanu 
szervezete ma nem egyéb, mint a tisztességes románok kiirtására alakult bûnszervezet.” Ez a 
szervezet a szabadkômûvesek malmára hajtja a vizet, kompromittálja „az igazi nacio-
nalizmust”. „Azonban, ha továbbra is hívek maradtak volna Vaida tanításához, ma talán kor-
mányon lehetnének. Ehhez viszont nem jó keresztényeket és jó románokat kellett volna meggyil-
kolniuk, hanem azokat a szélhámos zsidókat és a többi idegent, akik állandóan szipolyozzák a 
románságot.” A nemzeti gárdista – mint vallotta – nem ellensége a zsidóknak és a ki-
sebbségeknek, de ezeknek „asszimilálódniuk elkerülhetetlenül szükséges”, vegyes házassá-
gok révén; továbbá a kisebbségi iskolákat, kultúrintézményeket be kell zárni, az idege-
neket ki kell utasítani, a legnagyobb terror árán is. „Akik pedig ellenszegülnek ennek az 
asszimilációnak, agyon kell lôni ôket!”55

De térjünk vissza az 1930-as évek elejének fejleményeihez. Még 1930 nyarán Bu ko-
vi nában egész sor zsidóellenes atrocitásra került sor. És lassan nyílt titok lett mindaz, 
ami a kulisszák mögött történt. Tásláuanu nem tagadta: fônöke, Vaida Voevod „csak 
azért paklizott és parolázott az antisszemita izgatókkal, hogy lecsillapítsa, megpuhítsa, leszerel-
je ôket”.56 A parasztpárti kormány új belügyminisztere, Ion Mihalache elôdjétôl eltérôen 
viszont már nem akarta diverzióként használni a mozgalmat: Codreanut és jó néhány 
társát még a nyáron letartóztatták, és több olyan macedo-román fiatalt is, akikkel a 
Kapitány aztán a börtönben köthetett életre szóló fegyverbarátságot. A vád izgatás és 
államcsíny elôkészítése volt. De a történet bonyolultabb volt ennél. Tásláuanu ugyanis 
azt is elfecsegte, hogy a vasgárdisták alkotmányában van egy pont, amely szerint ha 
valakit letartóztatnak, a többieknek ki kell szabadítaniuk, ha kell, fegyverrel is. A poli-
tikus azért akart beszélni a letartóztatott Codreanuval, mert a gárdistákat lecsillapító 
rendeletet kívánt tôle, attól félve, hogy Vaida Voevodot és Iuniant lelövik. Bár ôt nem 
engedték a fogolyhoz, a börtönigazgató beszélt Codreanuval, aki erre kiadta a nyuga-
lomra intô rendeletet.57 Végül az ügy – a forró nyár végén – felmentéssel ért véget, mert 
a bírósági ítélet szerint Codreanu, amikor halállal fenyegette az újságírókat, csak po-
lemizált, és közvetlenül nem hívott fel erôszakra,58 a legionárius vádlottak pedig csak 
az ifjúság moráljának színvonalát akarták megemelni.59 

Így november elején már Codreanu felavathatta a Vasgárda székhelyét, és elmond-
hatta, hogy a Gárda a vitézek társulása, akik ellenségeikkel szemben is lojálisak, mert 
szemükbe is megmondják az igazat; a gárdisták egyenruhájának zöld színe az életet 
jelképezi, a veszélyben lévô ôsi földet, azt, hogy a románnak gazdának kell lennie saját 
hazájában, és fegyverkeznie kell, amikor mindenki fegyverkezik. Hogy minderre kivel 
készült szövetkezni, azt dolgozószobájának képei pontosan jelezték: Károly király, 
Mussolini, Hitler.60 A királynak pedig egyelôre még talán tetszhetett a tekintélyura-
lomra szólító vasgárdista toborzó plakát: „Föl tehát Románia igazi románsága, indulj útnak, 
és szabadítsd meg az országot a politikai pártoktól, mert most nem párturalomra, hanem arra 
az erôs karra, arra a világító fényre van szükség, amelynek engedelmeskedik s amelyet szívesen 
követ minden román lélek. Jöjjetek, kereskedôk, iparosok, intellektuelek és munkások, s iratkoz-
zatok be önkéntesnek a Vasgárda zászlói alá.”61

A borsaiak pere
Ezenközben Codreanu nyugodtan mûködhetett védôügyvédként társaival Szat már né-
me tiben, a borsai zsidóellenes zavargásokkal vádoltak perében. Annál is inkább, mert 
a besszarábiai nagy felvonulás betiltását elmarasztaló kiáltványában azzal fenyegette 
meg a „Sărindar (utcai) urakat”, mármint az úgynevezett zsidó lapok munkatársait, hogy 
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„talán azt akarjátok, hogy a román lelket felsebzô állandó inzultusok miatt egy jó napon a mára-
marosi fellázadt szentek élén lássatok? Tudjátok meg, hogy akkor ütött az utolsó órátok, és vége-
tek van”.62 De milyenek is voltak azok a máramarosi szentek?

A Vasgárdáról szóló szakirodalom éppen csak érinti a borsai esetet, pedig ez a legio-
nárius vezetés számára jelentôs fejlemény és keserû lecke volt, még akkor is, ha gyô ze-
lem ként könyvelték el a végkifejletet. Július elején, a „fekete pénteken” Borsa néhány zsi-
dók lakta háza kigyulladt, és 128 ház porig égett, túlnyomó többségükben zsidók házai. 
Máig sem tudni pontosan, hogy miként lobbantak fel a lángok.63 Akkor sem sikerült 
kinyomozni, amikor még voltak nyomok. Talán nem is nagyon akarták az illetékesek 
tovább gerjeszteni az ügyet: az ügyészség a gyújtogatás miatt nem is emelt vádat, bár 
gyanús lehetett, hogy egymástól távol lévô házakban szinte egyszerre ütött ki a tûz. 
Igaz, errôl a cionista magyar lap, az Új Kelet írt, de ezt a lapot a prefektus már koráb-
ban rémhírterjesztéssel vádolta.64 Pedig a lap csak arról tudósított, hogy a moldvai agi-
tátor – akirôl majd a továbbiakban lesz szó – a görög katolikus papnak egy levélben 
kifejtette azt a tervet, amely szerint „egy elôre megbeszélt idôpontban a vérszövetség tagjai-
nak fel kell gyújtaniuk Máramaros zsidó lakta falvait. A terv szerint a gyújtogatás Borsán veszi 
kezdetét”.65 Hogy hogyan is szólt pontosan a levél, nem tudni, de beigazolódtak a „rém-
hírek”. Testi sértés, erôszak vádjával 83 embert – köztük 18 zsidót – ültettek a vádlottak 
padjára. És a per folyamán megelevenedett a rémtörténet. A polgári és demokratikus 
sajtó zsidóellenes gyújtogató akcióról írt, Codreanu „infernális” zsidó praktikáról – sze-
rinte a zsidók gyújtották fel a falut (és fôleg magukat), mert felismerték „a román nem-
zeti újjászületés veszélyét”, hogy aztán a pogromhangulatra hivatkozva, kemény fellépést 
követeljenek a románok ellen.66 

A leghitelesebb tanúságot maga a gyújtogatással vádolt ortodox pap tette emlékira-
taiban, aki még Borsa nevét is felvette: ô Ion Dumitrescu-Borsa, aki az eset után Codreanu 
titkárává szegôdött. Aztán 1947-tôl tizenöt évet töltött börtönben, majd megírta em-
lékiratait. Miután ez megjelent, akadt régi legionárius, aki azzal vádolta, hogy a Se cu-
ri taténak dolgozott, és egyébként részeges, kujon, hazug, intrikus, stréber, rágalmazó, 
gyáva stb. volt; mire természetesen akadt olyan szimpatizáns, aki megvédte. Akárhogy 
is, emlékiratai önmagukért beszélnek: egy tükördarabot alkotnak, amelyben sok min-
dent meg lehet látni, a repedéseken keresztül pedig még az események mögöttesébe is 
bepillantást nyerhetünk. Tegyük egyszerûen zárójelbe az elbeszélés tükrén az ilyen tö-
ré seket! Így is szomorú a történet, bár egy-egy komikus mozzanattal. Már az is kissé 
komikus, ahogy Ion pap Borsára érkezett, és a helyi szerzetes rögtön frizôrhöz küldte, 
hogy hosszú haját és szakállát vágassa le, ne járjon papi köntösében, csak mise alkal-
mával, mert különben zsidónak nézik. Ô pedig még Máramarosszigeten a kaftános 
zsidókat nézte szerzeteseknek. Borsán hamar megtudta, hogy a község lakosai közül 
huszonkétezer román, négyezer zsidó, kétezer magyar, ezer német, továbbá megtudta 
azt is, hogy a zsidók mindenre rátették a kezüket, ugyanakkor minden házban van egy 
titkos kocsma (tehát a pálinkafôzésen osztoztak), továbbá egyetlen orvos mûködik, a 
zsidó orvos (ha nem lett volna zsidó, orvos sem lett volna). A papok – fôleg a görög ka-
tolikusok – a gyászmiséért olyan sok pénzt kértek, hogy a híveknek az uzsorásoktól kel-
lett kölcsönkérniük (akik nyilván szintén zsidók voltak – és milyen baj lett volna, ha nem 
lettek volna, hiszen az elhalálozottak lelki üdvösségérôl volt szó, valamint a papi jö ve-
del mekrôl). Még szerencse, hogy akadt egy bíró, aki (csak) megbüntette az uzsorásokat, 
(mert ha kiirtotta volna ôket, akkor kénytelenek lettek volna a keresztények az uzsorás-
kodás bûnébe esni). Mindenesetre Ion pap hívei (és saját) érdekében két kocsmát és egy 
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boltot nyitott, megtanította ôket, hogy miként számítsák ki a nyereséget, és olyan si-
kerrel tette ezt, hogy a görög katolikusok kezdtek visszatérni az ortodoxiára. Közben 
mély barátságokat kötött azokkal, akikkel együtt jártak halászni, sôt még zsidó bará-
tokra is szert tett, és azzal is megbarátkozott, aki zsidó kereskedôket rabolt ki, amíg le 
nem csukták.

Talán még így is jól meglettek volna valamennyien, ha nem érkezett volna Moldvából 
egy ifjú (diák, tanító, újságíró, szerkesztô – ahogy magát megnevezte, és ahogy ôt má-
sok –, bár úgy tûnik, nem volt foglalkozása az agitáción kívül). Az ifjú történelmet kez-
dett tanítani, és miután elôadást tartott a román nép eredetérôl, napirendre tûzte az 
antiszemitizmus kérdését, mire a jelen lévô zsidók dorongokkal támadtak rá és román 
közönségére, de a csendôrök megmentették az – ártatlannak beállított – „tanítót”. Ez 
mélyen elkeserítette Ion papot, aki összefogott a görög katolikus pappal és a tanítóval, 
hogy lemossák a gyalázatot.67 Az esetrôl a katonai ügyészség is jelentett. Ebben a jelen-
tésben szó sincs antiszemitizmusról, csak azt tudjuk meg, hogy a tanító márciusban en-
gedélyt kapott az elôadásra, és ennek hírére a zsidók betörték az iskola ablakait, majd 
a csendôrök a templomba kísérték a tanítót és a románokat, hogy itt fejezze be az 
elôadást. Aztán májusban újra elôadást szerveztek, ami után „kisebb törvénysértéseket kö-
vettek el a zsidók ellen”, akik erre kihívták a csendôröket, a románok pedig a görög ka-
tolikus templomban gyûltek össze a tanító védelmére. Késôbb a zsidó negyedben akar-
tak tüntetni, ha pedig a csendôrség közeledett, félreverték a harangokat. Végül sikerült 
vizsgálatot indítani ama zsidók ellen, akik még márciusban az iskola elhagyására 
kényszerítették a tanítót, ugyanakkor vizsgálat indult a két pap és a tanító ellen is, mert 
megvertek két zsidót, és többnek a házába is behatoltak.68 Ion pap erre már nem is em-
lékezett, mert mély elégtétellel töltötte el, hogy híveivel hazafias énekeket énekelve fel 
és alá vonultak Borsa községében, mire a zsidók elrejteztek, és akik fegyverrel akartak 
rájuk támadni, azokat lefegyverezték. Ezek után mélyen elkeserítette ôket a zsidó sajtó 
vádaskodása. Kénytelenek voltak szövetséges után nézni. 

A tanító kapcsolatban állt Codreanuval, és Ion papnak adott is néhány kiáltványt, 
amibôl ô, mint megvallotta: „majdnem semmit sem értettem. Valami misztikus, titokzatos 
dolog volt, a Mihály Arkangyal név, a Vasgárda; komolytalannak tûnt az egész, a mindent 
megkaparintó zsidók elleni harc kivételével”.69 Végül is a két pap egy paraszt társaságában 
felkerekedett, és kétheti szekerezés után megérkezett Codreanuhoz. Egymásra találtak 
a Kapitánnyal, egybeolvadtak a nép sorsa iránti részvétben – és a zsidógyûlöletben. 
A papok elmondták, hogy megszakad a szívük a nép sanyarú sorsa miatt, a Kapitány 
pedig kijelölte az irányt: „Az egyetlen megoldás, amit látok, hogy szervezzük meg a parasz-
tokat, és igyekezzünk moráljukat felemelni. Tudják meg, hogy nem egyedül harcolnak, mert mi 
támogatjuk ôket, harcolunk értük, és sorsuk a mi gyôzelmünktôl függ.”70 Ion pap szellemileg 
is feltöltekezett, mert megkapta az EGY MEGKERESZTELKEDETT ZSIDÓ GYÓNÁSA címû mûvet 
a rituális gyilkosságokról. Ebbôl ihletet merített a zsidókérdés „békés és törvényes” 
megoldását felvetô beszédeihez. A papi tanításokon kívül az is emelhette egyes borsai 
harcosok harci kedvét, hogy a moldvai diákról „a nôk elterjesztették, hogy ô maga Károly 
király”. 

Aztán megérkeztek Codreanu küldöttei is. És július elején fellobbant a tûz. Ion pap 
szerint a zsidó orvos cselédje égô gyertyával ment fel a padlásra, és a cseléd óvatlansá-
ga lett volna az oka a tûzvésznek. A görög katolikus pap éppen misézett, amikor a gö-
rögkeleti (Ion) tudatta vele, hogy mi történt, mire az oltár elôtt térdre esett, és így fo-
hászkodott: „Add, Uram, hogy a zsidók is égjenek le!” Száznegyven zsidó és hét keresztény 
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ház lett a lángok martaléka, de az emlékezô Ion pap szomorúságára, a zsidók mind 
biztosítva voltak, és – állítólag – még a Királyi Ház is félmillió lejjel segítette ôket, sôt 
a király zsidó származású élettársa is (ami nem valószínû, mert nem izgatta ôt a zsidók 
sorsa). Aztán nemcsak a gyanúsított papokat tartóztatták le, hanem két hétre Codreanut 
is, mert megfenyegette a zsidó sajtót azzal, hogy a máramarosi szentek élén megjele-
nik, és akkor üt az utolsó órájuk.71 A per „a zsidókérdés pere” lett – hangsúlyozta emlék-
irataiban Ion pap.72 És valóban az lett. Nem véletlen, hogy Codreanu önéletírásában 
nem részletezte a fejleményeket, bár jelezte, hogy ötven paraszt és húsz zsidó került a 
vádlottak padjára, továbbá, hogy ô volt a védô három társával együtt, és azt is, hogy 
nyolc napon belül megszületett az ítélet.73

A visszatekintô szem elôtt az, amit a védelem elmondott, olykor még kompromittá-
lóbb, mint a vád. Lapozzuk fel a legjelentôsebb erdélyi magyar napilapot, a Magyar 
Párt lapját, a Keleti Újságot és mellette a magyar cionista Új Keletet is. Elég néhány moz-
zanat a moldvai diák vallomásából. „Az antiszemitizmust szüleimtôl örököltem, de sohasem 
léptem fel provokálólag, mert olyan a lelkem, hogy csak a provokációra válaszolok hasonló gesz-
tussal” – mondta, és elmesélte, hogy amikor Borsáról elment, hallotta, hogy a zsidók 
azt mondják, regáti antiszemita többet nem teszi be a lábát. Ezt nem tûrhette, ezért 
május 10-re gyûlésbe hívta a népet, az úton beszédeket tartott, ilyesmiket: „Azt mondot-
tam, hogy törvényes úton harcolni kell azért, hogy Romániában a hivatalokban csak románok 
legyenek. [...] Máramarosban minden kocsma zsidók kezében van, és így tönkreteszik a népet.” 
Egyébként pedig a zsidók többsége kommunista. A diák nem tagadta: verekedett is. De 
aztán: „Három nap és három éjjel imádkoztunk a falusiak kérésére, hogy az Isten szabadítsa 
meg ôket a zsidóktól. [...] Nemzeti célokért dolgoztam, és ezért csak dicséretet érdemlek.” Levelet 
írt a görög katolikus papnak, amelyben jelezte, hogy „abban a pillanatban, amikor meg-
kapják a jelet, megszállják a vasutakat és a középületeket”. Ez a levél magánlevél volt, nem 
fedte a Légió intencióját, mert „a légió csak törvényes úton küzd, s ôt e levélért Zelea Codreanu 
szigorúan megdorgálta”. Ezek után a görög katolikus pap elmesélte, hogy tizennégyezer 
híve van a Légiónak Borsán, „csak azért nem alkalmaztunk erôszakot a zsidókkal és a ható-
sággal szemben, mert az asszonyok könyörögtek”.74 

Mota, az egyik védôügyvéd ezek után úgy érezte, hogy a másik oldal bizonyos at-
moszférát akar teremteni, ezért „mi is kérni fogjuk, hogy terjesszék be a máramarosi tör vény-
székrôl azokat az aktákat, amelyek a zsidók rituális gyilkosságaira, csalásaira, csem pészkedéseire 
és uzsoráskodásaira vonatkoznak”. Végül ô maga is olyan „materialista” magyarázathoz 
lyukadt ki, amilyenért – láttuk – megrótta „a zseniális” Cuzát: „A zsidóknak jobb a helyze-
tük, övék minden, a románok szegények.” Codreanu pedig „egy fekete zablepényt mutat fel, és 
megkérdi a tanútól, igaz-e, hogy ilyent eszik a máramarosi nép”. A tanú, a borsai iskola 
igazgatónôjének válasza: „Ilyent és még rosszabbat is. A zsidók egy része jó módban van, és 
fehér kenyeret eszik, a többiek azonban együtt szenvednek a románokkal.” A vagyonmegosz-
lásról is módosult a kép, amikor Codreanu az adóvégrehajtóból kiszedte, hogy a fate-
lepek közül egy román és hét zsidó kézben van, és tizennyolc zsidó kocsma mellett hét 
román mûködik. Azt pedig „nagy derültség” fogadta, amikor Mota kérdésére, hogy 
kié a szomszédos nagy hegy, egy öreg román elmondta, hogy Juga prefektusé és egy 
zsidóé.75 Aztán az is kiderült, hogy valóban magas kamattal lehetett kölcsönt szerezni: 
negyven százalék fölé is ment, de a bankok sem voltak olcsóbbak. Amikor a jegyzô azt 
vallotta, hogy hallotta, a román lakosság felgyújtja a falut, Mota kifakadt: „Ez okozta az 
egész pert” – és a vallomás visszavonásával a pernek is véget akart vetni, de hiába. Amikor 
pedig Codreanu megkérdezett egy román tanút, hogy a zsidók is ilyen rossz helyzetben 
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vannak-e, mint a románok, a válasz ez volt: „A mai viszonyok között mindnyájan szenve-
dünk, de különösen nekünk, románoknak nehéz a sorsunk.” Így az eredmény csak az lett, 
hogy a moldvai diák fellépéséig nem került sor interetnikus konfliktusra.76 A per vi-
szont akkor lett egyre kínosabb, amikor zsidó tanúk arról vallottak, hogy a moldvai 
diák verekedett, Ion pap pedig arra biztatott, hogy „lôjön bele a zsidóba”. Sôt, egy román 
tanú elbeszélte, hogy a tûzvész után befogadott egy zsidó asszonyt, mire „Dumitrescu 
lelkész megszidta, egy kést vett elô, és arra akarta rábírni, hogy vezesse ôt a zsidó asszonyhoz”. 
A pap erre azzal védekezett, hogy a kést csak azért vette elô, mert a tanú nagyon ideges 
volt, de nem akarta bántani.77 Bár a perrôl szóló tudósításból valóban kiderült, hogy a 
háttérben a nagy gazdasági nyomorúság áll, egyre durvább mozzanatok kerültek nap-
világra. Ion pap és a diák egy zsidó tanút az ágyból ráncigált ki, a pap aztán revolver-
rel kényszerítette, hogy menjen be a Visó vizébe, merüljön alá – így keresztelték meg, 
és megüzenték vele a zsidóknak, hogy távozzanak. Egy másikkal is hasonlóképpen bán-
tak, és közben keresztet vetettek rá, megkérdezve, mi akar lenni: ortodox vagy görög 
katolikus – magukat pedig keresztapáknak nevezték. Közben olyasmiket is elmondtak 
a román tanúk, hogy a román tanítónak éjszakánként bujkálnia kellett a zsidók elôl, a 
zsidók ugyanis háromszázezer lejt tûztek ki a moldvai diák fejére.78 Hogy igaz volt-e 
vagy sem, nem derült ki, de hogy ilyesmiket mondhattak, az okkal feltételezhetô, is-
merve a fasiszta humor dialektikáját. A sajtó pedig terjesztette ezt a „humort”, ahogy 
tehette. Igaz, a magyar lapok tudósítóit idônként kitiltották a terembôl. A per végén 
ugyanakkor nyugodtan lehetett már mindent mondani. Ion pap, amikor tagadta, hogy 
embereket bántalmazott, büszkén jelenthette ki: „Nem igaz, hogy megpofoztam azt a zsi-
dót, de sajnálom, hogy nem tettem meg.”79

Ha nem mondanak is egymásnak ellent, de a perrôl szóló tudósítások egyazon moz-
zanatot is más- és másképpen tárják az olvasók elé. Az Új Kelet komorabb, részletesebb. 
Például: „Codreanu fekete kenyere nem tévesztette el hatását a hallgatóság elôtt, akik nem tud-
ják, hogy – a végrehajtó jelentésével ellentétben – a borsai zsidók nyolcvan százaléka a román 
paraszttal egyforma sorban él.”80 A Keleti Újság a per végérôl már nagyon röviden adott 
hírt, míg az Új Kelet hosszan mutatta be az ügyész beszédét, amely a nép nyomoráról, 
a román paraszt jóságáról, majd Codreanu lepényérôl szólt, aminek láttán „még annak 
is összefacsarodott a szíve, aki vasból van”. Az ügyész a „poétalelkû, idealista” moldvai agitá-
tornak és a papoknak is a megbüntetését kérte, de egyben három évet a zsidó vádlot-
taknak is. A végkifejlet az igazságszolgáltatás karikatúrája. A fô védô, a kolozsvári Ion 
Cátuneanu, a római jog professzora deklarálta, hogy nemzeti per folyik, amelyben két 
nép harcol egymással. Ezután hosszan idézett a CIÓN BÖLCSEINEK JEGYZÔKÖNYVÉ-bôl, majd 
rengeteg statisztikai adatot sorolt fel, és visszatért oda, ahonnan elindult.81 Éjfélkor 
Codreanu röviden szólt: „Nem gyûlölök senkit, csak a fajtámat szeretem, azt a szegény népet, 
akin mindenki keresett. Csak fajtámnak az élethez való jogát kérem. Mert ennyi, azt hiszem, 
neki is jár.” Ehhez már senkinek sem volt megjegyzése.82 Érdekes, hogy Ion pap másra 
emlékezett ebbôl a rövid beszédbôl, arra, hogy Codreanu olyasmivel fenyegette meg a 
fenyegetôzô sajtót, hogy szét kell zúzni a kígyók fejét, és elszavalta Aron Cotrus átok-
versét. De hát annyi mindent mondtak, hogy ki tudná fejben tartani. A lényeg az – mint 
a Brassói Lapok elemzôje írta –, hogy: „most fel sem tûnik, hogy Zelea Codreanu bírák, ügyész, 
hallgatóság jelenlétében kimondja: Ki akarjuk ûzni az országból a zsidókat, mert ôk az okai 
minden nyomorúságunknak”.83 Öt percre vonult vissza a bíróság, és már meg is lett az 
egyhangú felmentés84 – csak a moldvai agitátor kapott ötezer lejes büntetést testi sér-
tésért. Ezek után „a karzatról virágesôvel árasztották el a nagy per szereplôit”.85
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A perrôl szóló tudósításokban mindenki megtalálta azt, amivel egyetértett, ami meg-
botránkoztatta és amit kárhoztatott. Minden hír izgatott: részben fokozta az anti-
szemitizmust, részben nevetségessé tette – kinek-kinek a maga mértéke szerint. A ko-
molytalan mozzanatokban is gazdag elbeszélés véres komolysággal jelzi a mozgalom 
térhódításának útját-módját, azt, hogy a zsidóellenességgel miként lehetett mozgósíta-
ni és teret hódítani. Az antiszemita gaztettekkel azt a látszatot teremtették meg, hogy 
nem az állami alkotmányos berendezkedést támadják – miközben azt tették –, és ami-
ben ráadásul a független igazságszolgáltatás elfogultságára számíthattak. Amikor a 
tûzvész után Schön Dezsô a csendôrkapitánnyal felkereste a görög katolikus papot, az, 
kezét a mellén függô papi keresztre téve, így intette a csendôrkapitányt „Vedd tudomá-
sul, ha bármelyikünkhöz hozzá mersz nyúlni, agyonverünk. Emlékezzél, hogy mi agyonlôttük a 
jasii rendôrprefektust, agyonlôttük David Falikot, és senkinek nem történt baja. Te is ezek sor-
sára akarsz jutni?”86

A taktika azonban nem minden esetben vált be. Borsán teret hódított a mozgalom, 
a régióban, Máramarosban mégsem kapott erôre.87 Elpártolt a görög katolikus pap – 
aki a per végén Codreanu kebelén sírta ki magát – és a királyt játszó moldvai diák: 
mindketten átálltak a parasztpártiakhoz. És valamit elmondhattak, amit nyilvánosan 
tagadtak, mert 1936-ban a parasztpárti vezetô, Ion Mihalache arról szólt a parasztpár-
ti fiatalságnak, hogy Borsát az antiszemiták égették le.88 A diákot megvették – emlé-
kezett Ion pap, aki nemsokára kivívta a Betyár popa (Popa Haiduc) ragadványnevet,89 
bár igazában semmi betyárosat nem cselekedett, hacsak azt nem, hogy kedvelte a be-
tyárlakomákat (sült báránnyal és borral), és hacsak valóban nem ô gyújtotta fel Borsát. 
A köztudatban viszont gyújtogatóként élt, nevével is némileg erre emlékeztetett. A bor-
sai Ion pap névrokona, aki maga is agitált Borsán, az ifjú C. Dumitrescu-Západá viszont 
valódi betyáros tettre lobbant. Úgy elkeseredett „a zsidó sajtó hazugságai miatt”, hogy 
Bukarestben se szó, se beszéd le akarta lôni az egyik szerkesztôt, de revolvere csôdöt 
mondott. Az ô védelmét is Codreanu vállalta,90 aki tagadta, hogy ô biztatta volna.91 

A legionárius vezetôk számára azonban kiderült, hogy a tömegakciós botrányoktól 
tanácsosabb óvakodni, és a nyilvánosság sem hozott a konyhára. Nem véletlen, hogy 
Mota legszívesebben véget vetett volna a borsai pernek, Codreanu pedig önéletírásá-
ban errôl nem is írt; igaz, viszont annál jobban szidalmazta a szerinte rágalmazó zsidó 
– valójában a demokratikus – sajtót. Így a Kapitány nem is volt hajlandó szóban, hanem 
csak írásban nyilatkozni, mondván, hogy az újságírók elferdítik mondanivalóját. Késôbb 
a Brassói Lapok riportere újra felidézte az esetet, és idézett az írásbeli válaszból is, a 
következôt: „Ameddig a maramuresi románok összeszáradt zabkenyeret esznek, addig ebben az 
országban nincs hely más náció számára.” A nyilatkozatot Mota lefordította Codreanunak, 
aki ezután átszólt az újságírói asztalhoz: „Tisztességes volt...” Viszont késôbb védôbeszédében 
megtámadta a kisebbségi sajtót, hogy „elferdítette az esetet, és oktalanul riasztotta a közvé-
leményt. Úgy látszik – hangsúlyozta a riporter –, más a magánvélemény és más a szónoklat”.92 
De mi lehetett a borsai hétköznapok valósága?

A borsai antiszemita erôszakcselekmények valódiságát az ügyészi vizsgálódások is 
megerôsítették.93 A Vasgárda válaszát a sajtónak a Kapitány-mítosz egyik kialakítója, 
Ion Banea adta meg, amikor brosúrájában kifejtette, hogy „a román nem »a gazdasági 
helyzet« miatt lázad”, hanem azért, mert a zsidók túl sokan vannak, megkaparintják az 
erdôket és a létforrásokat, és uzsoráskodnak.94 A per az ilyen helyzetjellemzésekre más 
fényt vetett. A valódi helyzetrôl nincs korszerû képünk. Az 1870-es országismertetô iro-
dalom a maga idejében még valóban az volt,95 a két világháború közötti írások szegé-
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nyesek. Az persze kiderül, hogy a régi román nemesi birtokos családok birtokai sem 
voltak jelentéktelenek,96 de a román publicisták a román nyomort ecsetelik, miközben 
írásaikban azért felsejlik valamiféle folklóridill is. A cionista Schön Dezsô szociográ-
fiai írásait is ez a kettôsség – nyomor és idill – jellemzi. „Sokszor hívtam fel a figyelmet az 
elkallódott és elsodort maramuresi zsidóság életére, sokszor tártam fel ezt a minden emberi kép-
zeletet felülmúló tragédiát. Ki jött menteni? Hol a megoldás? ⏐ Belenézek a jegyzeteimbe, bá-
mulom az elsô órák »anyag«-át, összeszorul a torkom, minden erô elhagyja tagjaim, üres, rossz 
érzés kúszik fel a gyomromba. ⏐ Keresem az összefüggéseket. Miért van ez így? Mi az, hogy lo-
gika, emberi jogok, demokrácia, európai nézôpontok...? Erôt vesz rajtam az irtózat és a szégyen-
kezés. Lenyelem kitörô mondataimat.”97 Viszont a vigasz a haszid világ, amely ellenállt 
minden modernizációnak, állami beavatkozásnak, és a hagyományôrzés büszkeségé-
nek tudatával tölthetett el. Meg lehetett találni ezt is. „A borsai zsidók – emlékezik a 
máramarosi világot feltáró Schön Dezsô – sok tekintetben elütöttek a többitôl. A darabka 
földhöz, az erdôhöz görcsösen ragaszkodtak. Igazi parasztok voltak, saját kezükkel mûvelték meg 
a földet.” Ami a fakitermelést illeti: „A román ledöntötte a fát, és levontatta a rönköt, a zsidó 
feldolgozta és eladta a deszkát. Közös kockázat, közös haszon. Megélt belôle az egyik is, a másik 
is.”98 Az antiszemita agitációval ezt a világot is fel akarták számolni. Ugyanakkor a kor-
mányzat a zsidó modernizációs kezdeményezéseket sem nézte jó szemmel, betiltotta az 
ICA nevû zsidó kolonizációs társaság munkáját, holott ennek az emberei hozták az elsô 
„basarabiai fajjuhokat”, és a tejgazdaságot is új alapra helyezték.99 A Brassói Lapok elemzôje 
szerint a szatmárnémeti tárgyaláson az elsô napokban még lehetett látni, hogy a pa-
rasztok „fesztelenül” beszélgettek zsidó falubelijükkel. „De ma már sietve hagyja félbe a 
zsidóval való beszélgetést a borsai paraszt, ha pillantása találkozik papjának tekintetével.”100 

A budapesti Reggeli Újság bukaresti tudósítója rögtön a borsai tûzvész után – melyet 
a moldvai diák agitációjának tudott be – a liberálisokat vádolta az antiszemita izgatás-
sal: így akarják a Nemzeti Parasztpárt kormányát diszkreditálni, mert ez, félve nép sze-
rûsége elvesztésétôl, nem mer fellépni. Viszont az antiszemita zavargások eltûrése miatt 
a nemzetközi pénzpiacon sem juthatnak kölcsönhöz, ezért Brátianuék antiszemita iz-
gatói faluról falura járva kamatellenes ligát szerveznek – a népgyûlések pedig antisze-
mita zavargásokhoz vezetnek. Moldvában ugyanakkor nem agitálnak, mert „jól tudják, 
hogy a zsidók ellen kitört népharag rajtuk, a bojárokon, a román földesurakon folytatódik”. 
Hadd járjanak Bukovinában és Máramarosban a fehér lovas diákok, „mert a báró Caprikat, 
Hurmuzakikat, Vaszilkokat és más földesurakat, ha fajilag románok is, nem tartják maguk 
közül valónak, úgyannyira elnémetesedtek az osztrák uralom alatt. Ugyanígy vannak Máramaros-
ban is a Pap Simonokkal, Mihályiakkal, Rednikekkel, Jugákkal és a többi magyar levegôben felnôtt 
földesúrral”. Azt pedig nem bánják, ha a zsidók után ezekre csapnak le a parasztok.101 

Mindezek persze spekulációk voltak egy olyan világban, amelyben mindig minden-
ki mindenbôl a maga tôkéjét próbálta gyarapítani. Banea büszkén hirdette, hogy 
Codreanu megadta a jelet a felszabadító harcra, és „az Arkangyal lángpallosával világít-
ja meg nekünk az utat” – a gyôzelem felé.102 A Brassói Lapok viszont Vaida Voevod bel-
ügyminiszter „falstaffi humoráról” értekezett, és fôleg kabinetfônökérôl, aki „csak azért 
paklizott és parolázott az antiszemita izgatókkal, hogy lecsillapítsa, megpuhítsa, leszerelje ôket”.103 
Így a végkövetkeztetés: valójában Vaida Voevodnak kellene a vádlottak padján ülni.104 
A lap az ítéletet „salamoni bölcsességgel” jellemezte, de azért hozzátette, hogy az ítélkezôk 
elítélték a „kormányzati szellemet, mely nem vágja idején és erélyesen útját a közrend megza-
varásának, másodszor azt a lehetetlen gazdasági nihilt, amelybôl faji és vallási gyûlölködés oly 
gazdagon táplálkozik”.105
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A borsai történet azt példázza, hogy a Vasgárda a helyi konfliktusokat miként pró-
bálta mozgalommá integrálni,106 ugyanakkor – és ez lehetett számára a nagy tanulság 
– vigyáznia kellett, hogy a helyi konfliktusok ne csapjanak át nyílt erôszakba. Késôbb 
ki is derült: „Maramuresben bent a megyében hálátlan dolog antiszemita politikát csinálni. 
[...] De kint az antiszemita fórumon annál komolyabb vesszôparipa volt Maramures – hiszen 
megvolt a havasok ügye.” Aztán az is kiderült, hogy csak a havasok tíz százaléka van zsidó 
kézben. Ami pedig magát a máramarosi román diákságot illeti, a jódi esperes fia sze-
rint a máramarosi diákság nem szélsôjobboldali, hanem olyan beállítódású, amire az 
antiszemiták azt mondják „nincs perspektívája”.107

A legionárius harcosok azt a tanulságot vonták le az 1930-as esztendôben történtekbôl, 
hogy választások útján lehet és kell hatalomra törni:108 a hatalomhoz a parlamenten 
keresztül vezet az út, miközben a parlamentáris demokráciát magát továbbra is élesen 
támadták. Annál is inkább, mert 1931. január elején az új belügyminiszter, Mihalache 
betiltotta a Vasgárdát és a Légiót, majd ennek vezetôit újra letartoztatták. Március végén 
viszont felmentették ôket, és a „Corneliu Zelea Codreanu csoport” ismét indulhatott a 
választásokon.
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Kômüves Klára

ÓPERENCIA

Egyre csak nyúlik az este, talán az Isten húzza
szét, elpattan lassan a fény is az óra közepén.
Már semmitôl se félek, tudod, csak pár dolog
nyomaszt, mintha nyújtanák a percet is, régen
láttalak. Hiány-küldött gondolatok sétálgatnak
bennem. Érted fájok, hogyha fájok, te vagy a
keresztem. Talán nem is érted, mit beszélek, s
hogy mért nem érted, az ma még titok, idegen
e nyelv az ajkadon, csak akkor érted majd, ha
rád is csókolom. Lefeküdtem, de mindhiába,
lusta testem sosem volt enyém, még az anyám
aggatta rám valamikor régen, valahol az élet
elején. Bezzeg a tudatom mennyivel másabb,
egy forintból csinál százat, álmokkal zsúfolja
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tele a szobát, hidat épít a távolságon át. Tessék,
itt van, megérkezett; szeret mind, aki nem is
szeret, s az aprócska térben e tengernyi vágy –
kilöki lassan a ház négy falát. Otthonom mától
egy puha tenyér – kopogva járok macskakövén.

KÉZ KEZET MOS

Minden, mi végtelenné válik, felkutathatatlan,
részeiben megtalálható talán a nagyban, de ízét
veszíti, akár sóbányákban kristálycukorszemcse,
végül minden belealakul az elvárt többletekbe.
Ha cseppnek képzelem magam – egy csapból
folydogáló árva cseppnek, ami gyorsan elszalad
s a ház elôtti kispatakba tér, már az Ipoly barátja
inkább, mint sajátom – a folyó sosem volt enyém.

Néha úgy érzem, egy pillanaton múlik megúszni
a bármit, elpárolgok, nyakába ránt az utcát látott
felhô, a hegytetôn teremtôset játszhatok, míg el
nem fúj a szél, vagy egyszerûen nem hallgatok
arra, amirôl mesél. Lecsapódom inkább, a hegy
csiklandós gerincén várjatok, ha megnyitják a
gátat, hazaszaladok. Átszûrnek, akár idegent a
bámuló szemek, de nem bánom, ha szerencsém
lesz, még egyszer önmagammal moshatok kezet.
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EGYÁLTALÁN NEM KRITIKA,
JÓVAL INKÁBB NEKI

Kántor Péter: köztünk maradjon
Magvetô, 2012. 120 oldal, 2990 Ft

Azon a júniusi estén, a Magvetô szokásos könyv-
heti premierjén, ami szokásosan a Radnóti Szín-
ház lelkes és hûséges közönsége elôtt tartatik 
évente, A DOLGOK NEHEZE címû versét olvasta föl. 
Borzongató élmény volt, zsebkendôért kotorá-
szott mellettem egy középkorú nô, végül csak 
elcsöppent az orráról a könny. A bemutatkozó 
könyvnek – vékony kis fekete kötet – ez a címe: 
KÖZTÜNK MARADJON.

És ahogy írom ezt itt, elôbukkan egy másik 
élményem is, éppenséggel a Nyitott Mûhelybôl, 
amikor is Kálmán C. György beszélt a költôrôl 
gondosan, értôn és odaadással. Meg persze Dés 
László fújt, így recseg a szív, így. Azon az estén 
az egyik barátom, Kántor Péter máskülönben 
régi és avatott ismerôje, odahajolt hozzám, és 
azt súgta, ebben tiltás van, ebben a címben: KÖZ-
TÜNK MARADJON.

Kicsit elcsodálkoztam, mert a köznyelvi for-
dulat inkább enged következtetni bizalmaskodó 
közelhajlásra, bennfentességre való csábításra 
vagy valamiféle ismeret, tudás, pletyka, kósza 
hír bizalmi fölosztására, nem pedig tiltásra. Kor-
látozásra talán igen, de a korlátot mi magunk 
eszkábáljuk, és a korlát a többieknek szól. Hogy 
tudjuk, de pszt. Oké, oké, értjük a dörgést. Te 
is tudod, én is tudom, de azért tudjuk csak mi 
ketten. A játék azonban az, hogy ennél többrôl 
van szó. Mintha máris Kántor lírájának, jólle-
het még mindig csak a címnél téblábolok, a 
többrétegû jellemvonásához érkeznék, ahhoz 
a sajátossághoz, ami éppoly megtévesztô, mint 
megejtô. Szóval hogy a dolgok neheze. A dra-
bális Kristóf a nyakába vesz egy gyereket, egy 
olyan kicsi, semmi se dolgot, hogy átvigye oda, 
a túlpartra, mint például a szerelmet, mint egye-
beket, és aztán persze megérti, hogy miféle ne-
hezéket vett a nyakába.

A „maradjon köztünk” kérése leginkább a 
van és a lehetséges megszólítása, a lépkedô, 
szórakozottan ballagó vagy ordítva masírozó 
élet kérlelése, aminek mi mindahányan birto-
kosai vagyunk, közös kis árnyékföldesurak a 
világi bérszámfejtésben, maradjon meg nekünk, 
szól hozzánk, face to face Kántor ezzel a cím-
mel, amihez ragaszkodni lehet, ami a fontosság 
elemi igényével bírhat, ami nélkül már nem, 
de amivel még mindig, igen. Maradjon köztünk 
egy szó, titok, emlék, hírlelés, tartozzon hoz-
zánk, ahogyan tudunk róla, hogy emlékezünk 
rá, és az emlékeinket gondozni fogjuk, mint a 
nagyanyánk sírföldjét a ferde ecetfák mellett. 
Maradjon meg köztünk, ami tagjaivá tesz egy-
másnak, rokonnak, barátnak, társnak, pol gár-
nak. Maradjon köztünk a múlt, maradjon köz-
tünk – jó, ne vesszen el egészen –, ami van, 
példá ul a szürke mosta pesti táj, az egykori éle-
tek kel eljátszó lakások ódon léghuzata, a moz-
   dulatok nyomában táncoló por szikrázása. 
A hi ány. Az átkozott, nem múló fejfájás. Ma rad-
jon meg, ami a másikhoz vezet. És az is ma radjon 
meg, ami hozzám vezeti a másikat. Meg lehetô-
sen fellengzôs sorok ezek, készséggel belátom. 
Még se bánom, ha már így alakult, mert éppen 
ebben a belátásban, pontosabban egy hasonla-
tosan patetikus megengedés alkalmában észlel-
ném Kántor költôi különlegességét. Amikor az 
értelmezés tétova vagy akarnok mozdulatsorá-
val magyarázat tárgyává igyekszem tenni ezt a 
költészetet, amikor a lényegét mazsolázgatom, 
írom le, próbálom, úgymond, kitenni a kira-
katba, tulajdonképpen csodás kis közhelyeket, 
könnyû bérlésû sematizmusokat és ezerszer lá-
tott, tipp-topp paneleket sorakoztatok egymás 
után. Mosoly. Hogy mennyire mosolygok ezen. 
Bólogatás. Haj, hogy bólogatok ezen. Mint aki 
tudja, megtudhatta, mi marad köztünk.

A csapda az, hogy egyszerre köztünk maradt 
valami, igen, oké, ami kimondva semmi, tudva 
meg minden. 

Azt mondtam egyszer – így vélekedtem – va-
lakiknek, barátoknak, hogy Kántor nagy költô, 
és a lírája nagy költészet. A jelenkori magyar 
líra élvonala, kiemelt eseménye. Tartom is ezt, 

FI GYE LÔ
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hogyan is ne, mint aki biztos a nyerésben, ma-
radjon köztünk, jobb híján tartom, hozzávetôleg 
tartom, egy könnyeden odavetett módosító szó 
beiktatásával tartom, mintegy mellékesen tar-
tom, és persze azért tartom, mert lényegében, 
erre jöttem rá, nem tehetek mást. Így van. Ez 
nem sok. De kevés. Vagyis rengeteg. Ennyit 
tartani. Ahogy a profán, végeredményben, him-
nikus üzenet lesz, miközben nem és nem enged 
az intellektuális csábulásnak, sem a szürreál csin-
nadrattás kalandjának, nem enged a fogalmi-
ság oly kifizetô lírai maszkabáljának. Merthogy 
mit csinál a festô Freud kapcsán a szerepver-
sei ben. Hát épp az ellenkezôjét csinálja. A bru-
tális lélekfröccsenések magyarázata pontos, nyu-
godt, egyszerû. Hogyan és mitôl lesz egy ilyen 
kép. Csak úgy elmondja. Az irreális mellé úgy 
helyezi a reális magyarázatot, olyan magától 
értetôdô módon, hogy ámulok. Nahát, kérlek, 
tényleg. S mégis milyen furcsa azt mondani, 
hogy mindeközben roppant fegyelmezett. Ez 
egy nagyon fegyelmezett séta, egy fegyelmezett 
ballagás a kezdôdô emberi ôszben, az élet folya-
matos tanulásában, ez egy nagyon fegyelmezett 
beszélgetés. Vagy kerékpározás. Amibe né ha 
azért belesétál, gondolom, mûbôr retiküljét ló-
bálva, a félvak öreg néni. Vagy máris kettô. Kán-
tor úgy beszél, hogy soha nem hangos. Meg úgy 
is beszél, hogy elhiszed, hogy helyetted is mond-
ja éppen. Úgy figyel, hogy azt te is láthatod, 
talán láttad is. Ez az, ami köztünk marad. 

Beszélgetôs líra az övé, a beszéd hétköznapi 
alkalmát forgatja és alakítja, elmondom neked, 
te elmondod nekem, így és így. Keresetlen és 
közvetlen, már-már dísztelen hang, hanem ám 
úgy használja a publicisztikusat, mint alig ke-
vesen, s amibe mások versei oly sokszor rok-
kantak már bele. Az is titka, hogy az övé miért 
nem, mert persze sosem. Kántornál a verstér 
reláció, egymás mellé rendelések, függô és szo-
lidarizáló gesztusok sokasága. 

Közöm hozzá, viszonyom hozzá, vice versa. 
S ez ágas-bogas, sokszálú relációt úgy kezeli, 
mint nyugodt, bölcs, kissé rezignált sebész a 
testi rendszert. Mikor varrom el. Mikor nyitom 
meg. Hát persze. Ez a szív, kérlek, dobog. Máj, 
némiképp duzzadt, nemdebár? Így néz ki a tüdô, 
édes öregem, kevesebbet kellene nikotinozni.

És aztán letisztítja. Kántor Péter a verseit szin-
te mániákusan letisztítja. A letisztultság pedig 
az, amikor nem az a kérdés, tudhattam volna-e 
másképp, hanem hogy így tudom, és ez van. 
Ennyi van. 

Konzervatív költô? Ódivatú? Ha és ameny-
nyiben, én ezt nem tudom. De azért nem árt 
észrevenni, hogy mennyire rokon például Ku-
ko relly hasonló indíttatású lírájával, hol kon-
zervatív, hol nem, egyébként meg nézôpont 
kérdése. Hogyhogy nem, a lírai antihôsök hô-
sök ké válnak a szépen megterített boncasztalon. 
Persze, akadt már ilyen és ehhez hasonló hang 
a magyar költészetben. Jövünk a daltól, mint 
formától. Jövünk Szép Ernôtôl, a megkerülhe-
tetlen Tandoritól. De Kántor lírája további táv-
latokban is értelmezhetô. Mert az újholdas fél-
istenek hangját is oldja, de egyáltalán nem hí-
gítja. Tárgy, föld és empíria közelbe vonzza az 
Auschwitz utáni szó túlélôi pózba dermedt, kris-
tálykemény alakját. A világszél sepregette csil-
lagközi metaforikusságot elbeszélôi egy sze rû-
séggel vegyíti.

S lenne még egy tündéri jellegzetessége en-
nek a költészetnek, amit hirtelenjében a kér-
dezni tudás poétikájának neveznék. Tudjuk, a 
kérdés mint lírai tett mekkora dolog. A magyar 
költészet tele van ágaskodó, nagy kérdésekkel, 
nem is sorolom. A közelmúltból Orbán Ottó és 
Petri tudott így kérdezni, csakhogy amíg e két 
nagyágyúnál a kérdés teátrális – sokszor an ti-
te átrális, de teátrális mégis – gesztus volt, addig 
Kántornál a kérdés szervezôerô, a kérdés mû-
ködtetôerô, a kérdés olyan, mint a vér, a vers 
hámszövetének alagútjaiban visz ilyen-olyan 
éltetôerôt. Én azt tanultam tôle, hogy nem a 
válaszért kérdezünk. Hanem mert szabadabbak 
leszünk általa. 

És ez maradhat köztünk is, akár.
Maradjon köztünk, hogy kinél a nyers erô, ki-

nél meg az intimitás ereje van.
Darvasi László

A „VIHARÁGYÚ” SZAVA

Ady Endre: A világosság lobogója alatt
Válogatta, szerkesztette, valamint a jegyzeteket 
Vezér Erzsébet munkájának fölhasználásával 
összeállította Ferencz Gyôzô
Nap Kiadó, 2012. 380 oldal, 2640 Ft

Eörsi István írta meg, hogy amikor ô és Vezér 
Erzsébet, interjút készítendô, fölkereste az idôs 
Lukács Györgyöt, Lukács így üdvözölte az Ady-



kutató irodalomtörténészt: „Nagyon örülök, hogy 
maga vállalkozik erre a munkára, mert a maga ne-
véhez fûzôdnek a legfontosabb könyvek, amelyek Ma-
gyarországon 1945 óta megjelentek.” (Vezér Er zsé-
bet: MEGÔRZÖTT ÖREG HANGOK. VÁLOGATOTT INTER-
JÚK. PIM, 2004. 5.) A szóban forgó könyveket 
természetesen nem Vezér Erzsébet írta, hanem 
Ady, de az Ady-publicisztika anyagát zömmel 
csakugyan ô hordta egybe, rendezte kötetekbe, 
s ez az anyag, összeállva, csakugyan „új” köny-
vekként lépett be a magyar gondolkodástörté-
net meglehetôsen szakadozott (s nagyon gyak-
ran apályos) folyamatába. S e kötetek ilyen meg-
becsülése, ismerve Lukács gondolkodói kérlel-
hetetlenségét, aligha tekinthetô a vendéglátó 
puszta udvariasságának – udvariaskodni más-
képpen is tudott volna. Az üdvözlésben Lu kács-
nak Ady iránti régi és sokszor kifejezett meg-
becsülése kap új formát, s mutatja meg új olda-
lát. Az új ebben a gesztusban az, hogy, ezek 
szerint, az idôs gondolkodó számára nemcsak 
az Ady-versek (az a bizonyos harminc-negyven 
nagy vers) voltak kiemelten fontosak, de a napi 
ihletben született Ady-publicisztika is. Ma, több 
mint negyven évvel késôbb, persze, már azt is 
tudjuk, hogy sem Lukács, sem Ady nem tarto-
zik az éppen regnáló irodalmi mainstream pre-
feráltjai közé. A „korszellem” ma más. Ám ez 
– ismerve a magyar irodalomkritika állapotát, 
intellektuális és morális korlátait – nem igazán 
fontos. A hatástörténet nemcsak a mû eleven-
ségét vagy némaságát tükrözi, de a mindenko-
ri befogadás állapotát is. S egy Lukács formá-
tumú gondolkodó elismerése mindenképpen 
megfontolandó. Önmagában is Ady gondolko-
dástörténeti státusának kivételes fontosságát 
jelzi.

A Nap Kiadónak az a kötete, amely Ferencz 
Gyôzô válogatásában most Ady publicisztikáját 
teszi szélesebb közönség számára is hozzá fér-
he tôvé, viszonylag kis terjedelme ellenére is 
igazolja az elôbb hivatkozott vélekedést. Ez a 
publicisztika bizony nemcsak fontos, de – a köz-
keletû hiedelmekre rácáfolóan – meglepôen 
aktuális is. Benne egy olyan gondolkodástörté-
neti pozíció mutatkozik meg, amely nemcsak a 
keletkezése idejére vonatkozóan mérvadó, de 
ma, közel egy évszázaddal a legkésôbbi cikk 
megszületése után is képes értelmezési pers-
pektívát nyitni. Magyarázza az egykor volt Ma-
gyarországot, s értelmezhetôvé teszi a mai, ré-
gi-új kollíziók közt vergôdô, „visszarendezôdô” 

ország viszonyait is. S (túl a részleteken) azt adja 
meg a mai olvasónak, ami a magyar szellemi 
életbôl ma a leginkább hiányzik: a saját létfel-
tételeire folyamatosan reflektáló, e föltételeket 
újra s újra értelmezô, tudatosító s megváltoz-
tatni akaró gondolkodás intenzív jelenlétét. Pél-
dáját és tanulságait. Ady a múló (de úgy látszik: 
el nem múlt) idôbôl kiszólva kapaszkodót nyújt 
önmagunk, mai helyzetünk, a „magyar nyomo-
rúság” természetének fölismeréséhez.

A kötet az Ady-próza kritikai kiadásának kö-
te teire épül, abból válogat, s a jegyzetekbôl 
(ame lyek eredetileg a filológusoknak szóltak) 
csak a legszükségesebbeket veszi át. Ferencz 
Gyôzô teljesítménye nem is filológiai természe-
tû, ô „csak” az ismerhetôt helyezi elénk, de vá-
logatása, mint sajátos szövegkoncentráció, na-
gyon fontos nézôpontokat és fölismeréseket tart 
együtt, tesz – koncentráltan – hozzáférhetôvé. 
Szerepe ebben a tömörítô s kiemelô funkcióban 
van. A válogatás az egész pályát végigkíséri, már 
a debreceni, majd a nagyváradi újságíró ter-
mésébôl is ad fontos és érdekes darabokat, ám 
a kötet jórészt az önmagát egyre biztosabban 
ér zékelô (és kifejezni tudó!), Párizsba is eljutó, 
sôt oda vissza-visszatérô „igazi” Adyt mutatja 
be. A fiatal, pályakezdô Ady önmagát még „re-
porterként” (15.) emlegeti egyik váradi cikkében, 
de ha ez az önminôsítés esetleg igaz is volt az 
elsô egy-két évre vonatkozóan, a pálya egészét 
illetôen megtévesztô. Ady, ahogy a nagy lapok 
úgynevezett vezetô, „kreatív” munkatársai min-
dig és mindenhol, „újságból írt újságot”. Azaz a 
hazai és külföldi kollégái által fölszínre hozott 
s egy-egy cikk vagy hír erejéig rögzített s így 
elôkészített, értelmezhetôvé tett fejleményekbôl 
válogatta megírandó „témáit”, s azokat értel-
mezte, „írta meg”. Teljesítménye az infor má-
cióáradatból való válogatás és kiemelés s a ki-
emelt mozzanatoknak a saját, egyre releván -
sabb nézôpontjából való újratematizációja volt. 
E munka föltétele a folyamatos jelenlét és a 
 széles körû, mindig frissen tartott tájékozódás, 
de ma ga az „újságírói” teljesítmény ennél jó-
val több. Gondolkodói teljesítmény az övé, a 
napi lapkészítés szorításában, a mások számára 
még hiányzó, meg nem formálódott perspek-
tíva meg teremtése. A „hír”, a fejlemény adott, 
a megértéséhez szükséges távlat azonban csak 
„most”, menet közben, a kreatív munkatárs tol-
lán (Ady esetében: ceruzáján) születik meg. Ez, 
ha jól akarják csinálni, nem végezhetô rutinból, 
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ehhez az egész személyiség intenzív jelenléte 
szükséges. S a tájékozottság sem elég, ehhez 
okosnak, gyorsnak – s egyáltalán nem utolsó-
sorban: bátornak kell lenni. Azt is, sôt azt kell 
elsôsorban kimondani, ami ellenkezik az ural-
kodó (spontán vagy manipulált) vélekedések-
kel, a bennük kifejezôdô érdekekkel, hogy az 
összfejlôdés perspektívája váljék szabaddá. Ady 
pedig nemcsak (többnyire ellenségeitôl is elis-
merten) okos volt, de sokakkal ellentétben bátor 
is. Sôt tisztában volt a bátorság gondolkodás-
alakító funkciójával is. (Vö. például 159., 160.) 
Ez magyarázza, hogy egyszerre tudott a mo der-
nitás hazai faltörô kosa lenni, s finom részle-
tekre is fogékony szenzibilis agy. Harcos, pole-
mikus publicista s finoman különböztetô, a lé-
nyeget a maga ellentmondásosságában is ér-
zékelô (s kimondó), lényege szerint poétikus 
gondolkodó.

Ady nem a (nálunk mindig s mindig újra-
termelôdô) „magyar doktrinerek” közé tarto-
zott. Ô a számára adódó tapasztalatból dolgozott; 
azt, ami volt, ami adottságként kijelölte moz-
gásterét, figyelembe vette, számolt vele, de ab-
ban – szolgaian – soha nem rekedt meg: mond-
hatnánk, újra s újra kidugta s az adottságok fölé 
emelte fejét. S az adottságokkal szembeni dis-
tanciáját, saját, mindig eleven morális érzékeny-
ségén és realitásérzékén túl, két lényeges ins-
piráció táplálta. A formálódó magyar ellenkul-
túra friss eredményei (Ignotustól a „szocioló-
gusokig” és Somló Bódogig: „a Jásziság én akart 
ideálom”, mondta a MARGITA ÉLNI AKAR-ban) és – 
egyre nagyobb mértékben – a Párizsban ér-
zékelhetô világkultúra releváns fejleményei. 
Mûvészeti, politikai és civilizatorikus tapaszta-
latai, amelyek a fejlôdés lehetséges irányait ér-
zékeltették vele, de amelyeket magukat is dis-
tanciával szemlélt. A „párizsi” és a „hazai” ta-
pasztalat így sajátos, egymás közti oszcillálásba 
kezdett, s olyan „mozgó” perspektívát alkotott, 
amely egyszerre engedte meg az új tapasztala-
tok befogadását s az „adottal” szembeni kriti-
kát. A modernség igenlését és a modernség kri-
tikáját.

A kötet egyik hozadéka (több mint száz év 
távolából immár természetesen) „szakmai”: tör-
téneti. A folyamatos olvasás során érzékelhetôvé 
válik, mikor s hogyan avatkozott bele Ady saját 
kora intellektuális harcaiba. Kitapinthatók a 
fontos „ugrópontok”. Így, idôrendben sorolva, 
a kanonok sori séta (még Nagyváradon), a Som-

ló-affér, a Komp-ország metaforáját megalkotó 
Figyelô-cikk, a Kosztolányi-kritika, a Pusztaszer-
metafora bevezetése stb. stb. Az idôrendben 
elsô, államfogházi elzárást érô klerikalizmusel-
lenes írás (EGY KIS SÉTA), mai szempontból, nem 
annyira intellektuális teljesítmény, mint tett, de 
történeti jelentôsége (s pályameghatározó sze-
repe) nagy. A cikk a századfordulós (a XIX–XX. 
század fordulójáról van szó) Magyarország avítt 
papi legitimációját bontotta meg, leplezte le, s 
ez sem veszélytelen nem volt, sem könnyû. Sok-
szor van, hogy a feladat, ami elôttünk áll, agyi-
lag nem különösebben nehéz, ám kimondásá-
hoz, megcselekedéséhez kurázsi kell. S az avult 
és kártékony éppen azért tud fönnmaradni, 
mert ez a kurázsi hiányzik az emberekbôl. Adyn 
azonban az ilyesmi soha nem múlott. A Somló-
affér (még mindig Váradon) már merôben más 
jellegû történet. Ady itt Somló Bódog egyik, 
perspektívanyitó elôadását ismertette s erôsítet-
te föl, majd amikor – részben az ô cikke követ-
keztében is – az elôadásból botrányt dagasztott 
a helyi konzervativizmus, bátran, ütközni me-
rôen (s nem utolsósorban: meggyôzôen) kiállt 
Somlóért. Itt már nemcsak erkölcsi, de komoly 
intellektuális tétje is volt az ügynek. Itt a mo-
dern Magyarországot szolgáló ellenkulturális 
orientáció formálódása, konfliktusokon keresz-
tül való megszilárdulása érhetô tetten. Ady tel-
jesítménye itt az volt, hogy állásfoglalásával 
 megnyitotta az utat egy értelmezési irány ter-
jedése, országos üggyé válása elôtt. (Ezzel per-
sze saját orientációkeresése esélyeit is megnö-
velte.) Az 1905-ös ISMERETLEN KORVIN-KÓDEX MAR-
GÓJÁRA cí mû Ady-próza már a teljesen érett Adyt 
mutatja meg, teljes intellektuális és mûvészi 
fegyverzetében. Ez az írás (amelyrôl más össze-
függésben, késôbb még szólnunk kell), önérté-
kén túl, a modern magyar irodalom megszer-
vezô désének történetében játszott el nem ha-
nyagolható szerepet. A Hét irányától elkanya-
rodó, más utat választó osváti vonulat meg újulási 
kísérlete, a Figyelô itt Ady által, az ô nagy súlyú, 
revelatív írása révén kapott olyan nyomatékot, 
amely a Figyelôt A Hét fölé emelte, s az új, radiká-
lisabb keresés elôremutató, máig emblematikus 
kísérletévé tette. Az, ami ebben az írásban benne 
van, önmagában is, az irodalomtörténeti szitu-
ációtól függetlenül is nagyon fontos, de közvet-
len, irányzatszervezôdési szerepérôl sem cél-
sze rû hallgatni. Az, hogy Ady Osváték kísérle-
tezése mögé állt (s nem A Hétbe integrálódott), 



a modern magyar irodalom önmagára találása 
elôtt egyengette az utat, erôsítve egy még for-
málódó lehetôséget. S ma már tudjuk, ez volt 
az az út, amely közvetlenül elvezetett a Nyugat 
megalapításához.

Bármily meglepô is esetleg, a nevezetes Kosz-
tolányi-kritika is irodalomalakító szerepet töl-
tött be. Nem azzal, amit vélelmezni szokás, hogy 
ti. Ady „megsértette” Kosztolányit, s Kosztolányi 
ezért utóbb visszavágott. Ady írása valójában 
fölfedezô, költôvé ütô írás volt (a cikk számos 
változatban megadta az elismerô rangot: „ez 
a Kosztolányi: poéta” [154.], sôt: „abszolút költô” 
[155.]), de eközben, önmagától megkülön-
böztetve Kosztolányit, két irodalmi paradigmát 
konstruált: a sajátját és az „irodalmi író”-ét. Ez, 
függetlenül attól, hogy Ady „szerette”-e ifjú köl-
tô társát vagy sem, két valóságos irodalmi út le-
hetôségét különítette el. S két merôben más 
természetû, de egyaránt legitim „modern” iro-
dalmi pályát vázolt föl, illetve nyitott meg. Kosz-
tolányi tényleges teljesítménye igazolta is fölis-
merését – jóllehet az „irodalmi író” paradigmá-
ját késôbb Kosztolányi is, hívei is megpróbálták 
átnevezni s átnevezett formájában az egyedül 
lehetséges irodalmi gyakorlatként elfogadtatni. 
A modern magyar irodalom belsô differenciá-
lódásának elômozdítását azonban Ady gesztusa 
szolgálta, elfogadva egy, az övétôl radikálisan 
különbözô út irodalmi létjogosultságát. S ami-
vel, állítólag, megsértette fiatalabb pályatársát, 
azzal segítette leginkább annak önmagára esz-
mélését, karrierje öntörvényû kibontakozását.

Pusztaszer nevének nagy, átfogó metaforává 
való kiterjesztése cikkei egyik csoportjában, már 
annak a valóságfeldolgozásnak az eredménye 
volt, amely egy másik síkon, költészetében a 
„magyar ugar” hatásos „szimbólumát” is megte-
remtette. A Pusztaszer-metafora a magyar vi-
szonyok értelmezésének és reflektálásának egy 
olyan változatát tette lehetôvé, amely egyszerre 
volt metaforikus és ugyanakkor tárgyias. Ez a 
me tafora a „magyar ugar” szimbólumához ké-
pest „csak” a politikai osztály (s öntudatlan 
 kö ve tôinek) a szimbolikus szférában gyakorolt 
ural mát leplezte le. De Pusztaszer neve e pub-
licisztikában tárgyias vonatkozások fölött, azok 
összefoglalásaként jelent meg. Ady teljesítmé-
nye így leíró és szimbolikus s egyben közvetle-
nül gyakorlati is. Amit elvégzett, az nemcsak 
valami nagyon lényegesnek a puszta leírása és 
megjelenítése volt, hanem legalább annyira gya-

korlati jelentôségû morális szétválasztás is. „Pusz-
taszer” és a modern Magyarország szétválasz-
tása. Érzékletes, de elementáris distinkció. Ez 
pedig egy olyan országban, ahol minden össze-
csúszik, összekeveredik s fölbonthatatlan amal-
gámot képezve akadályozza a jobbítás munká-
ját, az élhetôbb viszonyok megteremtését, elsô-
rendû fontosságú, megkerülhetetlen gesztus. 
Történeti funkciója nehezen túlbecsülhetô.

Az Ady-publicisztika történeti szerepének 
ilyen nyomon követése persze itt nem folytat-
ható tovább. Ez úgynevezett „szakmai” kérdés, 
szakmai folyóiratba kívánkozik – s itt legföljebb 
csak egy-egy példával illusztrálhattuk (bár rop-
pant érdekes, és rekonstruálása sok mindenrôl 
föllebbentené a fátylat). E publicisztika lényege 
azonban (a szövegek publicisztikaként való meg-
nevezése is leegyszerûsítés persze, és sok min-
dent elfed) maga is sok megbeszélnivalót rejt. 
Megkerülhetetlen kérdés mindjárt az, hogy: mi 
ez? Diszkurzív próza? Nyilvánvalóan nem vagy 
nem elsôsorban az. Valami több és más, valami 
szuggesztívebb, valami olyasmi, ami legjobb 
darabjaiban versközelben jár, sôt már-már ma-
ga is vers (ha a verset nem egyszerûsítjük le kö-
tött szó tagszámú, rímes sorok egymásutánjára). 
Épít kezése, a valóság elemeibôl való fölépülése 
sok vonatkozásban a versekével rokon. Nem 
véletlen, hogy az Adyhoz „megtérô” Tamás Gás-
pár Miklós, önmaga beállítódását is revideálva, 
egy 2002-es cikkében így írt: „Verseit [ti. Ady 
verseit] lehet olvasni szándékai ellenére – s aki nem 
hisz Ady hittételeiben, alig tehet mást –, de nehezebb, 
mint akárki más esetében, mert Ady nemcsak »bibli-
át« írt, hanem »talmudot« is: állítólagos »publicisz-
tikájában« megadta verseinek történeti és kazuisztikus 
értelmezését, mint ahogy versei jelentik politikai írá-
sainak mítoszi és bölcseleti igazolását (a kettô együtt 
bizony politikai teológia, ahogy Carl Schmitt érti 
ezt a szókapcsolatot).” (MEGTÉRÉS ADYHOZ. Nép sza-
badság, 2002. november 23. 22.) Egy ilyen „po-
litikai teológia” persze ma fölöttébb idegen a 
kor neveltjei számára. Ady – ahogy TGM is el-
ismeri – sok minden olyasmit csinált, ami nem 
egyezik meg a mai, uralkodó doktrínákkal. „Ady 
Endre politikai teológiája elég egyértelmû – fölöttébb 
hasonlít az ószövetségi-protestáns prófétálásnak és a 
forradalmi szocializmusnak arra az apokaliptikus 
kombinációjára, amelyet Ernst Bloch híres Thomas 
Münzer-stilizációjából ismerünk. Ez »a Biblia helle-
nizációjának« – a katolikus egyház és a fölvilágoso-
dás egyesült világtörténelmi mûvének, az ismeretes 
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nyugati civilizációs teljesítménynek – a még követke-
zetesebb, még vadabb, még lázadóbb visszavonása, 
mint a nagy oroszoké.” (Uo.) Ady azonban egy 
nagy történeti kollízió megélôje s (egyik leg-
okosabb) megértôje volt, „kétlelkû ember”, akinek 
valóságérzéke e kettôsség szorításában is szinte 
hibátlanul érvényesült. S így alkalmas volt, sôt 
csaknem egyedül volt alkalmas e bonyolult re-
láció tárgyias pontosságú, mégis a viszonyok 
fölé emelkedô értelmezésére.

Ady a „feudális” Magyarország modernizá-
lójaként, modernizációjának elômozdítójaként 
indult, s a modernitás antinómiáinak egyik leg-
mélyebb megértôjévé vált – ám az „itt s most” 
szükséges modernizáció posztulátumát soha-
sem adta föl. Az ellentmondást az egyedül le-
hetséges módon, a „kétlelkûség” elismerésével, 
tudomásulvételével hidalta át. Nevezetes, KÉT 
MEGGYÔZÔDÉSÛ EMBEREK címû cikkében (1911) 
nyíltan beszélt errôl is: „Követeljük a legteljesebb 
demokráciát, ordítjuk az általános, titkos és egyenlô 
választás-jog elvét becsületesen, mártírosan, holott 
századokkal nálunk elôbbjáró kultúrtársadalmak 
eredményei már elvették titokban minden gusztusun-
kat. [...] Filozófiánk [...] kapálózva szeretne egy kis 
metafizikával ölelkezni, Istent szagolunk mindenütt, 
s becsületesen kénytelenek vagyunk itthon – s köte-
lességünk is – szabadgondolkozó társaságokat szer-
vezni – Isten nélkül. Avagy – egy utolsó példa a sok 
ezer közül – mi is azt hisszük, hogy a mûveltség, a 
középiskolák tudatása csak a klasszikusokon és a klasz-
szikusokkal lehetséges, s becsületes jelszavunk mégis: 
le a múlttal, több természettudományt, több pozitívu-
mot, életre és nyerésre alkalmasabbat.” (299.) Ám, 
mondja: „Hogy ezek a hazugok volnának hazugok 
– ezt még a leggyûlölködôbb, legrettegôbb ellenfél se 
merheti állítani: ezek a magyar politikai és társadal-
mi valamiség legvérreláldozóbb valakijei.” (299.) 
A dolgok és a követelmények csúsztak egybe, s 
ezt az egybecsúszást nem lehet nem tudomásul 
ven ni.

Ady az ország elôtt álló modernizáció posz-
tulátumait kezdettôl következetesen képviselte. 
Írásaiból nagy idevágó szemelvénygyûjteményt 
lehetne összeállítani (nehéz is megállni, hogy 
ne tegyük). Már 1902-ben tudta: „István király 
országa, mely majdnem gyarmata egy másik, züllô 
országnak, s mely csenevész, beteg testével egy futás-
ra akart benyargalni a kultúrországok közé – bizony 
beteg ország.” (44.) S mivel úgy érezte, „ez az or-
szág pár évtized alatt össze fog omlani” (44.), meg-
gyô zôdése lett: az ünnepi „parádéban és vígság-
ban nincs egészség és igazság”. „Ide új hit, új erô és 

új munka kell.” (45.) Diagnózisa leírása utóbb 
persze még pontosabb és szabatosabb lett, rész-
letezettsége és árnyaltsága nôtt, de az alap meg-
gyôzôdés maradt. Így, érthetôen, írásaiban meg-
jelent s jelen is maradt egy egyszerûnek látszó, 
de fontos szólam: „Minden nagy probléma legal-
ján közgazdasági rugó dolgoztat.” (58.) „Kalmárkodni 
nem tudunk, pedig a modern élet kalmárkodás.” (58.) 
S azzal is szembesült, hogy „miért vagyunk mi 
nyomorultak a nyugati népek mellett. Mert nem tu-
dunk dolgozni, gondolkozni, produkálni, gazdálkod-
ni. Csak kényeskedni és murizni...” (59.) Ez a szem-
pont értékeltette föl számára az idehonosodó 
zsidóságot, így elsôként a nagyváradiakat. De 
itt sem volt kritikátlan: „A nagyváradi éberség erôs 
ugyan, de léha. A komolyságot csak a pénzgyûjtésben 
honorálja, egyebekben lemosolyogja. Be nem sugároz 
csak apró halmokat, a mélységektôl s magasságoktól 
szédül.” (64.) Számára pedig ezek a mélységek 
és magasságok is fontosak voltak. De, tudta, a 
változtatás nem egyszerû. „A mai magyar politi-
kai élet csupa természettelen viszonyokból szövôdött. 
A gerincnek nyoma sincs már. A hatalom székén bárki 
üljön, biztos lehet róla, hogy elôtte csúszkál, lába sa-
ruját kész nyalogatni mindenki.” (37.) „Politikai 
fajtalanság ez.” (37.) S mivel „[t]örvénykönyv, szu-
rony, iskola stb. mind a haladás gátja” (64.), a köz-
vetlen cél, amelyet Ignotus kapcsán fogalmaz 
meg, „megcsinálni az intelligensek szövetkezését” 
(70.); „könnyebben menne az osztálygôg, a csuha, a 
babona megtörése”. (70.) Ám a nélkülözhetetlen-
nek érzett és ítélt „haladás”, a modernizáció sem 
könnyû, sem egyenes vonalú, sima történet nem 
volt. „Korrupt országokban a panamákon szokás 
legjobban felháborodni. Imádott hazánk pedig igen-
igen korrupt ország. Ebbôl kifolyólag természetes, 
hogy itt minden ember fölháborodik, ha a másik ember 
is panamázik.” (86.) „A magyar társadalomban, mint 
minden fenékig romlott társadalomban privátim, kis 
körökben, bizalmas tereferék közt vidáman és szemér-
metlenül szoktuk tárgyalni mindezt.” (86.) Ám ami 
így kialakulhat, az végzetes: „Orgiája ez az ösz-
szegyülemlett bûnöknek. Beteljesülése a kérlelhetetlen 
fátumnak.” (88.) Majd, késôbb még félreérthe-
tetlenebbül, nyíltabban mondódik ki: „Szó sincs 
róla, szegények vagyunk. Ez a legvégzetesebb bajunk. 
De, jaj, mintha volnának rejtettebb és fatálisabb okai 
is a mi nagy elmaradottságunknak.” (94.) Ez, nem 
lehet tagadni, nem a szociológus szenvtelen és 
személytelen, önmagát „objektívnek” feltüntetô 
szava, ez bizony erkölcsi nézôpontot (is) ér vé-
nye sítô, „metafizikus” érvelés, ha tetszik: „poli-
tikai teológia”. De kísértetiesen pontos.



S hogy Ady mennyire élesen látott, s meny-
nyire a lényeges összefüggéseknek adott han-
got, mutatja, érzékelte a liberalizmus sajátos 
szerepét s abból fakadó válságát is. Egy helyen 
ki is mondja: „a hármas tragédiának ez a legna-
gyobbja: szembekerültek a nemzeti érdekekért folyó 
törekvés s a liberalizmus sorsa”. (82.) Sôt: „úgy lát-
szik, teljesen el fogják ejteni Magyarországon a libe-
ralizmust” (83.), pedig nagy szükség lenne de-
mokratizáló potenciáljára. Ám, Ady szerint, a 
bukás törvényszerû s elkerülhetetlen: „a magyar 
liberalizmus harminchat esztendô alatt valósággal 
átjátszotta a népet részben a reakció, részben a szélsô 
szociáldemokrácia táborába”. (90.) S bár ekkor, 
1903-ban, legalábbis retorikailag, még „a feke-
te reakció és a vörös demagógia” (90.) azonos súly-
lyal látszik elítéltetni írásában, személyes útja 
csakis a radikalizálódás lehetett. Pár évvel ké-
sôbb, 1905-ben már úgy látta: „Minden gondolat 
vörös zászló még akkor is, ha a gondolkodás ellen 
küldik csatasorba.” (102.) Az „elsô vörös lobogójú 
magyar népképviselô”, Mezôfi Vilmos megválasz-
tásakor pedig már arról írt: „Négyszázkilencven 
ember adta rá szavazatát, de tizenkétmillió ember, 
akinek ma még nincs szavazójoga, vele küldi a tör-
vényhozásba vágyait és reményeit.” (102.)

Ady azonban, ismételjük meg itt is, minden 
volt, csak doktriner nem. Mindenkor érzékelte 
az összebonyolódó relációkat. Így azt is leszö-
gezte: „A külföldi mintákban utazó szocializmus 
akarja fôképpen elhitetni önmagával, hogy itt a gôgös, 
dús polgárság alól kell kirántani a hatalom székét. 
Dehogy van ez így. A faktum az, hogy mi vagyunk 
Európa egyetlen feudális országa.” (112.) Tudta, 
ott él, „hol húszezer hatalom-osztalékosnak új húsz-
ezerrel való kicserélése a világrengetô kérdés, ott, hol 
egymillió ember is sok, ha szavaz, mert már ezeknek 
is hiába festik lelketlenül, megtévesztôen, pi ros fe hér-
zöldre az oligarcha kastélyablakokat”. (104.) S tudta, 
„a nacionalizmus arra jó mindenekfelett, hogy a vele 
megmámorosodott tömeg ne vegye észre, mi hiányzik 
neki, s mihez van joga”. (111.) De tudta, s nagyon 
világosan le is írta, az, amit ô (is) megváltoztat-
ni akart, egy érdekszálakkal nagyon sûrûn és 
nagyon erôsen átszôtt, önmagát – a józan ész 
szava ellenére is – folyamatosan reprodukáló, 
végzetes rendszer. Egyik 1906-os cikkében ol-
vashatjuk: „Tisza István nemzeti intelligenciája 
nyolctized részében teljesen a politikából s politikai 
nexusaiból él.” (135.) „Egy-egy miniszteri kinevezés 
ezer és ezer dologhoz nem szokott, úri, magyar ké-
nyel mû família szívét szokta megdobogtatni. A vár-

megyei írnok is sokat remélhet. Van egy fôszolgabíró 
rokona. Az jó barátja az új fôispánnak. A fôispán 
beszélhet a miniszterrel. Minden új magyar kormány 
sleppje és ereje néhány tízezer ember. A népbôl csak 
a kortesek számítanak.” (135.) S egy-egy „úri föld-
rengéskor” a rendszer lényegét illetôen kevés 
változik. „A nemzeti intelligenciára dicsôség vár az 
úri földrengéssel. [...] A milliók pedig egyelôre ma-
radnak, akik voltak. Jogtalanok, nem számítók, le-
nézettek. Kik mellett a nemzeti lélek tûzhányóhegyei 
is félreköpnek.” (136.) A lényeg csak annyi: „Új 
osztozkodás történt Pusztaszeren.” (135.)

Ady, a maga „teológiájában” mozogva, szim-
bólumok felé vivô metaforikus nyelvén is pon-
tos diagnoszta. Ha kell, szinte „osztályharcos” 
frazeológiával mondja ki ítéletét. „[A] mi forron-
gásunk egy páratlanul megkésett, keserû, kétségbe-
esett és zavaros osztályharcnak az elôcsatározása.” 
(132.) Képei, példázatai láttatóak: „Az új Batu 
pedig készül új hordájával. A modern Életnek hívják 
az új Batut, s hordája töméntelen új gondolat és cse-
lekvés. Meg kell csinálni az új Magyarországot, mielôtt 
ideér Batu és hordája. Mert mialatt itt az urak a 
népet nyomják, s a királyt szorongatják, a jogtalan 
nép pedig éhezik és kivándorol: Julián magyarjait 
[ti. a kivándorlókat] elnyeli Amerika, bennünket 
pedig – Európa.” (133.) Ez a diagnózisa persze 
már azt is jelzi, immár a modernizálódni nem 
tudó vagy nem eléggé tudó ország „modern-
ségnek” (értsd: a globalizálódó kapitalizmus 
elsô nagy hullámának) való kiszolgáltatottsága 
maga is problémává vált. A változás elsodorja 
azt, ami nem tud elég gyorsan változni, meg-
újulni.

Ebben a fölismerésében persze alighanem 
már benne van az a mély megrendülés, az a ku-
darcélmény is, amely klasszikus kifejezését az 
ISMERETLEN KORVIN-KÓDEX MARGÓJÁRA címû, már 
említett, nagy összegzô (s egyben újrakezdô) 
írásában kapta meg. Ez a szöveg már mûfajilag 
is érdekes. Cikknek vagy esszének látszik, de 
építkezése a nagy Ady-versekével rokon: igazi, 
a szó legjobb értelmében vett irodalom. Egy-
egy poétikai eleme (ismétlések, ellenpontozás 
stb.) kimondottan versszerû, az azonban, amit 
kimond, amit tematizál, szociológiailag is hal-
latlanul fontos, s mint kollektív önmegértés, 
mint a magyar modernizáció alapszerkezetének 
megvilágítása, máig nem született nála lényeg-
látóbb és pontosabb elemzés. Metaforikája nem 
rejt és homályosít, hanem tömörít és érzékle-
tessé tesz, s azt, amit másképpen csak nagyon 
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hosszadalmasan és körülményesen tudnánk el-
mondani, természetes mozdulattal adja elô. Ám 
a személytelen szociológiai elemzéssel szemben 
ebben a szövegben a megnyilatkozó személye 
is a maga teljességében megjelenik és viszonyul 
ahhoz, amit elmond. A viszonyulás maga leg-
alább olyan fontos, mint az, amit a „tárgyról” 
el tud mondani. Személyes ügyrôl van tehát szó, 
s ez a személyesség nem csökkenti, hanem nö-
veli érvényességét.

Az ISMERETLEN KORVIN-KÓDEX MARGÓJÁRA a ma-
gyar modernizáció megtörésének, sôt a „visz-
 szarendezôdésnek” diagnózisa. „Íme egyszerre 
zúgás, a kendôzött Ázsia lemossa az arcát, szája bugy-
borékol, s kiárasztja folyóit, melyeknek áradása ször-
nyûséges, mint a Jangcekiángé.” (121.) Ez a mon-
dat még versben is lehetne, s inkább vers, mint 
diszkurzív próza. De a metaforika világos és 
pontos: „Tehát újból Európa ellen mentek, lovas 
magyarok?” (119.) „[S]zent Ázsia nevében törtetni 
fogtok elôre.” (119.) S ez ellen tiltakozik, ennek 
következményeit méri föl és mondja ki. Gesztusa 
a kétségbeesésé: „Omlásra készülô vérünket az 
egekig kiabáltatjuk föl: mit tettek velünk?” (119.) 
A következmények regisztrálása azonban már 
tiszta szociológia: „Komp-ország, Komp-ország, 
Komp-ország: legképességesebb álmaiban is csak mász-
kált két part között: Kelettôl Nyugatig, de szívesebben 
vissza” (120.) – mondja ki a nagy fölismerést, 
amely metaforikus alakjában is a magyar társa-
da lom fejlôdés leírásának egyik legfontosabb 
teoré má ja. S pontosan, teljes keménységgel írja 
le azt is, mi történt: „Idealisták és gonosztevôk ösz-
szeálltak, álság levegôköveibôl várakat csináltak, te-
leujjongták a világot, hogy a Kárpátok alatt kiépült 
Európa.” (120.) „Minket kergettek elôre, nem volt 
szabad hátranézni, meglátni, honnan megyünk ro-
bogva. Meglátni, hogy néhány Fáraóé az ország, 
hogy szennyes állati életben tartják a milliókat.” (121.) 
Pontos, kegyetlenül pontos megállapítás ez, 
pontosságát ma jobban lehet érzékelni, mint 
bármikor korábban, tapasztalatait a közelmúlt 
története ismételten igazolta. S e törés társa-
dalomtörténeti, szociokulturális következmé-
nyei nek leírása is belülrôl, mélyen átélt s pon-
tos: „Tízezer ember elôreszaladt, európaivá vált ideg-
ben, vérben, gondolatban, kínban, szomjúságban. 
Egy túlfejlôdött embertípus termett itt, mely elôttefut 
a magyar társadalomnak száz esztendôvel legalább. 
Ezek a szent kengyelfutók nem is álmodták, hogy sar-
kukban százezrek nincsenek.” (121.) Ez az elôrefutás 
azonban nem marad büntetlen, s errôl sem hall-

gat: „Komp-ország megindult dühösen Kelet felé újra: 
egy kis sarka leszakadt a kompnak, ott maradt a nyu-
gati partok táján vagy tízezer emberrel, mi lesz ezek-
kel?” (121.) A leszakadóknak az „aranyos felét” 
nem sajnálta, „aranyuk partra veti ôket valahol 
Nyugaton, nem kénytelenek érezni, hogy nincs hova 
menni. Hogy elnyeli ôket a magyar társaság, a va-
lóság, melyre íme ma ébrednek szegény magyar Ripek, 
hogy ez elnyeli ôket”. (121.) Ám a többiek? „Ki-ki 
úgy oldja meg a maga nagy problémáját, ahogy tudja. 
Száz évvel elôbbre élni nem lehet, bolygani az ûrben 
nem lehet. Komp-ország Keletnek indul, kérezkedjék 
fel reá a gyenge.” (122.)

De Ady számára ez a „felkérezkedés” nem volt 
járható út. S nem csak azért nem, mert „[é]lén 
az új magyar társadalomnak állnak az ordító tálto-
sok” (122.) – szempontja ezen túlmutat, nem 
pusztán ízlésbeli. Úgy érezte (s alighanem me-
gint jól érezte), hogy „most utolsó dátuma járt le 
az Idônek” (121.), a megújulás megtörése vég-
zetes. Maga a ’kódex’ is, amelynek ’margójára’ ír, 
nem létezik, s bár „ez ismeretlen kódex íródik azóta 
[ti. Korvin Mátyás óta] egyre”, de „vajon el lehet-e 
valaha olvasni?” (122.) „Nem olyat keresünk-e, ami 
nincs, s mi olyan, mint ez a kódex, melynek margóit 
betûkkel és kétségekkel besûrítem?” (122.) „Vagy sor-
sunk csak azért kavart el itt bennünket Európa kö-
zepén, hogy durva anyagot szállítsunk a nagy világ-
vegyfolyamathoz.” (123.)

Ez a félelem nem „racionális” félelem (ha 
egyáltalán egy élményrôl szólva használható ez 
a szó); ez „túlzó”, apokaliptikus, „metafizikai” 
félelem. A kései modernitás kiüresedettségében 
ez már-már értelmezhetetlen is, hiszen nem 
operacionalizálható, nem lehet vele mit kezde-
ni. S ez, szabályszerûen, ma csak „irodalomként” 
vagy még inkább „teológiaként”, politikai teo-
lógiaként értelmezhetô. Ám akárhogy értelmez-
zük is, egy dolog bizonyos. Nagyon mélyen átélt 
valóságérzékelés állt mögötte, s Ady magatar-
tását a késôbbiekben messzemenôen megha-
tározta. „Jelkeresései” (vö. például 123., de sok 
más helyen is), ítéletei és posztulátumai rendre 
e veszélyérzékelô pozícióból születnek meg. 
S a mai tapasztalatok perspektívájából megítél-
ve úgy látszik, ez a ’munkahipotézisként’ is funk-
cionáló félelem elég nagy mértékben igazoló-
dott is.

Adyt igazában ez a törés tette – önmagát meg-
találó – „költôvé” (elsô, igazi kötete, az ÚJ VER-
SEK, 1906 elején jelent meg), ez alakította szö-
vetségkereséseit, ez szabta meg nézôpontjait. 
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Szimptomatikus, hogy nevezetes, a magyar és 
zsidó egybeolvadás lehetôségét és szükségessé-
gét (s nem a szokványos, szimpla „asszimiláci-
ót”!) tematizáló cikke, a KORROBORI (1917), amely 
– jellemzô módon – életében nem is jelenhetett 
meg, egy gondolat erejéig már az ISMERETLEN 
KORVIN-KÓDEX MARGÓJÁRA egyik passzusában föl-
bukkan. Itt keserûen önironikus formában már 
ez volt olvasható: „Vívjátok a dühös szerelmi har-
cot Áron nyughatatlan népével. Ebben a gyilkos ölel-
kezésben bíztunk eddig, a semita élesztôben, a zsidó 
segítségben. Elmúlt ez is, ez a bizalmunk: erôs vagy 
te, Pusztaszer, erôsebb vagy Jeruzsálemnél, erôsebb 
vagy Babilonnál, erôsebb vagy Rómánál, erôsebb 
vagy Párizsnál. Légy hivalkodó: erôsebb leszel Bécsnél 
is.” (119.) Ez a feszültségekkel teli, de szerinte 
mindkét fél számára gyümölcsözô egybeolvadás 
oly fontos volt számára, hogy az életmû egyik 
(nem mindig explicit, de latensen mindig ér-
vé nyesülô) gondolati centruma maradt. Az a 
szempont is, amelyet – egyszerûsítve – szociális 
kérdésként szokás megjelölni, változatlan súly-
lyal szerepel az életmûben. Sôt a „szocializmus” 
is, mint eszmény és mint irányjelzô, jelen marad 
írásaiban (verseiben is), s meghatározza gya-
korlati politikai szövetségkereséseit. A törés tu-
data azonban egyre jobban fölerôsíti a megúju-
lás félbemaradása fölötti aggodalmait. Úgy sejti, 
hogy közeleg a katasztrófa, s ez – a „nép” meg-
újulási lehetôségeinek elzárulása miatt – magát 
az országot roncsolja majd szét. Már 1906-ban 
kimondta (jellemzôen HALDOKLUNK címmel), 
hogy az adatok riasztóak: „Az emberek nem akar-
nak megszületni. Az emberek elmennek innen, ha 
már élnek. Az emberek nem házasodnak. Az embe -
rek óvakodnak az utódoktól. Az emberek sietnek meg-
halni, mert nincs mód élni. Ez a nemzeti föllendü-
lés.” (130.) Jellemzô, hogy reakciója már ekkor, 
1906-ban is csak ez lehet: „Hazafiak, politikusok, 
olvassátok el, amit a statisztika mond. Poéták, írja-
tok, mûvészek, keressétek a színnek, vonalnak, gesz-
tusnak égresikoltását. Tudósok, kutassátok a histó-
riában, miként haltak meg a nemzetek. Lássunk, lás-
sunk tisztán.” (130.) S az is egyre inkább tudato-
sodott benne, hogy a belsô megújulás el akadása, 
illetve a viszonyok „visszarendezôdése” által 
védtelenné tett ország számára a „külsô” törté-
net alakulása is nagy veszélyeket rejt magában. 
Az ország meg fog csonkulni, Erdély – például – 
elvész. 1912-ben tette föl a kérdést: „Beszéljünk-e 
a Romániába olvasztandó magyarságról, melynek, 
ha lehet, rosszabb, embertelenebb s fôképpen otthon-

talanabb sorsa volna a mai erdélyi románokénál?” 
(307.) E kérdésnél, szándékoltan, nem ment 
tovább, nem zárt le egy akkor még nyitott tör-
ténetet. De amit ennek kapcsán errôl elmond, 
az nemcsak veszélyérzékelését igazolja vissza, 
de éleslátását és motívumai tisztaságát is. Ady 
ugyanis joggal állíthatta magáról azt, amit az e 
„témában” közelrôl érintettek közül kevesen: 
„Tudják, akik egy kicsit ismernek, hogy magamról a 
buta sovinizmust régen letöröltem, s a nacionalizmu-
som: kétségbeesett alkudozás sorsom és a között, ami 
már a legtöbb internacionalizmusnak is fölötte jár.” 
(305.) De Erdély múltjában azt a kultúrateremtô, 
példás realizmust látta, amire szerinte – a „semita 
élesztô” mellett – a magyar megújulás másik pil-
lérét lehetett volna fölépíteni. „[A]z európai nem-
zet-társadalmak legparancsolóbban fejlôdéses korsza-
kában Erdély volt: Magyarország. Erdély néhányszor 
ország volt, társadalom, muszájból is a nyugattal 
szövetkezô, protestáns és a kor engedelme szerint ha-
ladó is, s Magyarország pedig – nem volt. Úri bûnei 
talán Erdélynek is szörnyûek voltak, Werbôczi-szel-
lemûek, mint a Habsburgok magyarországi, kegyelt 
és törökmentes nagyurainál, de igaz, saját kultúrára 
az az Erdély iparkodott, melynek románjai például 
bibliafordítást magyar fejedelmek által kaptak. S [...] 
a lelkek forradalmának bujább talaja Erdélynél nem 
volt.” (306.) Ám Ady, aki kezdettôl a „haladás” 
igényével lépett föl, nem ápolgatott magában 
naiv módon illúziókat kora „modern”, „fölvilá-
gosodott” hatalmairól sem. Tudta, hogy kímé-
letlenség igazgatja a világot. S cikkét, amelynek 
már a címe (S HA ERDÉLYT ELVESZIK?) is mellbe-
vágó lehetett, már ezzel a helyzetmegállapítással 
kezdte: „Igazodhat-e, javulhat-e a mai társadalmak 
élete, ha Brennus-kardok kormányozzák a világ ser-
penyôt, s ha égszakadás, földindulás kedvétôl függ 
minden civilizációnk? Bizonyos, hogy van vadság, 
fegyver és háború, s bizonyos, hogy kínos, szomorú, 
de kényszerû beletöröttséggel készen kell állnunk min-
den elé. Minden elé, ami akár bennünk rekedt babo-
nák, akár humánus, szép indulataink, akár racio-
nális megállapításaink miatt nagyon-nagyon fájdal-
mas. Emerrébb, keleti külvárosain a nyugati kultú-
rának, veszélyes a járás, s minden pillanatban tôrt 
szegezhetnek túlbizakodó hitünknek és életünknek.” 
(304. k.) Azóta már tudjuk, igaza lett. Amitôl 
tartott, az bekövetkezett.

Ady így Trianon „megjóslója”, elôrejelzôje 
lett (csaknem egyedül), s azt az összefüggést is 
észlelte, ami az „úri bûnök” (az elit lehe tô ség föl-
szá moló, züllesztô és deformáló gyakorlata) és 
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a bekövetkezô tragédia közt volt. (Ezt az össze-
függést persze „Pusztaszer” mai örökösei tagad-
ják, nem is tehetnek mást. Ha elismernék, ön-
magukat is meg kellene változtatniuk.) S meg-
sejtette, hogy az, ami mások számára csupán 
politikai kudarcnak látszott, az – egyik mélta-
tóját idézve – a „magyar nép sorsává válik”.

A forradalommal, mint lehetôséggel, leg-
alábbis egy ideig, számolt. Egyebek közt az 1905-
ös orosz forradalomról szólva beszélt errôl leg-
átfogóbban. Véleménye egyértelmû. „Ezer ma-
gyarázata van a világnak [ti. a forradalomra]. 
A valóság pedig az, hogy él és eszmél a nép. A lebecsült 
és lenyomorított csôcselék.” (127.) Az orosz forra-
dalom, mondja, „a trónnál hatalmasabb ellensé-
geit is legyôzi. Az önzô úri kastélyt, a sanyargató gyá-
rat, az elbutító papi lakot s a szívtelen kaszárnyát”. 
(127.) Mert: „Íme a proletárság visszaadta a népet 
a népnek. Fölkelt a nép, s formálja a világot.” (127.) 
Világos álláspontja a tekintetben is, hogy miért 
foglalt így állást: „Elkorhadt, tehetetlen társadal-
mat csak a nép menthet meg. A rettenetes, a gyôzhetet-
len, föltarthatatlan nép. A néppel pedig meg kell egyez-
ni – földindulás elôtt már.” (128.) De Ady nem 
volt naiv széplélek, érzékelte a bekövetkezettek 
újszerûségét – s rettenetességét is. „[A] legbor-
zalmasabb latin forradalmakban is lappangott va-
lami derû. Valami könnyelmû és szép optimizmus. 
A szlávok új forradalomra tanítják a világot. Ez a 
forradalom a pokol vonaglása. Megrázóan, kétségbeej-
tô en sötét és borzalmas.” (126.) Ítélete, ma már 
tudjuk, e diagnózisban is pontosnak bizonyult. 
Ám ha magából a válogatásból nem is derül ki 
közvetlenül, egyéb írásaiból, például verseibôl 
tudjuk, számára a problémák orvoslásának e 
súlyos és fájdalmas módja is elnapolódott. Hor-
váth Zoltán egyik írása mutatta be annak ide-
jén, szépen, hogy 1913 körül Ady lendülete is 
megtört, s az „ugrani már: soha már” élménye 
vált uralkodóvá (IRODALOM ÉS TÖRTÉNELEM. Szép-
iro dalmi, 1968. 97–105.). Ady már 1913 no-
vemberében kimondta: „Valahol utat vesztettünk 
[...] / S most harcolunk kedvet vallva kedvetlenül.” 
(FÁRADTAN BIZTATJUK EGYMÁST.) 1916 júniusában 
DAL A BOLDOGTALANSÁGRÓL címû versében pedig 
már arról beszélt:

„Minden, amiben hittünk,
Oda-van, oda-van, oda-van
És szerencsés
És boldog, aki csak önmagáért
Boldogtalan.

Mert minden oda-van,
Minden, amiben hittünk,
Zászlók, kiket ormokra vittünk,
Ma minden oda-van
S boldog, aki boldogtalan...”

A magyar belsô „fejlôdés” és a világháború 
rácáfolt Ady reményeire, és legrosszabb vára-
kozásait igazolta be. Alapmeggyôzôdését azon-
ban ez sem számolta föl, írásaiban mindvégig 
a humanitás és a kultúra szólama szólalt meg. 
Amit 1905-ben írt le, hogy tudniillik „[a] nagy 
közelgô, törvényszerû földindulásra jó lesz magunkat 
ellátnunk európai eszmékkel és magyar népszimpá-
tiákkal!” (105.), mindvégig hite maradt. „Föl, föl 
a kultúra csúcsaira s közben törölgessük egymás köny-
nyeit.” (117.)

Nem véletlen, hogy Ady (a vele kapcsolatos 
fals legendáriumra rácáfolva) a nôi nem szó-
szólója is volt, s túl a szexualitás (amúgy nagyon 
is fontos) szempontjain, a nôk emberi méltósá-
gáért is fölemelte szavát. „Hóhéri bizonyossággal 
mûködik a társadalom, a közfelfogás, a csúnya, önzô, 
barbár férfiúi érdekközösség” (101.) – írta például 
1905-ben (SÁRA ÉS A KORBÁCS), szóvá téve, hogy 
„a magyar férfi, még a túlcivilizált is, rest arra, hogy 
a lelket fölfedezze az asszonyban”. (101.) „Még 
a ma  gyar feminista mozgalom is hiába.” (101.) Ez 
a beállítódás, értelemszerûen, a Lesznai An ná-
hoz, Kaffka Margithoz s másokhoz való viszo-
nyában is megjelent, egyenlô méltóságú írótár-
saknak látta (s láttatta) ôket is. Nem is kétséges, 
tisztában volt vele, hogy embernek emberhez 
való, lényegi, szükségszerû viszonyát a férfi-nô 
viszony mutatja meg a legtisztábban. A tét a 
férfi és nô viszonyában is embernek emberhez 
való viszonya.

Ady irodalomról viszonylag ritkán szólt, de 
ha írt róla, az irodalomról is fontos dolgokat írt 
meg. A kötetben íróelôdeirôl és kortársairól is 
van néhány írás, Mikestôl és Csokonaitól Petôfin 
át, mondjuk, Móriczig, s ezekben mindig van 
valami, ami fontos, ami valami lényegeset vilá-
gít meg. A Petôfivel kapcsolatos cikkeit szokás 
kiemelni, amelyek a „politikus” költôre hívták 
föl a figyelmet, s az izgalmasan villódzó fiatal 
költôzsenit szabadították ki a századvégi népies 
kánon teljességgel eltorzító és meghamisító szo-
rításából. Nem vitás, tette kánontörô és kánon-
megújító volt, s Petôfi „fölfedezett” radikalitá-
sá ból maga is profitált, igazolást és megerôsítést 
nyert. De ha Petôfi-értését csupán a politizáló 
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irodalom elôképének föllelésére szûkítenénk 
le, tévednénk. Ady a költô Petôfit, egyéniségét, 
nyelvét és képalkotó ösztönét is hallatlanul pon-
tosan érzékelte. Szimptomatikus, hogy egy Krú-
dy-regényrôl írva Petôfi ilyen sorait ajánlotta 
Krúdy figyelmébe: „Egy hattyú szál fölöttem ma-
gasan, Az zengi ezt az édes éneket – Óh, lassan szállj 
és hosszan énekelj, Haldokló hattyúm, szép emléke-
zet!” (310.) S a TÜNDÉRÁLOM e négy sora, amelybôl 
kettôt azóta is sokszor idéznek, nemcsak önér-
téke miatt érdemli meg figyelmünket, de, mond-
hatnánk, helyi értéke, a Krúdy-attitûdhöz való 
illeszkedése miatt is. Ajánlása egyszerre tanús-
kodik Petôfi és Krúdy pontos érzékelésérôl (s 
persze kvalitásérzékérôl). De a számára fontos 
szerzôkrôl máskor is, rendre, mond valami ka-
rakterizálót, valami lényegeset. Szerinte példá-
ul Mikes Kelemen az, „aki megmenti tisztaságát, 
becsületét a kemény, szegény, de szûz és magyar nyelv-
nek századokra”. (124.) A magyar irodalom egyik 
ellentmondásos, de fontos, Adytól nem is föl-
tétlenül kedvelt alakjáról is pontosan (s láttató-
an) ítél: „nagy magyar agitátora a civilizációnak: 
Kazinczy Ferenc”. (125.) Csokonairól, akihez sok 
szál köti, így írt: „A dal elsô magyar zsenije Csokonai. 
Ha a petôfisták nem Petôfi gigászi bércein véreznek 
el, de Csokonaihoz járnak tanulni, ma sokkal gazda-
gabb a magyar líra...” (115.) Ugyancsak Cso ko-
nairól írta le: „A nagyképû írástudók akkoriban 
javították és rontották a nyelvet. Ô dalolt, s mert lelke 
rengeteg gazdag és sokszínû volt: feszítgette, edzette, 
pótolta, díszítette, nôttette szegény magyar nyelvének 
iromba és szûk kereteit. És vált természetesen a leg-
pompásabb nyelvújítóvá, kinek emléke elôtt hálával 
kell leborulnunk mindannyiunknak, akik gondola-
tainkat, érzéseinket magyar szavakba öltöztetjük ki. 
És boldogan és szerencsésen: már ünnepi ruháink is 
vannak.” (115.) A nyelv egyébként, hívjuk föl rá 
a figyelmet, ha nem is „nyelvôrként”, hanem 
nyelvteremtôként, más összefüggésben is gond-
ja volt – idevágó megjegyzéseit idézni is lehet-
ne (vö. például 292. kk.). De érdekes módon 
az egyéniség és a nyelv kérdéseire „kihegyezett” 
Ady a prózapoétika egy-egy fejleményét is jó 
érzékkel diagnosztizálta. Krúdy könyve, A VÖRÖS 
POSTAKOCSI kapcsán írta le: „Itt hát megint egy pom-
pás kihágás történt a mûfajszabályok ellen, íródott 
egy regény, mely sehogy sem regény”, inkább egy 
„prózaizált és krúdysított”, „belsô versû” hôs köl te-
mény. (310.) S akkor is fontosat mondott ki, 
amikor így jellemezte Krúdy mûvét: „A vörös 
kocsi nemcsak a tegnapnak, a pestbudai bizarrság-

nak s az emlékezésnek szimbóluma, de a Krúdy-regény 
– ha ugyan regény – nagy társadalomtalanságáé. 
Azokról és úgy, akikrôl és ahogy Krúdy ír, csak az 
írhat, akinek társadalmi rangja tisztázhatatlan, s 
állandóan a napidíjas és az Úristen között libegô. 
Csak ez látja meg és kedveli a társadalom leghívebb 
reprezentálóit, azokat tudniillik, akik a társadalmon 
– kívül bitangolnak.” (310.)

Érdekes, hogy egyéniség és vonal összefüg-
gése, azaz a képzômûvészet is izgatta. „Hogy 
hogyan lát Paul Gauguin?” – tette föl önmagá-
nak a kérdést még párizsi tárlatlátogatóként. 
„Jobban és többet akárkinél. Színt, új, sok színt és 
vonalat, élesen, együtt. És nagyszerûen összefoglal-
va. Mondjuk: síkokban lát. Majdnem kókler a vo-
nalak és színek kibékítésében. Egy kicsi kell és már 
stilizált a rajza. Egy kicsi kell és már karikatúra az, 
amit fest. De ezt a kicsit ô grandiózusan kerüli el 
mindig.” (149.) S magyarázata is figyelemre mél-
tó (egyszerre jellemezve Gauguin-t s némileg 
önmagát is): „Talán azért volt olyan nagy és ere-
deti, mert volt ereje teljesen szakítani mai élettel, kö-
zönséggel, ízléssel, kultúrával, civilizációval. Nem 
túlzó modern ô, nem is modern. Túlzó erô, túlzó va-
laki, túlzó egyéniség.” (149.)

A kötet írásainak egy része másképpen kap-
csolódik az irodalomhoz: maga a szöveg az, ami 
magasrendû (vallomás)irodalom. Ahogy ugyan-
is beszûkültek „újságírói” lehetôségei, Ady egyre 
inkább prózában is saját bensô életét, világát 
vetítette ki. Önmagán keresztül, személyes, „lí-
rai” vallomásként (bár nagyon is éles és pontos 
megfogalmazásban) rögzítette azt, ami legalább 
ebben a „szubjektív” formában elmondható volt. 
Ez a szöveg érvényességét nem gyöngítette, de 
a szubjektivitás álruhájában megjelenve, mint 
„költônek” a szövege, legitim módon beszélhe-
tett olyasmirôl is, ami direkt publicisztikában 
gondot okozhatott volna. Önmagát jellemezve 
írta: „Valló lelkû ember vagyok, izgat a magam lel-
kének boncolása, örülök, ha a kés valami rejtegetettet 
vághat ki belôlem.” (314.) Ezt 1913-ban írta a 
Galilei-kör lapjában, a Szabadgondolatban, s jel-
lemzô módon mindjárt meg is ragadta az al-
kalmat, hogy – veszélyérzetének hangot adva 
– egy fontos, de feszítô problémára, az ország 
esetleges szétesése és a progresszió lehetséges 
viszonyára utaljon. Óvásként, figyelmeztetôül. 
„Én a jöhetô veszedelemkor arra gondolnék, hogy a 
magyarság szükség és érték az emberiség s az embe-
riség csillagokhoz vezetô útja számára. Hibái, melyek 
óh nagyon-nagyon hibáim is, akkor félretolnám egy 
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kicsit feledni, s csak az jutna eszembe, hogy bármi 
áron meg kell védeni egy pláne katonai és ultramon-
tán gyilkossággal fenyegetett fajtát.” (315.) „Félek, 
nem lehetetlen, hogy ez a keserves helyzet és alkalom 
hirtelenebbül, mint hinnôk és várnók, elénk borul. S 
itt foghat jutni minden mai különös, speciálisan ma-
gyar problémájánál kínosabba a magyar progresszí-
vek különben is sokszínû tábora.” (315.) Ez a val-
lomás, a maga pontos és pontosan különböztetô 
módján a ’haza és haladás’ viszonyában rejlô 
mély s nehezen megszüntethetô inkongruen-
ciá ra utal jó érzékkel. Ugyancsak a Galilei-kör 
tagjainak címezve, ugyancsak 1913-ban mond-
ta ki ugyanakkor a teendôk másik felét is: „Egy 
megváltás lehetséges még csak e különös, szomorú 
Magyarország számára: az úgynevezett vezetô intel-
ligenciának üdvös és frissítô kicserélôdése. Tudom, 
hogy ma ezt a félt és vágyott titkot a legnagyobb vak-
me rôség kimondani, de én nem vagyok gyakorlati 
politikus, s az a hitem, hogy az életnek varázsírja a 
vakmerôség.” (319.) „[E]z ország ezerszínû társa-
dalmát annyira milliónyi baj és veszély fenyegeti, hogy 
talpra kell állniok azoknak, akik kinézetten és leta-
gadottan is az igazi, kultúrás, magyar gondolatot 
reprezentálják: friss energiájú polgárnak és paraszt-
nak.” (319.) Ugyanez az óvó, figyelmeztetô, ám 
már határozottan distanciáló gesztusa érhetô 
tetten a Gogához írott, meggyôzni akaró, de 
már szakítás utáni vallomásában, 1915-ben: „Ter-
 helten és átkozottan e levehetetlen magyarságtól azt 
üzenem Gogának Bukarestbe, hogy nekem jobb dol-
gom van. Egy nemzet, aki súlyos shakespeare-i hely-
zetben legjobbjai valakijének megengedi, hogy embert 
lásson az emberben, s terhelt, teli magyarságával a 
legszigorúbb napokban is hisz a legfölségesebb inter-
nacionalizmusban, nem lehetetlen jövôjû nemzet. 
Amelyik nemzet ma internacionalista fényûzéseket 
engedhet meg magának, nyert ügyû. Igazán nem 
jó magyar poétának lenni, de higgye el nekem dom-
nul Goga, hogy lelkiismeretet nem cserélnék vele.” 
(324.)

Ady, persze, mint a politika nagy kérdéseivel 
(is) birkózó író-gondolkodó, aki cikkeivel ran-
got adott az újságírásnak, „csak” diagnosztizál-
hatott s követelményeket állíthatott föl. Ereje 
a gondolat ereje volt, eszköze a szó, teljesítmé-
nye a tisztánlátás. Ez, ma már tudjuk, de aligha-
nem eleve is tudható volt, kevésnek bizonyult 
az ország elôtt álló nagy feladatokhoz mérten. 
Ady mint politikus „kudarcot” vallott tehát, mind-
az, amitôl óvott s amire figyelmeztetett, bekö-
vetkezett. „Politikai teológiája” mégsem bizonyult 

fölöslegesnek vagy hiábavalónak. S nem csak 
azért, amit egyik zilahi fölolvasása alkalmával 
ô fogalmazott meg, hogy tudniillik: „Hölgyeim 
és uraim, az én életemnek is van enyhítô körülménye, 
mint minden életnek, s az enyém – nevetni fognak – 
a vers.” (304.) Cikkeit nem csak költô volta „men-
ti”. A cikkek, vallomások szerepe is súlyosan 
nyom a latban. Általuk a magyar kultúra, a ma-
gyar önismeret lett erôsebb, s olyan gondolko-
dástörténeti folyamatok indultak el, amelyek, 
nevét hangoztatva vagy nevét elhallgatva, de 
máig szólóan pozitívan befolyásolták valóság-
értelmezésünket, gondolkodásunkat. Ha ma 
valaki mégis pusztán a történet részének, elmúlt 
s korszerûtlen fejleménynek látja életmûvét s 
benne cikkeit is, sajnos, téved, önmaga esélye-
it csökkenti. Ma Adynak nemcsak tisztánlátása, 
de az adott helyzet megítélésére képes morális 
perspektívája is aktuális. A bárki oldalán, bár-
milyen cél érdekében fölhasználható „polito-
lógusi” tudás, amely eleve a piacra s a piacnak 
ké szül, részben kevés, részben kifejezetten kont-
ra produktív országunk mai helyzetében.

Sajnálom azokat, akik ezt, saját korlátaik közt 
mozogva, nem látják. Megkockáztatják a már 
ismerhetô, rossz „forgatókönyvek” megis mét-
lô dését.

Lengyel András

KÉT BÍRÁLAT EGY 
KÖNYVRÔL

Jenei László: Bluebox
Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012. 408 oldal, 2940 Ft

I

KIS KERTI PSYCHO

Kedélyesen sétál bele az olvasó Jenei László 
nagy kékségébe, mint egy fénytörésben szikrá-
zó feszített medencébe. Kényelmesen belehe-
lyezkedik egy tudatállapotba, nézôpontba, ám 
nem is olyan sokára azon kapja magát, hogy a 
víz már a nyakát nyaldossa, s kikecmeregni már 
nem is olyan könnyû ebbôl a már nem is igazán 
kék, nem is igazán tiszta, nem is igazán csillogó 
medencébôl. S tulajdonképpen ez már rég egy 
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másik medence, illetve nincs is itt semmiféle 
medence, csak egy kék háttér, maga a regény, 
amely elôtt sorsuk damiljain emberi alakok „rán-
gatóznak”, s vetítenek maguknak háttereket, 
hogy összemontírozható legyen, egyáltalán, va-
lamiféle kép. 

Különös kettôsségen, feszültségen vezeti vé-
gig a szerzô a BLUEBOX olvasóit. Egyfelôl nagyon 
közel enged alakjaihoz, hiszen folyamatosan 
három fôhôsének fejében mászkálunk, egyikbôl 
ki, másikba be, tudatfolyamaik, nézôpontjaik 
részesévé válunk, s mint egy ablakból, monitor-
ból nézzük a többi embert, a külvilágot. A mû 
egyetlen megszólalási módot, a szabad függô 
beszédet alkalmazva teremti meg regényvilá-
gát, szinte kizárólag három férfi tudati mozgá-
sát, belsô reflexióit, vízióit, ön- és helyzet a n a-
lízisét, önértelmezését, múlt- és emlékfel dol-
gozását, testérzeteik alakulását követhetjük nyo-
mon, váltakozva, terjedelemben nagyjából 
ará   nyosan. Ennek a beszédmódnak a kizáróla-
gossága, mely kiiktatja a külvilág elbeszélôi meg-
jelenítését, a szereplôkön kívüli külsô nézô pon-
tokat, a „valós” párbeszédeket, beszûkíti a re-
gényteret, dobozszerû világokat helyez egymás 
mellé, a szereplôkhöz láncolva, közelnézésre 
„kényszerítve” a befogadót, nincs lehetôség tá-
vol kerülni, kiszállni, fellélegezni. Ugyanakkor 
a szabad függô beszéd nem iktatja ki végérvé-
nyesen az elbeszélôt sem, „minimális” jelenléte 
lehetôvé teszi azoknak a nyelvi formáknak a 
mûködtetését, amelyek a szereplôk belsô érze-
teit, folyamatait artikulálják (gondolta, érezte, úgy 
látta, hasított bele stb.), s ezek még inkább elmé-
lyítik az alakok belsô érzéki-tudati mûködésének 
megjelenítését. Ez a következetesen végigvitt, 
mindhárom férfi szereplôre egységesen alkal-
mazott elbeszélésmód adja Jenei regényének 
„kegyetlen” erejét, utolsó pillanatokig feszített 
ívét, s emberi-morális szempontból (közel) azo-
nos szintre helyezi a három férfi megítélését.

Másfelôl – most érkezünk a beígért kettôs ség 
második tagjához – minden belsô, tudati közel-
en gedés ellenére mégis világtól elidegenedô/ett 
alakok és pszichék belsô vibratóit követhetjük 
végig a BLUEBOX-ban; a valós térbôl, idôbôl, le-
he tôségekbôl mesterséges, virtuális világokba 
menekülô s azokban menedéket, de leginkább 
mentségeket keresô hôsök „távolsága” és tá-
volságtartása a „normális” emberi létre, társas 
és társadalmi viszonyok mûködésére, valóság 
és virtuális világ, tér és cybertér, identitás és te-

remtett személyiség határaira, viszonyrendsze-
rére kérdez rá. Épp a belsô tudati formák, szó-
lamok közelsége mutatja meg a belsô és külsô 
világok közti óriási távolságokat, a társaktól, 
nôktôl, emberektôl való elidegenedettséget, az 
élhetetlen mindennapokat, társadalmi struktú-
rákat. A hôsök számára mesterséges, kreált élet-
terük (Bert), teremtett (és a teremtés mûvészi 
értékében tetszelgô Mark) és virtuális (játék)
világuk (Alfred, Mark) legalább ugyanannyira 
valóságos, érvényes, mûködtethetô identifiká-
ciós tér, mint a „valóság” helyszínei, s mind-
ezeknek a szimulakrumoknak jelenségeit, stra-
tégiáit, eszközeit, kommunikációs módszereit 
próbálják alkalmazni ezek az alakok az élet-
ben is, ösztönösen vagy tudatosan. A belsô tudat 
felôl a rendszerek látszólag átjárhatók, építkez-
nek egymásból, kérdés azonban, hogy az in ter-
penetráció, kölcsönös áthatás során a komplex, 
autopoietikus rendszerek megtartják-e ön nön 
függetlenségüket, vagy az átjárás következté-
ben eltörlik a különbözô világok határait, fel-
ol  dódnak egymásban, s mindez milyen hatással 
van a személyiségre mint különbözô létterek, 
létsíkok közös alanyára. Jenei regényének tab-
lóképe, egymás mellé helyezett tudatfolyamai-
val azokat az aktuálisan divatos és megválaszol-
hatatlanságukban ijesztô kérdéseket járják kör-
be, amelyek immár megvalósult szimulakrumos, 
virtuális és cybervilágunk jelenét érintik: hol 
húzódnak világaink határai, mit tekintsünk va-
lóságnak, de legfôképpen, mit kezdhet az ember 
az ôt körülvevô „valóságokkal”, kívül vagy belül 
áll-e, bennük van-e vagy azok ôbenne, egyálta-
lán beszélhetünk-e bármiféle egységes identi-
tásról, autonómiáról, önmagunk határairól a 
digitális implantátumok korában. A regény, vé-
leményem szerint, ez utóbbi kérdéseket járja 
körül, amikor a lecsupaszított, környezet nél-
küli, körbevágott alakok „kiemelését” végzi el 
a bluebox technika felelevenítésével.

A blueboxnak mint filmkészítési technológiá-
nak mûbeli tematizálása, a kék háttér regénybe-
li visszatérései s a regénycímmé emelt kifeje-
zés megsokszorozza a blueboxhoz kapcsolha-
tó asszociációkat, jelentéseket. Amennyiben 
a filmkészítési eljárástól indulunk, a bluebox a 
különbözô rétegek egymás mögé montírozásá-
val mindenképpen csalás, a valóság olyan meg-
hamisítása, amit nevezhetünk szimulakrumnak 
is, hiszen a valóság látszatát kelti, ám nincs ere-
deti jelöltje. A bluebox valójában hasadt, réte-
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gelt közeg, ahogy Jenei mûvének regénytere és 
belehelyezett szereplôi is ezt a képletet mozgó-
sítják, a kivágott alakok és vetített hátterek egy 
szétcsúszott, rétegeire, elemeire esett világként 
tákolódnak össze. A blueboxvilág szétszálazott 
elemeibôl a regény egyrészt az önmagukra ma-
radt, lecsupaszított emberekre összpontosít: 
„amikor lehull a lepel a trükkrôl, leveszik a hátteret, 
s csak a szereplôk maradnak, a fényesre sikált, üres 
felületek elôtt toporgó szerencsétlenek”. A szerep-
lôk saját identitásukat, mûködésük minimu-
mát, önkontrolljukat, normalitásukat igyekez-
nek valamilyen módon kifelé közvetíteni, lát-
tatni, megôrizni, ám belsô küzdelmeik, magá-
nyuk, rájuk telepedô, feldolgoz(hat)atlan em-
lékeik miatt elidegenednek, leválnak a külvilág 
rétegeirôl, világuk dobozvilág, mely egyre in-
kább önmagára zárul. Elszigeteltségüket jól ér-
zékelteti az is, hogy ugyanazokat a helyzeteket 
egészen eltérôen érzékelik és értelmezik, s egé-
szen különbözôen látják a másikat és önmagu-
kat. A tudatfolyamok ütköztetésébôl kiderül, 
hogy mindenki a saját blueboxában él, valódi 
és virtuális hátterei között, s ez még virtuális és 
szimulakrumközegek hiányában is jogosan vet-
né fel, hogy csakis saját nézôpontok, kontextu-
sok, világok vannak, amelyek között lélektôl lé-
lekig, ma már, úgy tûnik, nincs (meg)értô kom-
munikáció. A mû szereplôi próbálnak vissza-, 
közelebb kerülni puszta önmagukhoz, idônként 
bernhardi precizitással és ôszinteséggel, gyakran 
maradnak – kapcsolatok hiányában – önmaguk-
ra a kék háttér elôtt. Ám önvizsgálatuk kudarc-
ra ítélt, a külvilág, a körülmények, a múlt nem 
iktathatók ki a háttérbôl, s nem dönthetô el, hogy 
a kék háttér elôtt meglát(tat)ott csupasz (vöröslô) 
önmaguk vagy a természet, hétköznapi élet, em-
beri társadalom távoli, alkalmatlankodó kulisszái 
között tûnnek embertelenebbnek.

Ám a lehetséges külvilágot, a háttereket is 
bonyolítja Jenei, nemcsak alakjai, hanem a raj-
tuk kívüli szegmensek is komplikáltak, tehát az 
elidegenedés ok-okozati viszonyai nem egy ér-
tel mûek, a folyamatok, jelenségek ördögi kö-
röket sejtetnek. Ugyanis az elszigetelt, beillesz-
kedésre (már) képtelen, belsô tudatfoszlányok-
ként mûködô alakok, akik nemcsak a másik 
testétôl, a nôi testektôl, hanem saját testüktôl 
is végképp elidegenedtek, testetlen szerepek-
ben, kreált politikai bábjátékban, számítógépes 
harci küldetésekben, rajzolt vágynimfákból ké-
szített pornóanimékben találnak maguknak egy 

könnyebben (át)szelhetô – újrajátszható, újra-
rajzolható, tévhitekbôl álló – anyagtalan köze-
get. A virtuális világ(ok) átveszik az uralmat, 
nemcsak abban az értelemben, hogy új, párhu-
zamos – csábító – univerzumokat teremtenek a 
már meglévô mellé, hanem (vissza)hatnak, rá-
telepednek a „valósra”, s emennek amúgy sem 
kielégítô mûködését látványvilágukkal, eszkö-
zeikkel, mechanizmusaikkal programozzák át. 
Mindez a személyiség felôl látszik fenyegetônek, 
hiszen az emberi elme, az ember által elôállított 
technológia éppen az ember valóság(os)hoz, 
realitáshoz, önmagához, tudati mûködéséhez 
való viszonyait kezdi ki. Bert „csupán” egy mes-
terséges politikai mechanizmus bábujaként sod-
ródik nemcsak a társadalommal itt-ott érintkezô 
stratégiai játéktérben, hanem magánéletében 
is. Életképtelenségét, elidegenedettségét testi 
diszfunkciói jelzik, képlékeny kövérsége, zihá-
lása, folyamatos rosszullétei, spermáinak steri-
litása, majd balesete is. („A nehéz légzés, az önjá-
ró ujjak, a kacsázás meg a hasonló jelenségek mind 
egy nagy problémahalmaz részei voltak, és bár bosz-
szantó a létezésük, tisztában volt vele, csak a nagy 
kérdéseket illetô tanácstalansága miatt foglalkoztat-
ják.”) Folyamatos önanalízise, önmaga kívülrôl 
szemlélése, láttatása, egyre távolabbivá, pont-
sze rûvé zsugorodása önazonosságának el vesz-
té sérôl, felszámolódásáról tanúskodnak. Végül 
mindkét fehér porcelánbaba törékenynek bi-
zonyul, mindkét gothic lolita kicsúszik a kezébôl 
életképtelensége miatt.

Vele ellentétben bátyja, Alfred minden (lét)
szintet uralni kíván. Magányos (solitary) játék-
térbe helyezi magát mind a valós, mind a vir-
tuális világban, mivel képtelen a másokkal való 
együttmûködésre, együttélésre, s önazonossá-
gát (autopoietikus rendszerét) csak úgy képes 
fenntartani, ha kizárja az intimitás (mint em-
beri interpenetráció) minden lehetôségét. Az 
önként vállalt magány során a rétegek, kulisz-
szák egymásba csúsznak, a számítógépes (kém-, 
felderítô-, harci) játékok szerepei a valóságban 
folytatódnak. Az élet helyzeteit küldetésként 
megélô és teljesítô Alfred virtuális énjének fog-
lya, a személyiség meghasadásához a genetikai 
törésvonal mellé egy külsô, virtuális hatás is 
társul, megvillantva a XXI. századi skizofrénia 
egyik új hullámát. S bár Alfred (még) képes ref-
lektálni a két világ különbségére, a prioritások 
megfordulnak, cyberénje (vagy cyber sze mé lyi-
sége felôl megtámogatott énje) erôsebbnek, sért-



118 • Figyelô

he  tetlenebbnek bizonyul, segítségével mintha 
a realitásokat is jobban tudná uralni. („Gyerekjá-
ték lesz a küldetés, a képzelete máris úgy mûködött, 
mintha fogná az egeret, s azzal irányítaná a sze rep-
lô ket” – jelen esetben a nappalijában ülô szom-
szédokat.) Kudarcba fulladt életét a bázisként 
körülkerített kertjébe „vezényelt” önavatarjával 
helyettesíti, igyekszik kiiktatni minden zavaró 
tényezôt, feleséget, gyereket, érzelmeket, nyug-
talan álmokat, s a „maradékot” ügyes taktikával 
„robbantja fel”. Alfred blueboxvilágában moz-
gathatók leginkább a hátterek, a körbevágott, 
körülhatárolt, megkonstruált én tetszôlegesen 
helyezi magát különbözô létsíkjainak közegébe. 
Csakis az ezek közti mozgásban, átjárásban, ezek 
feletti vélt uralomban érzi fenn/megmaradásá-
nak egyedüli lehetôségét.

Hasonló virtuális kijáratot (output) talál ma-
gának Mark, Alfred kertszomszédja, a megren-
delésre pornóaniméket (hentai) rajzoló férfi 
saját pedofil késztetéseit mûvészi alkotótevé-
kenységként magasztalja fel. A két férfi közti 
különbség, hogy míg Alfred kész rendszereket 
ismer ki, s ezekbe belehelyezkedve szereplôként 
boldogul, sôt irányít, addig Mark megpróbál 
maga köré teremteni egy (virtuális) világot, s 
elhiteti magával, hogy valami magasabb rendût, 
értékeset hoz létre – „hatásosabb mûvész ô, mint 
amilyen férfi” –, amely majd megoldja életének 
kudarcait. „[H]a rajzol, ha közelíti a csodát, ha 
belül, a bensôjében véghezviszi a megújítást, képes 
lesz úrrá lenni a külvilág fenyegetésein, meg tudja 
oldani a betolakodók problémáját, felvirágoztatja a 
völgyet. Leküzdi Alfred primátusát, nem fogja izgat-
ni a különbség...” Alfred erôdjével, körpanorá-
más, modern házával szemben az ô birtokán a 
toldozgatott, minden koncepció nélkül bôvített 
„magyaros” házkomplexum áll összehordott, 
lakásokból már kiutált bútorokkal, tárgyakkal, 
s ez a szedett-vedett kúria lesz társadalomból, 
családból való kivonulásának, italozásainak szín-
helye. Az impotenciával (is) küzdô férfit egye-
dül rajzolt nimfácskái tudják izgalomba hozni, 
miközben gyötrôdve vágyakozik feleségére, aki-
bôl végül is lányalakjainak esszenciáját keveri 
ki. Az animék világa egy letisztultabb, nehéz sé-
gektôl, bonyodalmaktól mentes univerzum – 
ahogy Alfred virtuális szerepei, küldetései is 
egyértelmûek, átláthatóak –, nincsenek bôr hi-
bák, csúf részletek, „ugyanez rajzolva szebb, attrak-
tí vabb, merészebb és kielégítôbb. Ô nem fogja be-
rajzolni a szôrtüszôgyulladást, ami a közeliken már 

ott van ezeken a ronda picsákon, de képes életet satí-
rozni a kifejezéstelen tekintetbe is”. Mindkét férfi 
tehát az élet kiszámíthatatlan életszerûségét, a 
nehézségeket, az emberi kapcsolatok és érzel-
mek bonyolultságát és összetettségét iktatja ki, 
kilúgozott virtuális terepeken képesek csak lé-
tezni, de rivalizálásuk látszatfelszíne is látszat 
csupán, hiszen végül kiderül, hogy nem az al-
kotó (Mark), hanem a küldetéses szereplô (Alf-
red) mozgatja a szálakat, Mark látszatbiznisze, 
mûvészi megbecsültsége, „tehetsége” mindösz-
sze a látszatok látszata. 

Mark életére teljes mértékben rávetül az ani-
mék eszköztára, a hozzá kapcsolódó rész az Ase-
maaku (a kínos helyzetben lévô figura mellé raj-
zolt izzadságcseppet jelenti) címet kapta, s va-
lóban, az egész regényben mellé rajzolhatnánk 
ezt a bizonyos izzadságcseppet. A Mark fejé-
ben játszódó másik fejezetben pedig Saruwa-
tari, japán mangamûvész alakja montírozódik 
a férfira, ám a név saru ’majom’ elôtagja az ani-
mális, emberi társadalomtól távoli szintet is jelzi. 
A Mark jelenét meghatározó múltbeli pedofil 
eset és hajlam a szûzies, gigantikus szemû yan-
derék iránti rajongásában és rajzolásában válik 
végképp feldolgozhatatlanná és lezárhatatlan-
ná, ahogy a yanderefigurával azonosított Mar-
thá val való kapcsolata is ugyanerre a sorsra jut, 
s ezek a „szerelmes csemeték” válnak minden át-
menet nélkül bosszúálló angyalokká, mint Mar-
tha is, aki (ki)játssza férjét és önmagát Alfrednak. 
Látható tehát, hogy a virtuális, mesterséges vi-
lágok rávetülnek a nôi szereplôkre is, elneve-
zéseik által egyrészt elválaszthatatlanok férje-
ik tôl (Bertha, Martha), vagy csak a férfi függ-
vényében léteznek, mint Alfred sorszámozott 
Alf ri dái. Másfelôl „idegen” alakokat, testeket 
vesz nek fel (vagy kapnak), összességében eltá-
volított bábok: alkalmi királynôk (Alfridák), mi-
tologizált (Rhea), átalakult (Bertha), átrajzolt 
(Martha) vagy éppen testetlenedô (Luri) figu-
rák. S bár a nôalakok többnyire a férfiak „moni-
torán” át látszanak (azonban hála az elbe szé lô-
nek, az ô fejükbe is bepillanthatunk idônként), 
nem emberibbek, nem szerethetôbbek, mint fér-
fitársaik: bosszúállók, akarnokok, taktikáznak, 
játszmáznak; ha kell (ha nem), csábítanak.

A társas kapcsolatok mûködésképtelensége 
s az erre adott reflexiók szervezik a regény cse-
lekményét, melynek során a vágy(akozás), a 
megszerzés, a megkívánt és felajzott testek mint 
háttér nélküli fókuszpontok folyamatosan elô-
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térben vannak. A három férfi különbözôképpen 
viszonyul testéhez, férfiasságához (tehát a nôk-
höz is), a férfiszexualitás az önkép megte remt-
he tôsége szempontjából is fontos, felszínen tar-
tott terepe a regénynek, ám szintén a test és az 
identitás általánosabb kérdéseihez vezet. Úgy 
tûnik, a test legtöbbször leküzdhetetlen akadály 
a regény szereplôi számára, a test formája, ér-
zetei, szükségletei, kielégíthetetlensége vagy a 
nôi test tökéletessége, elérhetetlensége, túlzott 
jelenléte vagy éppen hiánya szinte összeegyez-
tethetetlen az identitás vágyaival, késztetéseivel, 
önbecsülésével, belsô harmóniájával; mindez 
szintén a létezés hasadtságát, a bluebox mû kö-
dését érzékelteti. („Közben a kerti jelenet, melyben 
benne álltak, vagyis ültek, nem tört szét, bár szemmel 
láthatóan mindenki máshol volt, szinte öntudatlanul 
a testén kívül keresgélt; díszletként funkcionáltak.”) 
Ugyanakkor a testtôl való szabadulás nemcsak 
önmagában véve vagy a szexuális vágyak testi 
lokalitásai miatt tûnik képtelenségnek, hanem 
mert a test eleven médium, amely álom-, emlék- 
és fantáziaképeket ôriz, hordoz, s ezek az ima-
gi nációs aktusok akkor is testi aktivitások, ha 
felszámolják a test érzetét. Bert egyáltalán nem, 
Mark is csak kevéssé tud szabadulni gyötrô test-
érzeteinek fogságából, elôbbinek saját fizikai 
állapota, pszichoszomatikus tünetei, utóbbinak 
a nôi testekhez való viszonya válik összeegyez-
tethetetlenné az identitással. Mark rajzolt nim-
fácskáival a nôi test „testetlenítésére”, anyag ta-
la nítására tesz kísérletet, és mint „digitális raj-
zainak, életének is van egy tapinthatatlan hátoldala”. 
Marknak azonban, éppen emlékképei és Martha 
iránti vágyakozása miatt nem sikerül a virtuális 
és az empirikus világ közti analógiát felszámol-
nia, testen túli imaginációs kísérletei folyama-
tosan visszatérnek „reális” endogén észlelési 
formákhoz, ám cybervilágának „transzcenden-
ciája” már nem törölhetô ki. Egyedül Alfrednek 
sikerül – úgy-ahogy – testi és mentális folyama-
tait a maguk (külön) medrében tartani, ám en-
nek ára minden emberi kötôdés, intimitás, ér-
zelem elvesztése, felszámolása. Testetlenített 
tudata a virtuális térben kel életre, „a határtala-
nított metamorfózisok világába[n], miközben a test 
visszamarad a nehézkedô világban”. (Hans Belting: 
TEST-KÉP-MÉDIUM. = Uô: KÉP-ANTROPOLÓGIA. Kijá-
rat, 2003. 95.) Az identitás áthelyezôdik a sze-
repjátékok világába, s a test mint az identitás 
eredeti helye elhagyottan (üresen?), „tét nélkül” 
feszít és élvez. A testtôl való menekülési kísér-

letek egyben azt is feltételezhetnék, hogy van 
valami – szellem, lélek, identitás, tudat stb. –, 
ami képes, tud menekülni, mintha létezne va-
lamiféle dualista megosztottság, ám végigte-
kintve e siralmas tablón, ebben sem lehetünk 
bizonyosak. 

A test efféle „elveszejtése” Jenei regényében 
azért tûnik fontosnak, mert az emberábrázolá-
sok történetében a test megjelenítése, (re)pre-
zentálása a szociális lény hordozójaként tûnik 
fel. A regény szereplôinek test- és identitásválsá-
ga, világtól való menekvése, elzártsága egy mû-
kö désképtelen külvilágot feltételez, ahogy erre 
sok apró utalásból következtethetünk. De klasz-
 szálódó családtörténetek, sorsok, szebb korokat 
megélt nagyvárosok, iparvidékek, üdülôöve ze-
tek sejlenek fel a háttérben, s egy olyan külvi-
lág, amelybôl jobb kivonulni, egy dombtetôre, 
körülbástyázni magunkat minden lehetséges 
eszközzel: fallal, kerítéssel, alkohollal, virtuális 
és szexuális játékokkal, magánnyal. De ez is 
kevés, illetve mindez kevés egy „normális” élet-
hez. A BLUEBOX nem az elidegenedés kafkai, 
távolságtartó parabolikus eszközeivel él, inkább 
levezeti, közel hozza mindazokat az emberi-tár-
sadalmi tényezôket, jelenségeket, folyamatokat, 
amelyeknek végtermékeit tudati formák gyötrô 
intimitásában tár az olvasó elé, akinek a „játé-
kot” szintrôl szintre végig kell játszania. Fáj dal-
masabb ez, mint Bret Easton Ellis – szerencsé-
re egyelôre – eltúlzott kegyetlen nagyvárosi disz-
tópiája, mert nem jövôkép, hanem – realitá-
sában és virtualitásában is – jelenvaló kiskerti 
tabló: „Nem is emberek már, kísértetek mind, vala-
mi borzasztóan idétlen energiaáramlás, vagy pszi-
chés feszültségek kicsapódásai, és mégis milyen élethû 
a mozgásuk, a hangjuk.” Jenei László regényének 
tragikus eseményekbe futtatott konklúziója, 
hogy lecsupaszított önmagunk megtalálása nem 
lehetséges vagy puszta illúzió. Nem menekül-
hetünk el életkörülményeinktôl, társas kapcso-
latainktól, a társadalmi mechanizmusoktól, de 
legfôképp életünk idôbeliségétôl, múltunktól, 
akármilyen élet- és mûködésképtelenek is mind-
ezek, mivel személyiségünket születésünk pil-
lanatától kezdve családi és szociális kapcsolatok, 
közegek szövik, formálják; a hátterek el sem 
hagyhatók, ám teljesen szabadon sem cse rél-
get hetôk, még ha kényelmetlenek, idegenek is 
számunkra. Marad a belátás: nyakig benne va-
gyunk a blueboxban.

Visy Beatrix
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II

ÉS PEREG A JENEI-MOZI

A film számomra állandó szükséglet – pa ra fra-
zeálhatná Peter Greenaway eredetileg a festé-
szetre vonatkozó kijelentését Jenei László, a 
mozgóképkultúra iránti vonzalmának eddig is 
érzékelhetô nyomaival (legutóbb a SZELLEMEK ÉS 
SZERELMEK negyedik novellaciklusában) olyan 
prózát elôlegezve meg, amelyben következete-
sen érvényesülô látásmódként, szövegszervezô 
elvként, írástechnikai eljárásként mutatja magát 
az intermedialitás. Hogy a vizualitásnak poéti-
kai szerepe van ebben a prózában, érzéki tárgy 
mivoltában is demonstrálja a legújabb, ötödik 
kötet: borítóján Ujj Zsuzsi szubverzív hatású fo-
tójának most kékben villódzó részletével, kékre 
kékkel nyomott címével és mûfajmegjelölô funk-
cióra is igényt tartó, ugyancsak látványtartal-
makat hordozó alcímével (kiskerti tabló). Az 
utalássor a könyvtestben is folytatódik, a borító 
fotórészlete itt szürke hátteréül szolgál a feje-
zetcímeknek, amelyek legtöbbje a japán animék 
karaktereit – gothic lolita, yandere, Saruwatari 
– vagy eszközkészletének elemeit – asemaaku 
– jelöli, zárójelben annak a figurának a nevével, 
akinek a nézôpontjából konstruálódik az érzé-
kelhetô-értelmezendô világ.

Ráadásul a BLUEBOX cím metaszövegként nem 
egyszerûen csak irányítja az olvasást: elemeinek 
jelentésszóródása és -sokszorozódása a szöveg 
rendkívül erôs kohéziós hálójának meg kép zô-
déséhez is hozzájárul. A film blue box tech niká-
jának értelmezése és szerepe abban a gazdag 
vonatkozásrendszerben változik, amely a regény 
tárgyi és mentális világait létrehozza. A blue 
szimbolikus ’kék’ alapjelentése mellett lényegi 
tartalmakat hordoz a ’rosszkedv, rossz hangu-
lat’ megfelelô is. Ugyan az egyik figuráé a ma-
gára vonatkoztatott megállapítás, de általános 
öntapasztalatként is artikulálódik a regény te-
rében: „szaglik a rosszkedve, szivárog belôle a két-
ségbeesés, mindenhol karakteres nyomokat hagy maga 
után”. (21.) Immanens jelleggel bírnak a szö-
vegben olyan járulékos jelentései is az alapszó-
nak, mint a ’blue joke’ (a pajzánnál erôsebb ár-
nyalatú, szexuális tartalmú, szexszel kapcsola-
tos) vagy a pornófilm jelentésû ’blue movi’. S a 
Bert–Bertha szál hozza játékba a konzervatív 
pártok kékjének, illetve a ’bluestocking’-nak – 
a kékharisnyának – a nôre vonatkoztatott jelen-

tésváltozatát, aki szellemi fölényének teljes sú-
lyával nehezedik rá környezetére. De a ’rekesz, 
elkerített rész, doboz’ értelemben vett utótag 
metaforikus jelentéseivel is lényegi elemként 
kell számolnunk az elmemûködések világokat 
generáló folyamataiban.

A borító intermediális utalásait írják tovább 
a mottók, azokat a viszonyítási pontokat jelölve 
ki, amelyekbôl Jenei médiumközi érdeklôdé-
sé nek irányai és írásmûvészetének sajátosságai 
leginkább beláthatók. Hogy ezeknek az elô szö-
vegeknek mind tematikai, mind poetológiai 
értelemben koherens szerepük van a fôszöveg 
szervezôdésében, hogy képesek vállalni az ér-
tel mezôi figyelem vezetését, olyan szerzôi tu-
datosságot feltételez, amely erôs kontroll alatt 
tartja a látszólag kontrollálatlanul áradó ma-
gánbeszédekbôl összeálló mûegészet. E tekin-
tetben van jelentôsége a Lázár Ervin-mesefigura 
(Bôbeszédû Anasztáz) önpusztító szótengerére 
való utalásnak, amely majd parafrazeálva be-
épül a (Linda Hutcheon-féle értelemben is ér-
vényes) „narcisztikus narrációba”: „Állítja, hogy 
olyanok itt a birtokaikon, mint a három majomból a 
nem halló és a nem látó, pedig közben folyton kavar-
ják a szart, folyton beszélnek, zúg bennük, mint egy 
gátjaszakadt folyó vize, csak nem hallatszik, bent 
marad...” (117.); „...Alfred tehetetlen merevsége, 
majd átmenet nélküli bôbeszédûsége, sánta állításai, 
vaksi kérdései, ó, az összetett, az egyszerû, ó, a fél-
mondatok!” (279.)

A második két mottó azokhoz a filmren de-
zôk höz köthetô, akiknek implicit jelenléte – a 
sok néven nevezett vagy valamilyen filmelem-
mel jelölt alkotó mellett – a legmarkánsabbnak 
mondható a regényben. Az elsô egy dialógus-
részlet Peter Greenaway A RAJZOLÓ SZERZÔDÉSE 
címû filmjébôl, a másik Derek Jarman nézetét 
adja közre az opuszait meghatározó színek, a 
vörös és a kék viszonyáról. Az angol barokk két 
paradigmatikus alakjának képi világa min de-
nek  elôtt abban az intermediális utalásrendszer-
ben értelmezhetô, amely a több évszázados kép-
zô mûvészeti hagyomány formanyelvébôl merít. 
De sajátos jegyei ennek a mozinak az erôteljesen 
teátrális díszletezés és a történetben ábrázolt, 
a brutalitás határait súroló érzékiség is. Akárcsak 
a Jenei-könyvnek, mondhatnánk, elemeiként a 
gyakran rejtvényszerûen mûködô médiumközi 
jelzésrendszernek, amely elsôdlegesen a film-
nyelvet, de mellette a színházat, a zenét is be-
vonja az értelmezés horizontjába. 
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A Greenaway-film Mrs. Talmannjának a mot-
tóban idézett érvelése (miszerint a tárgyak ösz-
szességükben nem ártatlanok: egy baleset/sze-
rencsétlenség szemtanúját, sôt cinkosát láttat-
hatják) mint egy mintázat, nyomja rá magát a 
regény szövetére. Lehetséges és elkövetett, gon-
dolati és megtörtént bûn/ök/tények, levegôben 
lógó és elkerülhetetlen tragédiák már az elsô 
mondat felütésétôl – és igazoló pecsétek min-
denütt. „...az utalások a végletekig rejtettek, a bûnök 
forrásává váló hajlamok szépen eldolgozva. Nyomok 
és megint csak nyomok.” (133.) De jeneisebb ez a 
közelkép: „a nô bôrfelületén felragyogó sérülések, 
a beszédes nyomok szemtanúkért, cinkosokért kiáltot-
tak”. (218.) Ezt a pecsétmintázatot töltik ki a 
Jarman-mottó „a vörös csupán sikító kék” oxi mo-
ron jának színei, s válnak a változó viszonyaikból 
és arányaikból létrejövô látványelemek fontos 
szimbolikus-allegorikus tartalmak hordozóivá. 

Az elbeszélés ideje egy hozzávetôlegesen há-
romhetes idôszakasz, amelyet két baleset metsz 
ki jelenünkbôl, és az emlékezés tágít a történel-
mi közelmúlt felé. Így az elbeszélt idô lényege-
sen hosszabb: a rendszerváltást megelôzô né-
hány évtizedig nyúlik vissza. A történések hely-
színei a Miskolchoz tartozó Lyukóvölgy és Bu-
da  pest mai részei, amelyeket egyszerre alakít a 
közös tapasztalaton és a szociológiai-publicisz-
tikai objektivitás eszközhasználatán alapuló re-
ferencialitás, valamint a fikcióteremtés szándé-
ka. Az elsôdleges fontosságú színterek a külön-
leges pozíciójú, önálló kontinensként létezô 
lyukóvölgyi kiskertek. Rajzaiknak például egy-
formán fontos összetevôi a valóságból érkezô 
elemek (a Kádár-rendszerben virágzó bányavi-
dék látványos átalakulásának társadalmi okai 
és hatásai, a régió szociális feszültségeibôl kö-
vet kezô et[n]ikai kérdések), valamint az ábrá-
zolt mentális világok lényegébôl adódó jegyek 
(tökéletes szeparációra törekvés, hat oldalról 
védett boxban létezés, a virtuális valóság szimu-
lálása). AZ OLAJOZÓK munkacímmel korábban 
megjelent énelbeszélôjû részletek (ÉS, Holmi, 
Jelenkor) konvencionális névhasználatával szem-
ben a BLUEBOX szereplôinek nevei (Bert, Bertha, 
Mark, Martha, Alfred, Rhea, Una, Luri, Leon, 
Selton) mintha a referencialitásból is képzôdô 
világnak a virtuális felé mozgatásában lennének 
érdekeltek.

A történetfragmentumok akronologikus 
rend jét három szereplô különbözô nézôpon to-
kat képviselô szóözönei alakítják, mindhárom 

esetben a tudatábrázolás Dorrit Cohn-féle tí-
pusai közül az elbeszélt monológnak meg fe le-
lôen. Az idézett belsô beszédnek ez az eltávolí-
tottabb formája „a pszicho-narrációhoz hasonlóan 
fenntartja a harmadik személyûséget és az elbeszélés 
idejét, ugyanakkor akárcsak az idézett monológ, szó 
szerint idézi a szereplô mentális nyelvét”. (D. Cohn: 
ÁTTETSZÔ TUDATOK. = AZ IRODALOM ELMÉLETEI. Pécs, 
1996.) A harmadik személyû elbeszélt mono-
lógban felidézett magánbeszéd kettôs perspek-
tívából, a szereplô és a narrátor nézôpontjából 
válik megítélhetôvé, mert a két beszédpozíció 
közelsége gyors váltásokat tesz lehetôvé. Ez az 
oka annak, hogy bár a narrációt végig ugyanaz 
a gazdag rétegezettségû diszkurzív nyelv jel-
lemzi, a szereplôk nyelvhasználata egyenként 
mentális világokat épít. 

A szerkezet egyformán érvényesülni engedi 
a polifónia minden hangját: két-két fejezet jut 
Bert, Alfred és Mark szólamának (az utolsó ket-
tô ben ezek váltakozva szólalnak meg); a fôvá-
ros ban induló szakadozott cselekményszálak 
pedig Alfred lyukóvölgyi birtokára futnak, hogy 
itt aztán mindenki rákerülhessen a kiskerti tab-
lóra. Mióta a „város szegénysége és szomorúsága 
kiszivárgott ide” (blue!), vált a múlt rendszer ön-
tudatos munkásrétegének nyaralótelepe (leépü-
lését Alfred narrációja fotókban mutatja fel) me-
nedékké azok számára, akik a saját testükben 
keresnek menedéket. Mert ez a kontextus ad 
keretet mindenfajta vonatkozásnak: a tudati 
mûködések sajátos megnyilvánulásai, a szemé-
lyiségek önfelmutató gesztusai elsôdlegesen a 
testiség, a szexualitás terében értel me zôd nek.

Hogy ebben a szövegkörnyezetben szerelem, 
erotizmus és szexualitás elválaszthatatlan az 
erôszaktól és a haláltól, az éppúgy következik 
a Jarman- és Greenaway-film jelenlétébôl, mint 
az eddigi Jenei-mû sajátos jegyeibôl. Az emberi 
kapcsolatok szövevényes hálóját is a vonz(ód)á-
 sok és taszítások rajzolják ki, a figurákat pedig 
a hiány állandósuló érzékelése, „a kielégülés után 
szomjazó kielégültség” paradoxona mozgatja. Bert 
és a felesége, Bertha kapcsolatát alapvetôen a 
gyerek hiánya határozza meg: megújuló pró-
bálkozásaik ellenére hét éve élnek meddô há-
zasságban. Mark és Martha házaséletük mû kö-
dés képtelenségétôl szenvednek: Mark nem éli, 
hanem rajzolja a testi kapcsolatot. Alfred túl 
van két sikertelen házasságon, a szex terén rég-
óta „alkalmi munkákból”, a teleprôl fölvitt fiatal 
lányokból (Alfridákból) él, de akkor nem, csak 
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utólag képes bármit is élvezni. Mindegyik fér-
fialak saját neméhez is vonzódik: Bert a fônö-
ké ért, Leonért rajong, az a pártvezérért, Alfred 
Mark közeledését utasítja vissza, ugyanakkor ô 
hasonló kísérletet tesz, amikor szembesülnie 
kell az iszonyattal, hogy fél a sötéttôl. (A törté-
net végén Alfred fogalmazza meg körbenézve 
a jelenlévôkön: „a romlott szerelem ott volt min-
denütt”. A romlottban benne van a meghibáso-
dott, a nem friss és az erkölcsileg züllött jelen-
tés is.)

Pedig a testvérével, Berttel szemben ô az erôs 
ember, „a lényeges elem, a felcserélhetetlen kompo-
nens, a többi pedig csak díszlet, vetített háttér”. (347.) 
Alfred „szenvedélyes munkával alakította ki szenv-
telen életformáját”, tárgynak tekint mindenkit, s 
a szenvtelen tárgyilagosságnak ezen a szintjén 
csak akkor képes a megrendülésre, ha saját ha-
talmának és energiáinak végességét kell belát-
nia. A monitor elôtt. Alfred élettere ugyanis egy 
átjárható képzôdmény a szeparáció magas fokát 
reprezentáló birtok és a számítógépes játékok 
irányítható virtuális világa között. A veszélyt 
soha nem a játékprogramok provokatív filozó-
fiája jelenti számára; ereje végességével ebben 
a köztes térben a maguknak egyenrangú helyet 
követelô emlék- és álomképei szembesítik. Ezek 
pedig úgy térnek vissza, haladnak elôre, csúsz-
nak egymásba, élnek önálló életet, mintha maga 
szervezné ôsálma pályafutását. (Így, egymásba 
épülve tagolják a szöveget is: a szenespincében 
tizenhárom évesen véletlenül látott aktus vagy 
a keresztszüleivel tett utazás emlékképe: „domb-
oldal, fa, láp, felhô, dallam, dög”, az egyetemista 
korában látott halott lány arca, a Zsóry fürdôi 
emlék stb.) Játék közben a betolakodó halott 
rokonokat képzeli azoknak a helyébe, akiket 
meg kell ölnie, s „valami hátborzongatóan kaján 
kifejezés mászik rá az ô valóságos arcára, egészen 
átváltozik ennél a jelenetnél. Onnan tudja, mi a hely-
zet, hogy míg a virtuális világban sötét szobákban 
settenkedik, tehát nagyrészt fekete a monitor, néha 
nem a karakterét figyeli, hanem átcsúszik a tekintete, 
egy-két centiméter elég hozzá, s a monitor üvegén há-
tulról érkezô fény miatt meglátja a saját arcát. Na, 
az biztos, hogy nem ô, gondolja olyankor. Az nem 
lehet, hogy csak ennyirôl van szó, ha csak kicsit fél-
renéz, hová lesz az ô csöndes nagysága. Rendesen 
meg is illetôdik, átlényegülésen és szerepcserén töri a 
fejét, legtöbbször ilyenkor lövik le, egészen közelrôl”. 
(112. k.) Alfred állandóan billeg az emlékek, az 
álmok, a valóság és a virtualitás összecsúszó ha-

tárain, többször reflektál is erre a helyzetre („Visz-
sza akart kapaszkodni a valósághoz, [...] pillanat-
nyilag el akarta hagyni a romokat”, 179.), holott 
számára ez osztatlan tér, belefér minden, mert 
a tudata hozza létre.

Bert Alfreddel, a bátyjával ellentétben gyen-
ge, az erôsebb mágnes vonzásában szétcsúszó 
karakterjegyeket mutató figura, akinek fônöke 
mondja a szemébe: „olyan, ha ôt nézik az emberek, 
mindig valaki mást látnak” (49.), politikai kar ri-
erjérôl pedig sokat elárul ez az attitûd: „ennek 
az ideológiai magaslatnak [ti. a Leon által vezetett 
kommunikációs csoportnak] a peremén kapasz-
kodott meg, bejárta a lépcsôfokokat, s pár hónapja 
egy kicsit kiemelték, pusztán azzal, hogy nem tá-
volították el”. (40., kiemelés – J. L.) A legnagyobb 
teherként a bölcsész feleségétôl, Berthától való 
intellektuális függését éli meg, aki mindennapi 
kapcsolatukban sem képes kilépni az irodalom 
és a film szövegvilágából, legújabb, Mikszáth-
tanulmányával pedig – Bert úgy érzi – termé-
ketlen házasságuknak állítana tükröt, s ôt akar-
ná megváltani. A férfi folyamatos függôségben, 
az iránta érzett gyûlölet és szerelem állandó 
oszcillálásában él. Ez az oka annak, hogy hiába 
fogadja el Leon lányának a szerelmét, retteg 
attól, hogy Berthát elveszítheti, ezért folyik össze 
benne Luri hófehér arca felesége gothic lolita-
alakjával, s ez a magyarázata a történetet nyitó 
balesetének csakúgy, mint az általa okozott ha-
lálos kimenetelû másodiknak. „Már saját magá-
ban sem bízhat, hiszen mi történt, ütött, most meg 
alárendelt sorban tengeti lefokozott életét... Jaj, Ber-
tha, ez meg Nietzsche! Bassza meg, milyen erôs aka-
rat vonzásában él, mindent csak a tôle tanultak fé-
nyében érthet meg.” (278.) Csak késôbb, a lyukói 
szénteléreken válik világossá számára, hogy em-
bert ölt.

A környezetében Alfredrôl könnyû minden-
kinek elképzelnie, hogy ölhet. De ebben a világ-
ban csak az képes rá, aki szeret: Erósz és Tha-
natosz, szerelem és halál együtt járnak. Mark-
nak és feleségének, Marthának a „mûsora”, 
(„mely re talán a végzetdráma lenne a megfelelô mûfaji 
kód”, 128.) akár kaphatná A RAJZOLÓ SZERZÔDÉSE 
címet, kettôs vonatkozásban is. Alfred szom-
szédja Miskolc „cserbenhagyott lakótelepérôl” köl-
tözött ki apja hátrahagyott telkére, s felesége a 
férfi hazaköltözésétôl várja házaséletük meg-
mentését. A Marthával kötött szerzôdés szerint 
Marknak egy hete van arra, hogy tapasztalatai 
alapján bizonyítson: itt lehet élni (ezen a napon 
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tûz pusztított a birtokon, elôzôleg kutyái pusz-
tultak el). A másik oldalról a megrendelôivel 
kötött szerzôdései éltetik: „ha rajzol, ha közelíti 
a csodát, ha belül, a bensôjében véghezviszi a meg-
újítást, képes lesz úrrá lenni a külvilág fenyegetésein, 
meg tudja oldani a betolakodók problémáját, felvirá-
goztatja a völgyet”. (231.) Mark animékat rajzol 
a névtelen megrendelôk szexuális vágyainak 
kielégítésére, a kívánt történetnek megfelelô 
karakterekkel. Marthával nem mûködik a testi 
kapcsolat, ô maga csak alkotás közben képes 
kielégülni. 

Viszonyát a feleségéhez más jellegû vonzás-
taszítás határozza meg, mint Bertéét, de mind-
két kapcsolatban a nôk megtartó akaratának 
van köze a bekövetkezett tragédiákhoz. Ahogy 
Bertha Leon estéjén bemutatott provokatív go-
thic lolita elôadása sem a férfiaknak, hanem a 
férjnek szól, Martha Mark ero guro kép re  gény-
vázlataitól kapott és tettlegességig fajult dühro-
hama sem céltalan. A nô agresszivitása szabadít-
ja fel a férfit gátlásai alól, aki csak a történteket 
követô nyomokból, Martha törülközô vel dur-
ván hátrakötözött kezérôl és könny tôl-nyáltól 
csillogó mosolyából következtet a tényre: „ta-
nárként megtartotta elsô óráját a bondázs tagozaton”. 
(160.) Mark belehalna, ha elveszítené a felesé-
gét (vonzódásának mindenkori belátása tovább 
roncsolja személyiségét), szereti ôt. Ez az oka 
annak, hogy nemcsak Alfred ismeri fel a nô tes-
tében Mark animéinak yanderéit, a férjnek is 
el kell fogadnia a tényt: amikor rajzainak jel-
legzetességeit kategorizálta, keresve a legtöbb-
ször ismétlôdô jegyeket, „a végsô összesítésben egy 
Marthára majdnem a megszólalásig hasonlító nô le-
írása jött ki”. (229.) Nem is azért öli meg ôt, mert 
durván szembesül a valósággal, hogy minden 
megrendelôje Alfred volt Martha kérésére, ha-
nem mert veszélyeztetve látja kettejük szerel-
mét. Hogy gyilkosság s nem öngyilkosság tör-
ténik (egyedül a szomszéd tudná kideríteni), 
azt a korábban elhelyezett számtalan pecsét-
nyomon kívül tudatmûködésének az az Alf re-
dé hoz kísértetiesen hasonlító vonása igazolhat-
ja, hogy benne is összecsúszik a számítógép által 
generált világ, saját digitális rajzainak teremtett 
közege és a valóság. „...Mark hosszú percekig bá-
multa a pixelek hadát, érezve, hogy kiszalad közülük, 
a mûvész és az alkotása közül az optimális távolság, 
szeretett volna azonnal és tiszta fejjel megérteni min-
dent. [...] Megtörtént volna, amitôl tartott, hogy im-
már menthetetlenül beszívta magába ez a világ, és 

nincs többé visszatérés számára?” (134.) Ô is (a ma-
gánytól való) elemi félelem rabja, s erre ugyan-
úgy a számítógép monitora döbbenti rá, mint 
Alfredot. (Az eszköz világteremtést szimuláló 
és személyiséget átalakító erejét jól mutatják a 
re gényszövegben elhelyezett metaforák: „Kö-
zép korú férfi – ha mondjuk már meghalt az anyja 
– nem találhatna eszményibb éltetô metaforát, mint 
amilyen az éjjel, teljes sötétben derengô ablakocska, 
a monitor.” [84.] „...megérintette a mindenható ko-
ponyáján nyitott ablakot, a számítógép monitorát.” 
[265.])

A BLUEBOX figuráinak létmódja az emlékezés. 
Az emlékezés itt „térfoglaló folyamat” a gon-
dolkozásban, intenzív önpusztító szövet(g)bur-
jánzás, amely minél elôrébb halad a narráció-
ban, annál távolabbra jut a múlt kibeszéletlen 
titkokkal terhelt idejében és lejjebb a tudat ör-
vénylô mélységeiben. Technikailag úgy mûkö-
dik a regényben, mint a filmek flashback szek-
venciái, képes elindulni és hosszan hömpölyög-
ni két kimerevített mozdulat között, az elbeszé-
lés terében megtett pár lépés alatt vagy a néhány 
perces várakozásnak az eszmélés mondataival 
tagolt („Hol van Martha?”) idejében. A szerep-
lôk ugyanolyan váratlanul merülnek el a pilla-
natban, mint amilyen hirtelen szakadnak ki az 
emlékezésbôl, de maga a folyamat megállítha-
tatlan: hiába hárítanak, legfeljebb késleltetni, 
odázni tudnak, felszínre kerül a múlt hordalé-
ka, az erôszakos és követelôzô emlék- és álom-
képek minden elôzménye. 

A Freud és Ferenczi Sándor nevével leírható 
pszichoanalitikus hagyomány vízjelként van je-
len a szerzô eddigi életmûvében (a leghatáro-
zottabban a SZARVAS A TEMETÔBEN címû regényé-
ben). A BLUEBOX annak a freudi alaptételnek 
ad ja rendkívül gazdag, plasztikus és árnyalt meg-
nyilvánulásait, amely szerint az egyén egyik leg-
szükségesebb és leggyötrelmesebb teljesítménye 
fejlôdése során a szülôi tekintély alóli felszaba-
dulás. Itt minden figura személyiségét az hatá-
rozza meg, hogy ennek a feladatnak a végre-
hajtásában kudarcot vallott. Mark telke minden 
apró részletében az apja jelenlétét érzi. („Meg-
lehet, hogy apja életét éli újra ô is.” 234.) Martha 
csak házasságuk elsô éveiben volt képes leválni 
anyjáról. Alfred ôsálmának sokkhatásként rög-
zült elôképében „a pincében üzekedô Katona bácsi” 
(178.) mindig mint az udvarban lakó apuka je-
lenik meg (68.), a testvérek apjukkal kapcsola-
tos defektusa pedig mindkét nézôpontból odáz-
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va, csak az utolsó flashbackekben kap helyet az 
emlékezésben. Ezekbôl a visszapörgetésekbôl 
válik világossá, hogy Bert önmagát kívülrôl fi-
gyelô énjét („Látja, ahogy figyeli magát”; „Mondta 
is magának, hogy nagyon tisztán látja, milyen egyen-
letesen lépked”, 26., 30.) nem a piknikus alkatá-
ból vagy a sterilitásából következô meg bé lyeg-
zett ségérzése, hanem apja figyelô tekintetének 
érzékelése hívta életre. (Akkor született, amikor 
tudomást szerezve az apa múltban elkövetett 
bûnérôl, börtönéveinek valódi okáról, a nyom-
dokaiba akart lépni: viszonyt kezdeményezett 
a nôvel, akin apja erôszakot követett el.)

A külsô figyelésnek ebbôl a képességébôl kö-
vetkezik Bert mûködésének sajátossága: olyan, 
mintha egy filmforgatást élne, hol a kamera 
egyik, hol a másik oldalán. Az elôzô hosszan 
kifejtett változata például az a „forgatásrészlet”, 
amelyen Luri búcsúpartijának válik groteszk 
fôszereplôjévé. A narratívát a rászegezôdô ka-
mera mozgása, a világítás eszközei (a sötétség-
ben több irányított síkból érkezô fény, fényhul-
ladékok, felgyúló és kialvó reflektorok, a Tiffany-
lámpák szórt fényei) és a színpadias beállítások 
szervezik. Az utóbbit kocsiban tett utazásai eme-
lik poétikai formaelemmé. A kocsiváltozatok is 
koherenciát erôsítô motívumai a szövegnek, 
visszatérô ôsképük apja kedvenc poszterén lát-
szik (piros Chrysler kék háttér elôtt). Mindegyik 
egy box (másságuk Leonnal például ebben a 
zárt térben érvényesül), amelyek egyfelôl Bert 
sorsát meghatározó allegorikus helyszínek, más-
felôl intermediális utalóeszközök. A taxiutat 
készítik elô a parki padon átéltek: „Mintha csak 
a saját doboza létezne a továbbiakban, s ha halad, a 
dobozzal együtt teszi, azzal együtt csúszik bele egy 
másik, szintén nagyon ügyesen kimunkált játéktérbe. 
[...] s bár ô valójában egy centit nem mozdult, a világ 
egy forgószél segítségével cserélgette körülötte az ap-
rócska díszletsort, látszólag értelmet adva az ücsör-
gésnek.” (275.) Aztán a kocsiban egy félszubjektív, 
társított beállítás láttatja ôt s vele a lehúzhatat-
lan ablak üvegén felkínált festményeket és rajzo-
kat. Majd – ahogy a gyógyszer hat – megmozdul-
nak a figurák, élettel telik meg a város, kisfil-
mek jönnek, sôt megnyílik egy másik dimenzió, 
és életképek peregnek ugyanazon a fe lü leten. 
A lolitás utazás különleges hangszerelésû em-
lékképeivel folytatódik a mozi, amelyben rek-
viemmé rendezôdnek a disszonáns hangok, s 
végül diavetítésként sorjáznak behunyt szeme 
elôtt a már látott garázs terében újra felvillanó 
hentai poszterek.

Filmszerûek Alfred birtokán a diófa alatt rög-
zített percek és a cseresznyeszedés jelenetei is, 
buja, érzéki képi megoldásokkal, fény-árnyék 
játékokkal, ráközelítésekkel és hosszan kitartott 
gesztusokkal, amelyekben a figurák maguk is 
jelenetként reflektálnak a helyzetre. („Közben a 
kerti jelenet, melyben benne álltak, vagyis ültek, nem 
tört szét, bár szemmel láthatóan mindenki máshol 
volt, szinte öntudatlanul a testén kívül keresgélt; dísz-
letként funkcionáltak.” 192.; „Tíz perc múlva még 
mindhárman a fa alatt álltak, sokkal letisztultabb, 
levegôsebb volt ez a jelenetük...” 205.)

A képkapcsolás konvencionális módja, a be-
állítás-ellenbeállítás technikája mindenekelôtt 
az Alfred–Mark–Martha történetben érvénye-
sül, mintegy a lacani varratelméletnek a filmi 
kommunikáció folyamatára adaptált megvaló-
sításaként. Alfred és Mark nézôpontjából is lát-
hatjuk annak a telefonbeszélgetésnek az utolsó 
perceit, amely Alfred és Martha között folyik 
(semmit nem tudunk meg belôle, mert a férfi 
számára mindössze a kielégülés lehetôségét je-
lenti), s amely alatt tolakodik elô Markban a 
tanári karrierjét kettétörô negyven perc emlé-
ke (dolgozatírás alatt obszcén rajzot készített az 
egyik tanítványáról). Rézsútos kameraállásból 
látjuk a jelenet végén a két férfit, a szimbolikus 
fent-lent pozícióban: Mark alulról néz felfelé a 
franciaablak keretezte „vezércikkillusztráció” 
Alfredra (visszatérô motívum), Alfred fentrôl 
lefelé a mélységesen lenézett férjre és szom-
szédra, az olvasó pedig azzal, hogy kilép az egyik 
tudatból, s belép a másikba, „belevarródik” a 
történetbe. Ugyanerre a kép-ellenkép kapcso-
lásra épül a végkifejlet is, de itt Marké a fent 
pozíció: a mobiltorony tetejérôl szemléli a meg-
kép zôdô tablót, „az Alfred birtokára méretezett élô-
képet”. „Mintha filmet nézne, nem is lenne izgalmas, 
ha ô is lent lenne.” (404.) Rögzíti a figurák be-
mozdulásait, az átrendezôdéseket, a tekintetek 
síkját, addig, míg a birtok gazdája egyedül nem 
marad „az imént még gyönyörûen berendezett, mos-
tanra azonban a mondanivaló hiányában beszûkült 
tér kellôs közepén”. (405.)

A narráció a film világa mellett folyamatosan 
reflektál magára a beszédre (Alfred nem egy-
szer veti meg magát „férfiatlanul fecsegôs magán-
beszédéért”) vagy az adott kommunikációs hely-
zetben „elhasznált” mondatra. Az áradó, sodró 
szóözönt éppúgy szervezi az artisztikus irodal-
mi nyelv, mint az irodalom- és filmelmélet vagy 
az orvostudomány frazeológiája, s – ahogy Ná-
das Péter PÁRHUZAMOS TÖRTÉNETEI-ben – funkcio-
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nálisan szerves része ennek a beszédmódnak a 
fattyúnyelvi szókincs, az obszcén és a trágár is. 
A gazdagon burjánzó nyelvi közeg pedig láttat: 
a kamera hol nagytotálra nyit, hol a bôr hám-
felületére közelít, a hirtelen vágások, keretezé-
sek és inzertek váratlan megoldásokat eredmé-
nyeznek. A felvételek montázsszerû elrendezé-
se igazi filmélményt tartogat az olvasónak: pereg 
a Jenei-mozi. 

Luchmann Zsuzsanna

AMIKOR AZ ÁRNYJÁTÉKOS
A FÉNYBE LÉP

Nagy András: Az árnyjátékos. 
Søren Kierkegaard az irodalomtörténet, 
eszmetörténet és hatástörténet metszéspontjain
L’Harmattan, 2011. 206 oldal, 2200 Ft

Kierkegaard kapcsán mindig is terméketlennek 
véltem azt a vitát, hogy „ki”, pontosabban: „mi” 
is ô valójában. Filozófus? Teológus? Költô? Val-
lásos író? Pszichológus? Debatter? A felsorolást 
a végtelenségig lehetne folytatni. Pontos választ 
azért sem kaphatunk ezekre a kérdésekre, mert 
Kierkegaard egész oeuvre-je, személyes habi-
tusa mond ellent mindenféle kategorizálásnak. 
Ha pedig ezt elfogadva mégis azt mondjuk, 
hogy Kierkegaard természetesen filozófus, ak-
kor azt csak úgy tehetjük, ha hozzáfûzzük: leg-
kevésbé sem abban az értelemben, ahogy a fi-
lozófiát a XIX. században, a német idealizmus 
korában értjük. Igaz ez Kierkegaard-ra, de igaz 
Nietzschére is, akit hagyományos értelemben 
ugyanúgy nem lehet filozófusnak nevezni, mint 
dán elôdjét. Nem hagyományos értelemben 
mindkettô par excellence filozófus. Olyan filo-
zófus, akinek szándéka szerint (ezt fontos hang-
súlyozni) nincs köze a rendszerhez. Ha emellett 
azt mondjuk: legalább ennyire szépíró, akkor 
sem térünk el az igazságtól, de nem is nagyon 
teszünk hozzá semmit, mivel a filozófiának az 
általuk létrehozott modusa alapvetô változást 
hoz a kifejezés formájában, vagy – ahogy Vattimo 
mondja Nietzsche kapcsán –: „stilisztikai forra-
dalmat” csinál.

Talán ebbôl kiindulva lehet mindenki elnézô 
a különféle értelmezésekkel szemben, még ak-
kor is, ha azok esetleg a katedrafilozófia felôl 

érkeznek, tudva, hogy Søren Kierkegaard, saját 
megjegyzése szerint, semmitôl sem rettegett 
jobban, mint attól, hogy egyszer filozófiapro-
fesszorok értelmezzék, és írjanak értekezéseket 
róla. Ám azt is tudjuk, hogy életében legalább 
ennyire szeretett volna egyetemi katedrát kapni, 
vagy ha az nem megy, legalább a szószékrôl 
prédikálni. Ebben (is) tetten érhetô az az iró-
nia, amelyet tökélyre fejlesztett ez a kortársai 
által csak „koppenhágai Szókratésznak” nevezett 
különös figura. Mindezt nem csupán egy könyv 
kapcsán célszerû elmondani, hanem egy kerek 
kétszáz éves évforduló elôtt (1813-ban született) 
sem árt tudni, hogy a világszerte megrendezés-
re kerülô Kierkegaard-konferenciák, work sho-
pok, kollokviumok stb. egyszerre váltottak volna 
ki belôle ironikus fanyalgást és boldog megelé-
gedést. Nagy Andrással egyetértve elégedjünk 
meg azzal, hogy „életmûve felé az esztétika, a pszi-
chológia, a teológia, az antropológia diszciplínáiból 
is vezetnek utak” – és még sok más irányból is.

Nagy András Kierkegaard-könyvében olyan 
aspektust vet fel, amely magának a mesternek 
is tetszett volna. A dán dandy ugyanis szenve-
délyesen szerette a színházat, mind a prózai, 
mind a zenés formáját. Mûvei mint színpadi 
darabok, alakjai mint szereplôk és mindezek 
mögött maga a mester, a színpad rendezôje, 
szcenikusa, kellékese, súgója, takarítója: a nagy 
Kierkegaard. A szerzô ebbôl a szempontból te-
kinti át a dán filozófus egyes mûveit. Ugyanak-
kor nem csupán a kierkegaard-i gondolatmenet 
értelmezésérôl van szó, hanem tanulmánykö-
tetében kitér számos olyan kérdésre, amely sok-
kal inkább a szellemi közeg kapcsán az ún. „dán 
aranykort” érinti. A tanulmányköteteket egyéb-
ként szokás szeretni, de még inkább kissé el-
nézôen legyinteni: „egy rókáról két bôr”. Itt 
errôl már csak azért sem lehet szó, mert ezek a 
tanulmányok rangos külföldi kiadványokban 
(többnek szerkesztôje a kiváló Kierkegaard-ku-
tató Jon Stewart) jelentek meg. Magam ezt a 
véleményt egyébként sem osztom. Az ítélet attól 
függ, mennyire sikeres a tanulmányok egymás-
hoz rendezése, és ebben a vonatkozásban a kö-
tetben vannak jobban sikerült tanulmányok és 
kevésbé integráltak. A leginkább izgalmasak 
azok, ahol a fentebb említett színházi aspektus 
érvényesül. Ilyen például, amikor a szerzô szín-
házi terminusok segítségével próbálja meg tisz-
tázni a nagy dán „írói stratégiáját”. Kitér a kom-
munikáció, illetve az inkognitó szerepére, hogy 
aztán rátérhessen a maszk kapcsán az árnyjáték 
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értelmezésére. Valóban. Kierkegaard kapcsán 
az egyik legfontosabb kérdés az inkognitó prob-
lémája, ennek elemzése talán itt egy kicsit töb-
bet érdemelt volna, hisz közvetlenül kapcsoló-
dik a színházi alapvetéshez. Már csak azért is, 
mert ehhez nemzetközi szinten mérvadó iro-
dalom magyar nyelven is elérhetô (Soós Anita: 
HA EGY ARCOT SOKÁIG ÉS FIGYELMESEN SZEMLÉLÜNK...), 
amelyben Soós az inkognitó mind filozófiai, 
mind nyelvészeti hátterét nagyon részletesen 
vizsgálja. Általánosan elfogadott a Kierkegaard-
kutatásban, hogy az inkognitó kapcsán különb-
séget kell tennünk direkt és indirekt kommuniká-
ció között. Egyetértek azonban Richard Purk-
hart hofer és Soós Anita megállapításával, mi-
szerint az elôbbi Kierkegaard-nál voltaképp 
nem létezik. Véleményem szerint ez természe-
tes, hiszen az valahol a trivialitással lenne egyen-
ér tékû, amelytôl Kierkegaard irtózott. Ezzel 
bár Nagy András külön nem foglalkozik, de 
talán ô is egyetért. Szerinte egyébként az álar-
cok, illetve az álöltözetek „valamiféle színházi kí-
sérletet” jelentenek, bár igaza van: abban az eset-
ben, ha „a színházat igencsak tágan értelmezzük”. 
És miért ne értelmezzük így? Hisz a színház 
mindig indirekt kommunikáció.

Ha pedig színház, akkor valóban fontos a 
Nagy András által idézett mottó, amely a Királyi 
Színház színpada fölött ékeskedett: „Nem csak 
az élvezet számára.” Megszívlelendô. Nagy András 
ebben az értelemben elemzi Kierkegaard egyik 
legszebb mûvét, AZ ISMÉTLÉS-t. (Csak megjegyez-
zük, hogy ennek létezik éppen a L’Harmattan-
nál megjelent új magyar fordítása a dán kritikai 
kiadás alapján.) Kierkegaard ebben a mûvében 
részletesen foglalkozik az „emlékezés” (görög 
αναμνησσις, hegeli Er-innerung) kategóriájával 
és az „ismétlés” (Gjentagelsen) viszonyával, nem 
utolsósorban Schelling nyomán megállapítva, 
hogy míg a görögöknél és a hegeli rendszer-
filozófiában az idô általában múltat jelentett 
(ezért lesz a megismerés a visszaemlékezés), 
addig az újabb filozófiában az idô jövôre ori-
entált (ezért a rá való vonatkozás az ismétlés). 
De ez csak az egyik szint. Kierkegaard ugyan-
ilyen intenzíven foglalkozik Jób értelmezésével, 
amely a FÉLELEM ÉS RESZKETÉS Ábrahám-képével 
összevetve érdekes következtetésekre adhat ala-
pot; a szerelem ismételhetôségének kérdésével 
(a jól ismert Regine-viszony kapcsán); a vallási 
és költôi egzisztencia egymáshoz való viszonyá-
val, amely oly nagy hatással volt Rilkére és Kaf-
kára. Nagy Andrást viszont a kötet egyik szín-

házi elemzése érdekli, ebbôl az aspektusból áb-
rázolja a szerelmi történetet is. Az ismétlés a 
színháznak evidens eszköze, de nem az az élet-
re vetítve. Kierkegaard ugyanis – Jób példá -
ja kapcsán – arra a következtetésre jut, hogy a 
világban nincs és nem is lehetséges az ismétlés. 
Jób bár mindent kétszeresen visszakapott, az 
ismétlés mégsem lehet tökéletes, mert a gyere-
keit nem kaphatta vissza, hisz az individuális 
élet nem ismételhetô – mondja Kierke gaard. 
Ez adja a súlyát a HEGY ÉS SZAKADÉK fejezetben 
elemzett Ábrahám-történetnek is (FÉLELEM ÉS 
RESZKETÉS), amelynek fô konklúziójával csak egyet 
lehet érteni: „Ábrahám és Izsák útja a hegy felé ve-
zetett, s a XX. század több zsenije is megidézte ezt az 
emelkedôt, de ennek során többségük mégiscsak azt a 
szakadékot közelítette meg s írta le, „»ahol a kétely ejt 
rabul«.”

A további fejezetekben a szerzô Schiller, a 
dán aranykor több szerzôje, különösen Heiberg, 
illetve Kierkegaard kapcsolatát taglalja. Míg a 
Schillerrel való textuális kapcsolat kevésbé ki-
mutatható, bár a Kierkegaard-könyvtárban va-
lóban megvolt Schiller számos mûve (ez a könyv-
tárkatalógus is elérhetô magyar változatban), 
addig Heiberg, a dán irodalmi, esztéta kör és 
Kierkegaard kapcsolata több mint evidens. A té-
mában az egyik elsô összefoglaló mûvet 1990-
ben Bruce Kirmmse írta (KIERKEGAARD IN GOLDEN 
AGE DENMARK). Kissé késôbb egy másikat (EN-
COUNTERS WITH KIERKEGAARD, A LIFE AS SEEN BY HIS 
CONTEMPORARIES), majd 2005-ben Jon Stewart 
szerkesztésében egy alapvetô forrásmunka (HEI-
BERG’S ON THE SIGNIFICANCE OF PHILOSOPHY FOR 
THE PRESENT AGE AND OTHER TEXTS) jelent meg, 
és néhány éve ugyancsak tôle egy hatalmas ösz-
szefoglaló mû (A HISTORY OF HEGELIANISM IN GOL-
DEN AGE DENMARK, I–II.). Nagy András kötetének 
egyik leginformatívabb része is éppen ezt a kér-
dést dolgozza fel a VAGY HEGEL – VAGY DIALEKTIKA 
címû fejezetben. Mindez azért is kaphat kitün-
tetett szerepet, mert Heiberg személye teljesen 
megfelel Nagy András koncepciójának, hisz a 
dán aranykor központi alakja egyszerre volt fi-
lozófus (aki személyesen hallgatta és ismerte 
Hegelt), esztéta és lapszerkesztô és nem utol-
sósorban a koppenhágai színházi élet irányító-
ja. A szerzô George Pattisonra hivatkozva azt 
mondja, hogy a színház olyan számára, mint az 
„esztétikai teljesítmény maximuma”. A színházhoz 
– Nagy szerint – egyszerre kötötte a hegeli meg-
értés és egyszerre a személyes élet (Johanne 
Luise Pätges, a korszak ünnepelt színésznôje 
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volt Heiberg felesége). Nagy ebben a kontex-
tusban behatóan foglalkozik Kierkegaard és 
Heiberg Hegelhez való viszonyával. Helyesen 
látja, hogy Kierkegaard Hegellel szembeni kri-
tikáját elsôsorban nem Hegel, hanem a dán 
hegeliánusok alakították, akik közé Heiberg 
tartozott. Hozzátehetnénk: Mynster püspök is, 
aki Kierkegaard számára a kompromittálódott 
dán államegyházat jelentette, vagy Martensen, 
aki Kierkegaard tanára, majd a püspöki szék-
ben ellenfele volt. Kierkegaard azonban min-
den kritikája ellenére nem képes teljesen elsza-
kadni a német filozófustól, amit tovább színez 
az a tény, hogy a hegeli rendszer elleni lázadás 
(l. A SZELLEM FENOMENOLÓGIÁJA, BOLDOGTALAN TU-
DAT címû fejezetét) valóban be van építve ma-
gába a rendszerbe. Ha ezt egy kicsit másképp 
is látom, mint a VAGY-VAGY magyar utószavát író 
Heller Ágnes, de lényegileg egyet tudok vele 
érteni. Röviden talán annyit érdemes hozzá-
tenni, hogy Kierkegaard nem volt vak, a hely-
zetet pontosan látta, ezért akarta a teljes para-
digmát megváltoztatni, hogy ebbôl a szorításból 
ki tudjon törni. 

Nagyon érdekes lehet a magyar olvasóknak 
Heiberg FATA MORGANA címû mûvének a könyv-
ben való bemutatása. A FATA MORGANA az ural-
kodó születésnapjára írt „spekulatív komédia”, 
amelyben a szerzô arra tett kísérletet, hogy az 
általa bálványozott Hegel filozófiáját vigye szín-
padra. Nem tévedés: Heiberg valóban ezt sze-
rette volna. A bukás szükségszerû és látványos 
volt. Ha valaki olvasott Hegelt, nehezen tudja 
elképzelni, hogy miként juthat épeszû ember-
nek eszébe ez a képtelenség. Ennyi erôvel szín-
darabot lehetne írni a kovalens kötések tiszta 
polaritásáról vagy, hogy a filozófiánál marad-
junk, komédiát a tiszta értelmi fogalmak transz-
cendentális dedukciójáról. Nagy András igen 
élményszerûen mutatja be ezt a kezdeménye-
zést, amelynek ha még részletesebb történései-
re kíváncsi a magyar olvasó, Jon Stewart köny-
vében (A HISTORY OF HEGELIANISM IN GOLDEN AGE 
DENMARK, II. 2.) azt is megtalálja. Érdemes, mert 
valóban egyedülálló (ôrült) kísérlet tanúi lehe-
tünk. A VAGY HEGEL – VAGY DIALEKTIKA fejezet 
címe egyébként elsôre problémásnak tûnhet. 
Hisz Hegel maga „a” dialektika, akkor hogyan 
lehet itt szó „vagy-vagy”-ról? Azonban – ha jól 
értem Nagy Andrást – itt nincs is igazi vagy-
vagy. Miként az „igazi” VAGY-VAGY-ban: „házasodj 
meg, meg fogod bánni, ne házasodj meg, azt is meg 
fogod bánni”. (Talán nem is véletlen, hogy nem 

sokkal ezután írja: „akaszd fel magad, meg fogod 
bánni, ne akaszd fel magad, azt is meg fogod bánni”.) 
Akkor ennek analógiájára: vagy hegeliánus le-
szel, vagy nem leszel, a tagadásod alapja min-
denképpen az ellentétet feltételezô dialektika.

Bár a színházi látásmódról a továbbiakban 
nincs szó, mégis külön érdeme a könyvnek, hogy 
több fejezetben is foglalkozik a magyar Kier-
kegaard-recepcióval. Ezek mindegyikének a 
középpontjában Lukács György áll, ami egyál-
talán nem véletlen. Már a Schiller-fejezetben is 
találunk Lukács-utalásokat, de egy külön rész 
csak vele foglalkozik, majd a szerzô a VAGY-VAGY 
magyar „története” kapcsán ismét visszatér hoz-
zá. Lukács azért is érdekes, mert a magyar recep-
cióban az elsôk között volt, aki Kierkegaard fi-
lozófiájáról értekezô esszét írt a LÉLEK ÉS FORMÁK-
ban. A Kierkegaard-hatástörténetben egyébként 
az elsô jelentôs fordulatot Georg Brandes hoz-
za. Brandes 1877-ben megjelentet egy könyvet 
Kier kegaard-ról, amelyet nem sokkal késôbb, 
1879-ben németül is kiadnak. Brandes ezzel a 
könyvével elsôként Henrik Ibsen figyelmét hívja 
fel e különös dánra. Brandes ennél többet is 
tesz. Az Ibsenen keresztül felkeltett francia ér-
deklôdés mellett (vö. Kemp, Peter: LE PRÉCUR-
SEUR DE HENRIK IBSEN. QUELQUES ASPECTS DE LA DÉ-
COUVERTE DE KIERKEGAARD EN FRANCE) egy 1888. 
január 11-én Nietzschének írt levelében is utal 
Kierkegaard-ra. Nietzsche azonban már nincs 
abban a helyzetben, hogy tényleg foglalkozzon 
vele, bár leveleibôl kiderül, hogy szerepelt a 
tervei között. (Ezért is érthetetlen, hogy A TRA-
GÉDIA SZÜLETÉSE magyar kiadásának egyik jegy-
zete megismétli Fülep Lajos vaskos tévedését 
(86. o. jegyzet), aki közvetlen kapcsolatot állít 
a két filozófus között.) 

Brandes Bécsben elôadásokat tart, amelye-
ken Kierkegaard filozófiáját népszerûsíti, egy-
ben kiterjedt levelezést is folytat a kor számos 
nagy gondolkodójával. Bécs ekkoriban a német 
nyelvi megújulás fellegvára, a modern német 
irodalom centruma, csupa nagy alakkal. Közü-
lük például Hofmannstahl vagy Arthur Schnitz-
ler számára Kierkegaard filozófiája meghatá-
rozó befolyást gyakorolt. Nem véletlen, hogy 
az ugyancsak osztrák Der Brenner, amelyet 1910-
tôl Ludwig Ficker Innsbruckban szerkeszt, ad 
teret Theodor Haeckernek, aki 1923-tól ugyan-
csak Innsbruckban elkezdi németül megjelen-
tetni a Kierkegaard-naplókat. Ezek a naplók 
késôbb fontos forrást jelentenek Lukácsnak. 
A LÉLEK ÉS A FORMÁK-ban kiemelt helyet kapó 
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Rudolf Kassner 1906-ban a Neue Rundschauban 
ír esszét Kierkegaard-ról. Lukács érdeme min-
denképpen az, hogy elsôként (1910) ír magyar 
nyelven (is) Kierkegaard-ról ismertetést, bár 
Nagy Andrásnak vélhetôen igaza van abban, 
hogy a „magyar Regina Olsen” (Seidler Irma, 
Lukács szerelme, aki 1911-ben öngyilkos lett) 
fontos inspiráció Lukács számára. Itt nincs hely 
arra, hogy a korai és a kései Lukács összeveté-
sét elvégezzük, csak jelezni lehet, hogy – egyet-
értve a szerzôvel – sokkal kevésbé változott meg 
Lu kács értékítélete Kierkegaard kapcsán AZ ÉSZ 
TRÓNFOSZTÁSÁ-ban, mint azt a felületes szemlélô 
gondolná. Hozzáteszem: ez Nietzschére nézve 
is igaz.

Kierkegaard, e különös „árnyjátékos” gondola-
tait kölcsönözhetjük zárásként: „a szerzô megér-
tette korát és benne önmagát, hogy képes egyetlen 
szóval [...] kifejezni azt, amit megértett: korunk a 
bomlás kora”. Mindenki eldöntheti, hogy e két-
száz éve született szerzô sorai mennyiben aktu-
álisak. És mindenki eldöntheti, érdemes-e vele 
vagy a másik nagy „diagnosztával” (Nietzsche) 
foglalkozni avagy sem. Gyanítom, a megértés-
hez kétszáz év elteltével talán hozzátehetnek 
valamit.

Gyenge Zoltán

NYOMOZÁS EGY KÉZIRAT 
ÜRÜGYÉN

Pszeudo Kierkegaard: A megfordult világ. 
Ismeretlen Kierkegaard-kézirat
Közreadja Gyenge Zoltán
Kalligram, Pozsony, 2012. 205 oldal, 2900 Ft

„A szokásos kritikai hagyományt követve, mely szerint 
a névtelen recenzens köteles megadni minden szerzô 
nevét, aki elhallgatta azt, tudatjuk, hogy a szerzôt 
[Gyenge Zoltán]nak hívják, és [filozófiaprofesz-
szor Szegeden].” Jean Paul a FANTÁZIADARABOK 
CALLOT MODORÁBAN (1814–1815) címû zenei el-
beszélésekhez írt, 1813-as elôszavában e sza-
vakkal leplezi le a mû névtelen szerzôjének in-
kognitóját. Persze a szögletes zárójelben lévô 
beszúrások nélkül, amelyek helyén eredetileg 
a „Hoffmann” név és az a korabeli zeneértô kö-

zönség számára nem mellékes információ állt, 
hogy az azonosítandó személy „zeneigazgató Drez-
dában”.1

Az álneves vagy névtelen szerzôkkel, szer-
kesztôkkel, kiadókkal való manipuláció, vagyis 
a pszeudonimitás és az anonimitás, amely szin-
te automatikusan maga után vonja a szerzôben 
rejtôzködô szerzôk és a talált kéziratok kí nai-
doboz-szerûen egymásba rakosgatható játékát, 
kedvelt fogás volt a romantikában. Szívesen al-
kalmazta szépíróként E. T. A. Hoffmann mel-
lett Jean Paul is, csakúgy, mint Horace Walpole, 
Edgar Allen Poe, Jókai Mór vagy akár Søren 
Kierkegaard.

Kierkegaard, bár a német romantika kritiku-
saként komoly bírálatnak veti alá a pszeudo nim 
szerzôséget, mûvei nagyobb részét, jó (poszt)-
ro mantikus szerzô módjára, álnéven publikálja, 
s csak kisebbik részét látja el a saját nevével, az 
elôbbieket egy esztétikai, az utóbbiakat pedig 
egy vallási tervezet részének tekintve. A pszeu-
do  nim mûvek sorát a VAGY-VAGY (1843) nyitja, 
a fordulópont az addigi pszeudonimeket mint-
egy „hivatalosan” leleplezô LEZÁRÓ TUDOMÁNY-
TALAN UTÓIRAT (1846), a lezárás pedig az álnév-
használatra külön figyelmeztetô, Anti-Climacus 
néven megjelentetett vallásos mû, A KERESZTÉNY 
HIT ISKOLÁJA (1850), amely a szerzôi szándéknak 
megfelelôen már csak formálisan tekinthetô 
pszeudonimnek.

A MEGFORDULT VILÁG tehát a szerzôi név eltün-
tetésével mindenekelôtt a szerzôség témáját 
életmûve egyik fontos (ha nem is a legfonto-
sabb) mozzanatává avató Kierkegaard pszeu-
do nim mûveit idézi meg. Ugyanakkor tuda-
tosítja azt a leghamarabb a XX. század eleji 
 formalista elméletekben megjelenô, majd ki-
sebb-nagyobb csavarokkal a posztmodern szer-
zôségelméletekben dúló s újabban ismét kevés-
sé divatos irodalomelméleti felfogást is, hogy 
nem számít, ki írta a mûvet: „Mert a szerzô maga 
a mû.” (16.)

A hamisítás deklarált tényét azonban a köz-
readó (a könyv fülszövegében) irodalomelmé-
leti fejtegetések helyett egy képzômûvészeti uta-
lással árnyalja, amely saját helyzetére lefordítva 
egyfajta önigazolásként értelmezhetô: „Han van 
Meegeren nem egyszerûen hamisította a zseniális hol-
land festôt, Johannes Vermeert, hanem annál többet 
tett: új kontextust teremtett.”

Ezzel a megjegyzésével nagy dolgot helyez 
kilátásba. Hiszen a Pszeudo Kierkegaard név 
alatt közreadott mû (mely a szerzô ilyetén meg-
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jelölésével azonnal mentesíti magát a plágium 
gyanúja alól), nem egyszerû másolatok (repro-
dukciók) sorát kínálja, s nem is pusztán egy 
adott jelentéstartományba tartozó elemek játé-
kos stílusimitációját (pastiche), akár a komoly 
meg té vesztô szándékot sem mellôzve (hamisí-
tás), ha nem feltett szándéka a kiinduló alapként 
adott jelentésmezô kibôvítése s ezáltal új jelen-
téstartományok megnyitása is.2

A közreadó az elôszóban csak látszólag cáfol 
rá erre a fülszövegben ígért jelentésbôségre, 
amikor az akkurátus dán Kierkegaard-kutatók 
kifogásait elfogadva, mintegy rásüti saját felfe-
dezésére a „pszeudo” bélyeget: „Szerintük el kép-
zel hetô, hogy egy Kierkegaard-rajongó, aki elég jól 
ismeri a filológiai corpust, a szerzô stílusát s talán 
egy kicsit magát a gondolkodásmódot is – de ugyan-
akkor egyben elege is van mindebbôl –, nos, talán egy 
ilyen utánzó írta ezeket a sorokat. [...] Így tartózko-
dunk is attól, hogy az írást az ô neve alatt jelentessük 
meg. [...] De egyébként is a dánok, akik a kézirat bir-
tokosai, a mûvet csak »pszeudo« írásként engedik ki-
adni.” (15. k.) Az új kontextus megteremtését 
ugyanis sokszor épp ezzel a játékos és a komoly 
közti ironikus ingadozással éri el.

Gyenge Zoltán pastiche-a a következô eljá-
ráson alapul. A filozófus (Kierkegaard) valósá-
gos biográfiájának és mûveinek tematikus és 
stilisztikai elemeit egy az egyben átveszi, vagy 
kissé átformálja, vagy hajszálnyival megtoldja, 
vagy egy folyton bôvíthetô variációs séma ré-
sze ként kezeli, majd mindezt beépíti a saját mû -
ve fôhôsének és szerzôjének megtett filozófus 
(Pszeudo Kierkegaard) mûvébe. Emiatt mind-
két esetben (Kierkegaard-nál csakúgy, mint 
Pszeu  do Kierkegaard-nál) úgy tûnhet, mintha 
mû és élet egymás tükörképei lennének. Ez az 
eljárás Kierkegaard-t akarva-akaratlanul is a 
kora romantika örökösének és a posztmodern 
elô fu tá rának tekinti, bizonyítva, hogy nála a 
„bio-grá fia” kizárólag élet és írás egymást de-
konstruáló olvasataként értelmezhetô.3

Ezt erôsíti a vallásos problémákat számûzô 
romantikus-esztétikai tematika pókhálószerû 
megjelenítése is. Pszeudo Kierkegaard, elôdjétôl 
eltérôen, még elvétve sem ír „épületes beszédek”-
et. Mûvének középpontjában egyértelmûen az 
erotikának (a Regine Olsen iránti szerelemnek) 
a mûvészet oltárán (avagy magáért az írásért) 
való feláldozása áll, amelynek eredményeként 
mintegy fellobog az írássá formált élet szenve-
délye. Ennek nyomát viseli az egyes fejezetek-
ben például a VAGY-VAGY-ból ismert „szerencsétlen 

tudat” – eredetileg hegeli gondolatának – kü-
lönféle megszólaltatása (például „a boldog” [34–
43.], „az álmodó” [52–67.], „a kivétel” [95–107.], 
„a vágyakozó” [108–120.], „a kintornás” [155–
166.]); AZ ISMÉTLÉS és a FÉLELEM ÉS RESZKETÉS csu-
pán a végtelenben megvalósítható szerelme az 
ifjú és a lány között (például „a mesélô” [22–33.], 
„a boldog” [34–43.], „a vágyakozó” [108–120.], „a 
szeretô” [129–138.], „az ismétlô” [167–184.]); vagy 
a nyárspolgári lét kereteit szétfeszítô, kivételes 
költôi és vallási egzisztencia útja („a kivétel” [95–
107.], „a szeretô” [129–138.], „a mûvész” [139–
154.], „az ismétlô” [167–184.]).

E motívumok között azonban találunk né-
hány kevéssé hihetô (s emiatt a mû „hitelessé-
gét” egészében megkérdôjelezô!) elemet is. Az 
egyik legérdekesebb talán A MÛVÉSZ címû feje-
zetben bemutatott problémákat kísérô, ÍTÉLET 
ÉS LÉT címet viselô Hölderlin-töredék elhelye-
zése a Kierkegaard-korpuszon belül (lásd 147.). 
A pár oldalas töredék, amelyet Hölderlin 1795-
ben, jénai tartózkodása idején jegyzett fel egy 
könyv hátsó borítójára, a könyvvel együtt leg-
hamarabb 1930-ban bukkant fel egy aukción, 
nyomtatásban pedig csak 1961-ben jelent meg 
elôször, Friedrich Beißner stuttgarti kiadásá-
ban.4 Pszeudo Kierkegaard, valamikor az 1840-
es évek elején, e töredék apropóján fejti ki kora 
romantikus gondolatait a dualisztikusan felfo-
gott én narcisztikus-egoista, önteremtô-ön meg-
semmisítô megismerési folyamatáról mint a tu-
dat öntudathoz vezetô útjáról. Végsô konklú ziói 
az ôrületben tetôzôdô magasabb rendû mû vészi 
belátásról pedig már olyan relációkat sejtetnek, 
amelyek konkrét filológiai bizonyítékait az 
E. T. A. Hoffmann-kutatók is bizonyára elra-
gadtatással üdvözölnék. Más tér- és idôbeli buk-
fencek miatt, de szintén nonszensznek te kint-
hetôk például a csonkán hivatkozott Nietzsche- 
(lásd például 20. és 93.) vagy Marx-párhuzamok 
(lásd 187.) is a szövegben, ezekre azonban maga 
a közreadó hívja fel a figyelmet.

Az ismert Kierkegaard-passzusok parafrázi-
sai, variációi és átiratai természetszerûleg elô-
hívnak egy palimpszesztszerû olvasatot is. Idôrôl 
idôre az az érzésünk támad, mintha ez a szöveg 
nem egyszerûen olyan lenne, mint valamelyik, 
saját korában publikált Kierkegaard-mû, hanem 
annak jó esetben az elveszett eredetijével, rossz 
esetben viszont még a maga idején kidobásra 
ítélt piszkozatával lenne dolgunk, amelyre az 
itt közölt írást, papír hiányában, mintegy rámá-
solták (palimpszeszt).
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Ezek után azt, hogy Pszeudo Kierkegaard 
írása vajon nagy elôdje mely korszakát gyara-
pítja, valóban igen nehéz pontosan megmon-
dani. A közreadó maga is csak annyit jegyez 
meg elôszavában, hogy 1841 és 1844 között ke-
letkezhetett (lásd 10.). Azaz a teljes életmûvön 
belül egy igen gazdag periódust fog át, amely 
valamivel Kierkegaard Regina Olsennel való 
végleges szakítása és AZ IRÓNIA FOGALMÁRÓL szóló 
disszertációja megvédése után, a közreadó su-
galmazása szerint elsô berlini útja elsô napjával 
(1841. október 25.) veszi kezdetét (10.), és AZ 
ISMÉTLÔ címû fejezet idôproblematikája, vala-
mint az UTÓHANG elszórt utalásai alapján nagy-
jából az 1844-ben kiadott A SZORONGÁS FOGAL-
MA, valamint a FILOZÓFIAI MORZSÁK és az ELÔSZÓ 
megtervezésével zárul. A fókuszban egyértel-
mûen a három legismertebb, 1843-ban megje-
lent Kier kegaard-mû (VAGY-VAGY, FÉLELEM ÉS RESZ-
KETÉS, AZ ISMÉTLÉS) áll, de gyakran felvillannak 
például a F. W. J. Schelling 1841–42-es, A KINYI-
LATKOZTATÁS FILOZÓFIÁJA címû elôadásairól ké-
szített, csak posztumusz kiadott Kierkegaard-
jegyzetek gondolatfoszlányai is. Mi sem ké  zen-
fekvôbb ennél, hiszen e mûvek közül kettôt Gyen-
ge is lefordított: az egyetemi jegyzeteket BERLINI 
TÖREDÉK címen (Osiris, 2001) és AZ ISMÉTLÉS-t 
(L’Harmattan, 2001, az újabb, 2008-as kiadás-
ban Soós Anitával közösen). Ugyanakkor beke-
rülnek ide a dán filozófus magyarul nagyrészt 
még kiadatlan, szintén ebben az idôszakban 
keltezett naplói, jegyzetei, levelei, sôt kevésbé 
látható módon még a hozzájuk kapcsolódó szak-
irodalom (köztük Gyenge Zoltán mûvei) is.

Mi, oly sokszor megszólított „nyájas olvasók” 
azonban mégis jobban járunk, ha az (ál)tudomá-
nyos lábjegyzetekkel is megtámogatott szöveg 
mö gött intertextuális poénok sorozatát gyanít-
juk. Ennek megfelelôen feltételezhetjük, hogy 
a 2012-ben közzétett opus Pszeudo Kierkegaard 
„retroprospektív” módon felvillantott pszeu do-
kor szakát képviseli, és éppúgy értelmezhetô az 
intertextualitás fogalmával (vagyis egy szöveg 
idegen szövegekkel való kapcsolataként, legye-
nek azok egyazon vagy különbözô szerzôk kü-
lön bözô mûvei), mint az autotextualitáséval 
(vagy is egy szöveg önmagával való belsô kap-
csolataiként). 

Képzeljünk el ehhez egy, a „bio-gráfia” meg-
fe lelô pontján elhelyezett kicsinyítô tükröt, amely 
alkalmas lenne bármely adott képi vagy szö-
vegszerû téma referenciális leképezésére. Ez a 
(szaknyelven mise en abyme-technikával véghez-

vitt) eljárás nem egyszerû megkettôzéssel megy 
végbe (ebben nem lenne semmi pláne, hiszen 
a produktum semmiben sem különbözne egy 
ügyes másoló munkájától), hanem sokkal in-
kább a látottak tartalmának sajátos szempontú 
egyszerûsítésével vagy épp metaforikus kitágí-
tásával hoz létre új tartalmat. Mármost, ha a 
prospektív tükör az, ami elôre tükrözi a még 
elkövetkezôket, a retrospektív pedig az, ami 
utóbb tükrözi a már bekövetkezettet, akkor a 
retroprospektív mindkét irányú mozgást le he-
tô vé tenné: azaz egy rögzített ponthoz képest a 
korábbi és a késôbbi eseményeket felfedve tük-
rözné a képet vagy a szöveget. A tükrözések 
ilyen módon valóban mintegy re kon tex tua li-
zál nák az eleve töredékességében értelmezett 
életmûvet.5

Mirôl van tehát szó jelen esetben? Egy izgal-
masan alkalmazott retroprospekcióról. Arról, 
hogy A MEGFORDULT VILÁG közreadója „szerencsés 
véletlen” folytán rátalál arra a kitüntetett po-
zícióban lévô kierkegaard-i kulcsmûre, amely 
mintegy kívülrôl és belülrôl, elôre- és hátrafelé, 
leszûkített és kitágított, egyszerûsített és bo-
nyolí tott módon szemlélve-szemléltetve rálátást 
nyújt az életmû egyik igen jelentôs szeletére. 
S teszi mindezt, egyelôre a kora romantikus ha-
tást még nem teljesen levetkezve, a reflexió poé-
tikus magasságokba emelô szárnyain.

A kérdés ezek után már csak az, hogy mi lehet 
Pszeudo Kierkegaard tényleges célja az erede-
ti szöveg szó szerinti és metaforikus meghosz-
szabbításával: annak cáfolása, igazolása vagy 
éppenséggel bekebelezése? Jó esetben mind-
egyik és egyik sem. „Csak akkor bizonyítom, hogy 
egy írót megértettem, ha képes vagyok az ô szellemé-
ben cselekedni, ha anélkül, hogy egyéniségét csorbí-
tanám, képes vagyok lefordítani és sokféleképpen meg-
érteni ôt”6 – írja Novalis a VEGYES MEGJEGYZÉSEK 
címû kéziratának egyik töredékében, amelynek 
nagy részét Friedrich Schlegel VIRÁGPOR-TÖ -
REDÉKEK címmel jelentette meg az Athenäum fo-
lyóiratban. Helyesebben, írja ezt Schlegel, aki 
többek közt e fragmentumot is kihagyta a VI-
RÁGPOR-ból, viszont a romantikus együttfilozo-
fálás szellemében a sajátjaként közölte az ATHE-
NÄUM-TÖREDÉKEK-ben.7 Vagy még inkább, írja ezt 
Jorge Luis Borges, aki a Schlegel által eltulaj-
donított töredéket a PIERRE MÉNARD, A DON QUI-
JOTE SZERZÔJE egyik ihletô forrásának tekinti.8 
Vagy talán írja ezt a kierkegaard-i pszeudonimek 
gyötrelmesen vidám játékát újra megélô és meg-
alkotó Pszeudo Kierkegaard?
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A számtalan alakot öltô mise en abyme-oknak 
épp az a legfôbb sajátja, hogy bennük az egészt 
a rész ismétli, vagy megtévesztô módon dup-
likálja, a részrôl pedig feltételezhetô, hogy ma-
gá ban foglalja az egészt, amely tartalmazza. Az 
ön referencialitásnak ez a módja így elvileg vég-
telen regresszust indít el. Azaz a megkettôzé-
sek révén elért önreflexió csillogó tükörjátékot 
eredményez, viszonylagossá téve az „eredetit” 
szüntelenül helyreállítani kívánó olvasatunkat, 
amellyel akár fel is hagyhatunk – az egyébként 
a végtelenbe futó nyomozás lezárásának remé-
nyében.
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