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

TARTALOM
Jeles AndrÀs: JÂzsef ¢s testv¢rei (Jelenetek
egy parasztbibliÀbÂl) ã 3
RÀba Gy´rgy: KakasszÂ mÃltÀn ã 28
Minden nap cirkusz ã 28
Gergely çgnes: Immanuel Kanttal,
egy r¢gi p¢nteken ã 30
Kem¢ny IstvÀn: Kereszt¢ny ¢s k´z¢p ã 30
T¢rey JÀnos: V¢gakarat ã 33
BogdÀn LÀszlÂ: çtiratok mÃzeuma ä A hollÂ ã 34
Lackfi JÀnos: Egy nagyig¢nyü kismesterrûl ã 36
Antoine-Pierre-Augustin de Piis: A francia nyelv mÁmelû t´k¢lye
(Lackfi JÀnos fordÁtÀsa) ã 40
Tordai ZÀdor: TanulsÀgkeresû ismertet¢s ã 44
JÀsz Attila: egy szertartÀs neh¢zs¢gei ã 56
Mecseki Rita Eszter: Tatjana leveleibûl ã 57
A tenger felûl futottak ã 58
Payer Imre: Moszkva t¢r, ezredfordulÂ,
csÃcsforgalom ã 59
F¡stbe ment terv ã 59
Korompay H. JÀnos: Arany LÀszlÂ zÀrÂjelei (Arany JÀnos
levelez¢s¢nek textolÂgiÀjÀhoz) ã 60
ZsÀgot AndrÀs: Az ´ngyilkossÀgrÂl ã 64
PÂsfai Gy´rgy: Alig hihetû t´rt¢netek ã 66
Antonio Tabucchi: çlmok Àlmai (LukÀcsi Margit
fordÁtÀsa) ã 70

2 ã Tartalom

Feh¢r B¢la: Nekromantia ã 74
LÀzÀr BalÀzs: Hexameter ã 78
´ssze¢rnek a viszonyok ã 78
Varga MÀtyÀs: LassÃ t¢tel ã 79
Fak¢reg ã 80
B¢k¢s PÀl: Az IbolyÀn tÃl ã 80
Ferdinandy Gy´rgy: Magyar k´ltûk az ebenfurti
szÀrnyvonalon ã 83

FIGYELý
RadnÂti Zsuzsa: SzelÁd ÁrÂ lÀzadÂ dramaturgiÀval
(KÀrpÀti P¢ter: VilÀgvevû) ã 86
Farkas Katalin: Elrontott reg¢nyeink (KÀlnay Ad¢l:
¹r´ks¢g) ã 92
Havasr¢ti JÂzsef: Ady k´lt¢szete ä l¢lekbesz¢d, rendszer
vagy olvasat? (Kenyeres ZoltÀn:
Ady Endre) ã 95
Standeisky °va: Luciferi publicisztika
(Nyerges AndrÀs: Senkif´ldje: irodalom.
SzÃrÂprÂbÀk) ã 102
Weiss JÀnos: öjraolvastam k¢t k´nyvet (Feh¢r IstvÀn:
A magyarorszÀgi n¢metek kitelepÁt¢se
1945ä1950; 300 ¢ves egy¡tt¢l¢s.
A magyarorszÀgi n¢metek
t´rt¢net¢bûl) ã 107
A Holmi postÀjÀbÂl
BartÂcz çgnes: àEz iderÀnt, az odahÃz, mind fogdos,
vartyog, taszigÀlÊ ã 113
Tar SÀndor levele ã 116

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

3

Jeles AndrÀs

JñZSEF °S TESTV°REI
Jelenetek egy parasztbibliÀbÂl

Abba z idûbe, hogy a vilÀg m¢g elejibe vÂt, mikor çdÀny apÀnk s az °va csÂr¢n jÀrtak
a Paradicsom kertyibe, s mind vakoskodtak ä isz csak az Àlom volt a lÀtÀsok nekijek,
avva lÀttak, az Àlmok k¢peivel ä, tehÀt m¢g nû f¢rfit nem ´smert, avagy f¢rjfiÃ szinte
nût, tiszta gyermeksÁgbe ¢ltek, azonba egy kis k¢gyÂ tÀmadott, ki az alma erej¢vel felkatt¢ntotta a szemeket, s mingyÀrÀst egy a mÀsik szeme k´z¢ csapta, hogyaszongya:
Mi az ott a lÀbad k´zt, ageb, ami csilingel ten¢ked...
N¢, megfogd a szÀjad, aszongya, isz ahon ibolyÀkat avagy tÀtikÀt rem¢llettem, Ám¢,
s´rtv¢kkel b¢nûtt nyilad¢kot tapasztalok...
Jaj n¢, nem sz¢gyelled, minû szûr´s-bogas...
Coki ahon meg mohos, somb¢kos, permetes...
N¢ csak, alkalmatos, Àm k¢m¢letlen ¡ltetûbot...
Ihol, reves hÃsnyelû kancsÂ, bokÀj!
így csudÀlkoztak egymÀs ellenibe, t¢-s-tova kapdostak, osztÀn v¢gire menv¢n m¢gis
elbÃttak a kerÁt¢s m´g¢, s mingyÀrÀst k´z´sk´dtek.
E vÂt elejibe, ÀrtatlansÀg, b¢kess¢g, de rittig ugyanez k´vetkezik az ¡dûk v¢g¢n, mert
elcsapja a Teremtû tûl¡nk a halÀlt, azontÃl senki meg nem hal, s m¢z-izüjek lesznek
a napok, a bÀnatok leomlanak mirÂlunk, mint a szakadt ruha, minden temetûbe egy
angyal kimenyen, s megfÃj egy kicsi sÀrga trombitÀt, ¢s a n¢pek szÂt fogadnak a szavÀra, mind el¢ gy´nnek, kik mÀr ¢ltek, s megkÂstoltÀk a halÀlt, el¢ h´mb´r´dnek a
f´ldbû ä de csak ojjan erûs f´lt¢tel alatt, hogy elsûbb v¢r foly el¢ a fÀkbÂl, ¢s elszÀrad
a vÁz, ¢s a mennynek firmamentoma ´sszehajol, mint az ¢gû papÁr, tehÀt elmÃlik, elmenyen ez a vilÀg, s csakis annak utÀnna l¢sz¡nk olyak, akÀr a gyerecsk¢k, elsûbb meglÀtogat m¡nk´t çntikrisztus. °s ez akkor leszen, mikor lÀtszik mindenfele sz¢jjel, hogy
a vilÀg meg akar ¢gni.
De addig eztet a v¢tkes, neh¢z ¡dût ¢lj¡k, az¢rt magik csak jÂl vigyÀzzanak, mert
elbesz¢lgetem itt, meglÀssÀk oda el¢, aztot, ami ide, a mastani idûkre pÀszol, hogy a
keserves napok vasfazokÀba b¢vagdalt eleveny koll¢gÀk mint bÁrtak ¢lûdni a bün´k
forrÂsÀgiban, amint az ottan-ottan feltÀmadÂ kegyelem ideig-valÂ hÁves szellûcsk¢je
k´rbejÀrt felett¡k. Az¢rt csak halljÀk, s ¢rts¢k meg kegyelmetek, ha van ¢rkez¢s´k,
fogadjÀk jÂ szüvel, amit Ãgy kaptam magam is azoktÂl, kik a test abroncsaitÂl s avult
donga-bongÀitÂl immÀ megszabadultak, s poraikat az elûd´k porÀval elkevert¢k, hallgassÀk kegyesen JÂzsefnek ¢s testv¢rjeinek igaz t´rt¢net¢t.
...VÂt egy botos ember, nem ¢ppen sürü b¢lü, olyan ä hogyan mondjÀk ä gy´vû-menû
forma, hÀt ez egyszer ¡cs´r´g vala, s fityer¢szik Ágy maga-magÀnak az Ãtfelen egy terebintus, vagy tudja a rossebb, figefa alatt a jÂ Àrny¢kba, de nem tom, hiszik e vagy
se, az arca ennek az illetûnek tek¢lletes t´kmagh¢j-szÁnü volt, s ragyogott, mint a viaszk
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a nagy erûs melegbe, s olyat¢n neg¢des formÀn pislogott arra elfele, ahon ezek a t´viskes k´szm¢te-szabÀsÃ bokrok rebegnek, mer onn¢t gy´tt JÂzsef egy hÂka szamÀron.
Gy´tt, gy´v´getett, de m¢g messzi volt, m¢gis ez a viaszkos bûrü mÀr csudÀlatossan
somolgott az ¡res l¢gbe, akÀr a szüzmÀriÀs bÀdog a temetûkapunÀl.
A JÂzsef m¢g messzi jÀrt, odalent a falu sz¢libe: a zsidÂn¢k k¡nn ¡ltek a lÂcÀn a
hÀzok elejbe, a csecseken ¢hes klapecek csingolÂdtak, s amik¢nt ezen csecsevûk, mÀsvallÀsÃ k¡sdedek kapdostak, g´c´gtek, nyiladoztak rÂzsÀs ajkaikkal f´nt, s csurd¢ alfel¡kkel alant a langyos tejecsk¢n, azonk¢ppen a mondott zsidÂn¢k a JÂzsefke erûsen
¡gyes sz´m¢ly¢n, csinossÀgÀn: sÁrva sivalkodtak, kacagva ´rvendtek s tÁz k´r´mmel
hagyigÀltÀk egy a mÀsra JÂzsef utÀn az ÀldÀst, ¢s a nevit suhajtottÀk, rekegt¢k, gyors
fohÀszokat t´k¢llettek a szem¢lye erÀnt, hogy bÀr csak egy gyenge ¢vezredecsk¢t t´lten¢nek v¢le szembe s csak a puszta k´nt´se aljÀt ¢rintve, annak idej¢n a Paradicsomba. TehÀt-tehÀt oly igen megvidÀm¢totta lelk´ket, hogy Áme, lÀthassÀk a hÁmes fÀtyolk´nt´sbe ´lt´z´tt gyenyerüs¢ges Josepk¢t a Hulda nevü nûst¢nyszamÀron.
N¢, csak lÀssuk meg, az ¡dûnek mely borÀzdÀjÀba kell t¢rj¡nk, hogy megkapjuk a
fÀtyol-ruha nevezetes istÂriÀjÀt!
Eleibe a szent JÀkob, a Josepke aptya fûd´n futÂ vÂt, s a LÀbÀmnÀ szÂgÀlt, megvÂtak
egyezkedve, hogyha kit´lti az idejit, a h¢t esztendût, nem bÀnom, nûs¡lhet!
Mer tudnillik a LÀbÀmnak k¢t sz¢p leÀnygyereke vÂt, a Leja ¢s a RÀkel, de a JÀkobnak a vÂt az elk¢pzel¢se, hogy a k¡sebb leÀnkÀt veszi el, a RÀkelt, mivel e volt n¢ki
szimpatikus, ¡tet lÀtta meg a kÃtnÀl, ez adott n¢kije e kicsi mÀzas csuporba friss vizet,
mikor szomjÃs volt mint vÀndor, aki Ám¢, a puszta forrÂsÀgÀbÂl ¢rkezett. HÀt û ugyi
ezt a kicsi leÀnt szerette meg, isz Ãgy tanÀlta gondolni, hogy ezen t´red¢ken gyermek
a pÀrÀs k¢t sz´mivel olyan ´smerûs, mint akit elejitûl a sz¡v¢ben ¢s minden belei k´zt
visel s hordoz az ember, s ha egyszer el¢ Àll, m´gismeri.
Na, jÂvan, hogy a szent Jakab kiszÂgÀlta az idejit, kihirdett¢k a n¢pek k´zt az ´r´mhÁrt, mÀn ´v¢ a jÀny, mÀhoz k¢t h¢tre lesz az esk¡v¢s, lakadalom ¢s ä mivel annak is
meg k´ll lenni ä hÀt a nÀsz.
CsakhÀt itt, ezekn¢ a zsidÂknÀl a vÂt szokÀsba, hogy a vûf¢nyek j´v¢sitûl v¢gestelen
v¢gig az esk¡v¢sen, elhÀlÀsan az elsû ¢bred¢sig mind szigorÃjan b¢borÁtottÀk valamicsudÀs hÁmzett kendûcsk¢vel, csipk¢vel, gyenge irattas vÀszonnyal a fûkontyolt fej¢rn¢pet, a fejit letakartÀk n¢kije, hogy û bÀtor nem ment tüle a kredencnek, pitvarajtÂnak, hanem az û orcÀjÀt m¢gse lÀssa senki. Nem tom, ugyi, ez mitû volt jÂ nekijek, de
mÀr csak Ágy vÂt.
Azonba vala a LÀbÀmnak egy igen delikÀt, derÀga, sistergû plan¢tÀkkal, csillagokkal, sz¢p ÀbrÀzolatokkal, istÂriÀkkal megÁrt fÀtyol-ruhÀja, hÀt aztot buritotta a leÀnkÀra, hogy f¢nlett, mint a szakromentom. A nÀszn¢p pediglen csak pislogott, a szemit
veresre d´rg´lte, s elhitte, hogy ezen lucidus leg¢n s a repesû, hÁmes leÀnka a f´ldi
neh¢zs¢get, istrÀngot immÀ eltÀvoztatta magÀtÂl, s valamint a selemfabrikÀlÂ bogÀr
elhagyva s feledve el¢bbeni ocsmÀn ÀllapatjÀt, kÀprÀdzÂ lill¢v¢ vÀltozik, tehÀt ezek is
a mennyei f¢rgecsk¢k rendjibe innet el-kisz´ktek vÂt.
Noiszen, azt mÀ nem lÀttam akkurÀt, Ágy vÂt-e, nem-e, azontÃl, hogy a gyenge pÀrocska a lakodalom ¢ccakÀjÀn a nÀszhÀzba hivatalossan b¢bocsÀtatott, s vaj az izgatott bogÀrkÀk hÁmes szÀrnyaikat elhagyva ¢s tapodva merû tetemekk¢ aljasodtak-e ism¢t,
mert tudnillik ott vastagon volt rakva a set¢t, hogy a k¢s megÀllott benne, oszt ük odab¢
semmi lÀmpÀst vel´k nem vihettek, csak mind´ssze az magok szem¢ly¢t, ifjÃ erej¢t ¢s
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k¢vÀnsÀgÀt, hogy immÀr ük is Paradisum-beli Àllapotjokba Àlmodozva jÂlesûen vakoskodjanak s k´z´sk´djenek, a testi tagok gerjedez¢si k´zt szaporodjanak, illetve sokasodjanak.
No, ezeket megcselekedv¢n, eltûtt a nÀsznak ¢ccakÀja, olyan igen unalmas tÀn nem
vala, isz a pÀsztorok, akik az ilyet el¢bb-utÂbb kitudjÀk, azt besz¢llett¢k, hogy ama farkos f¢reg az ¢ccaka h¢t Ázbe rontott b¢ erûs b¢get¢s ¢s nyeg¢sek k´zt az alsÂ kicsi kertbe.
M¢gis, hogy a rÂzsaujjÃ hajnal a maga szÁn¢vel megÁrta s jegyzette az olaj s terebintus
fÀk homlokÀt, valamint az ablakok set¢tj¢t, a kokasok pediglen ä mintha az ü vez¢nyletek alÀ tartozna mindez ä b¡szke kiÀltÀsokba kezdtek, sz¢d¡lten tÀmada el¢ JÀkob,
megfej¢redve, mint az ´reg lepedû, a fejit viszi, fogja vala, mint egy k´vet, jûd´gel el¢
az ¢ccakai mulatozÀs hÀzÀbÂl, rekeg¢se az ´sszes gany¢dombocskÀk urait leblamÀlja,
minden tehets¢givel magÀt szaggatva, oltÀri sÁvÂ hangon mongya:
RÀkel, RÀkel, ¢d´s kisanyÀm! HÀt nem te vÂtÀl, angyalom, nem te?!
HÀt n¢, a vÂt neki a kifogÀssa azon nÀsz¢ccakÀval szembe, hogy ü a h¢t neh¢z esztendût Ãgy gondÃtta, a kedves, homÀlyos szemü RÀkel¢r m´gszÂgÀlta, ez¢r magÀbÂl szerintem mindent kihozott, Ãgy a gazdasÀgi ¢letibe ä isz erûsen szaporodott a jÂszÀg ä, mint a magÀn¢letibe, mÀr abbÂ a r¢szbü, hogy b´cs¡letessen teljesÁtette a hÀzastÀrsi k´teless¢get mint ember, sajnos azomba az apÂsa, a LÀbÀm nem volt b´cs¡letes,
pardon, b´cs¡letes vÂt, csak ¢pp a valaga volt nekije disznÂ, mert a leÀnkÀt a hÁmes
fÀtyol alatt a LejÀra kicser¢lte vÂt, de viszont ü meg odab¢, a JÀkob, azon paradicsomi
set¢tbe kellett ¡gyekezz¢k a csalÀdalapÁtÀsra, amij¢r a szerzûd¢s v¢gett ü h¢t esztendût
v¢geredm¢nybe lenyomott, de ü aztot mÀr nem invesztigÀlta, ideje se volt, hogy vizsgÀlÂdj¢k, hogy Leja vagy RÀkel, mert menni kellett elûrefele derekassan h¢t Ázben,
ahogy illik, s fente oda a kacrÀt, ahon annak t´bb¢ avagy kev¢sb¢ alkalmatos hejje vÂt.
No, ez eltût, mÀ nem lehetett vÂt visszaszÁni, mint a taknyot, osztÀn az ¡dû is b¢borÁtotta, a hibÀt megigazÁtottÀk. Isz elejibe, nem mondom, kÀrinkodott, magyarÀzott
az apÂsÀnak szeg¢n JÀkob, hebegett, mint akit a nyavalya pusztÁt, az orcÀjÀt k¢zzel
b¢fedezte, a l¢gbe hadart a kezivel, hol-mit mutogatott, a h¡velykjit ¡tte a LÀbÀm orra
elejb¢, s inn¢t odaverte magÀt, mint az ¡rd¡ng a kom¢diÀba, de hÂh¢rnak panaszolgott, isz egyn¢hÀny mafla csel¢dek akkor megfogÀk csendesen, s a LÀbÀm mondÀ:
csitujj, mert ezen gonosz, egykedvü prib¢kek m¢g a v¢gin az ujjaidot az ajtÂ sarkÀban
csÁptetik, isz lÀtod n¢ a hejjit a forgÂvasnÀl, ahon a sok v¢r mÀr megaludott.
Annak okÀ¢rt szeg¢ny megcsalÂdott szerelmes indulattya, szova elÀllott, rÀgondolvÀn magÀt, hogy az ¢let nem egynapi munka, oszt esz¢ben vette, hogy lÀm, tÀrt kaput
d´nget, isz a sajnÀlatos ¢ccakai vakondmunka ¢s a b´cs¡let s¢relmire tett, de m¢giscsak b´cs¡letes h¢tszeri roham a RÀkel nevit suhajtva, de viszont a Leja hatalmas erûss¢ge ellen ä megigazÁthatÂ, mer a vÂt a szerencse, hogy ezekn¢l a zsidÂknÀl elejibe
terek szokÀs vÂt, az ember fija annyi nejet vett, ahÀnyt nem sz¢gyellett, avagy akit a
bukszÀja s a term¢szetje elbÁrt ¢s k¢vÀnt.
Annak okÀ¢rt a JÀkob tette magÀt ä isz ha arrÃl vÂt szÂ, kihazudta a bornyÃt az
anyja hasÀbÂl ä, hogy kÀrinkodvÀn csak megcsÃszott a szÀja, isz ü aztot a csorbÀt a
RÀkel v¢gett maj kikalapÀlja s -csiszolja, megÃjra szÂgÀlvÀn ember¡l azt a nyomorÃ
h¢t esztendût, mert kell v¢gbemenjen a muszÀj, hogy a maga vÀlasztotta kedvessel
tagjaikat fûtûl-lÀbtÂl ´sszve tegy¢k, s az û magvaik a k¢vÀnkozÀs m¢rt¢ke ¢s kÂtÀja szerint a V¢nus kamorÀibÂl el¢ ¡gyekezv¢n, egyes¡ljenek.
No ha muszÀj, tehÀt ne r´stellj¡k, int¢ magÀt JÀkob, isz elhitte magÀrÂl ä olyanformÀn, mint aki Àlmodik ä, hogy hÁres ¢s erûs szaporasÀg lesz az û magvÀbÂl, alÂ tehÀt!
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Azzal egy megÃjÁtott s a megk¢vÀnt helbe erÀnyozott ¢ccakai attak h¢vs¢gibe ä mÀn
RÀkel a hÁmes ruhÀt erûs mazzagokkal, olyat¢n tudja fene, valamicsudÀs cifra pÀntlikÀkkal szorgalmatossan rejÀ k´t´zte, Ágy e, k´rnyes k´r¡l a testyire, mint a f¡st´lnivalÂ
g´mb´c´t szokjÀk ä egybeszerkesztett¢k a gyermeket. No, vigyÀzzunk, mert akkorÀra
´ssze vÂtak ük esketve! TehÀt egybe-eszkÀbÀltÀk üt Ãgymondva, jÂerûssen ¡gyekezv¢n, hogy abba hiba ne l¢gyen. Annak okÀ¢rt tÀmada j´vev¢n igyenes lineÀn, nem
bitang mÂdra, s JÂzsef nevünek k´r´szt´lt¢k, pedig ä nem kû asse tagadni! ä zsidÂ vÂt
az Àrtatlan.
OsztÀnn¢k az ¡dû amint gy´tt ä elment, egykedvüen, mer nem n¢zi, mit renget a vÀllÀn, csak mind´ssze kÂkadt fûvel a t´keit lesi, avagy a porba tekint. A JÂzsef ¡gyes,
erûssen okos leg¢nke lett, csak a hiba az ¢n v¢kony Át¢letem szerint a vÂt, hogy a LejÀtÂl
fijalt testv¢rgyei nemigen szenvedhett¢k ¡tet, nem kultivÀltÀk, mint rÀtarti, maga-hÀnyÂforma illetût, akit az ýsatya a kebliben hordozott, Ãgymondva, s az annya m¢g az
¢vûkalÀnt is megnyalta n¢kie, tehÀt-tehÀt a sz¡l¢k Ãgy n¢zt¢k ezt az egy pujÀt, mint
kÂdis a k´v¢r pÁzes acskÂt, csak ¢pp esz¡ket nem vesztett¢k t¡le. De a rossz v¢rt e
hozta ki a Leja-fiakbÂl szerintem, a kÁnyeztet¢s, mert lÀttÀk ük, hogy v¢geredm¢nybe
ezt a Josepk¢t se templomba csinÀltÀk, ez is az annya valagÀbÂl bukott ki sat´bbi, Ágy
mint akik egy k¢rget rÀgnak, ´sszebesz¢lt¢k magok k´zt, hogy mi a kifogÀsok a JozsepkÀval szembe.
HÀt, bocsÀnat a szÂ¢rt, mondjuk meg Ãgy, amint van: az a gyül´ls¢g is megjÀrta a
lelk´ket, hogy amint az ýsatya nem k¢vÀnkozÀsbÂl, ellenbe szapora termû m¢he erÀnt
tett kedvez¢sbûl, r´videden: politikÀbÂl, az íg¢retre valÂ tek¢ntettel hÃsolja LejÀt, az
û anyjokat az û budoÀrgyÀba, azonk¢ppen ¡k is el¢g mell¢kessek az atya elûtt, s tÀm
JÀkov it¢letiben nem hÀgnak fentebb a b´cs¡letbe az oktalan berb¢csn¢l, am¢knek
sokasÀga ¢s gyapja koronk¢nt el¢ szÀmlÀltatik.
No de, apropÂ, Ãgy n¢zem, van itt egy kicsi hÁja a besz¢dnek, menj¡nk csak, igazÁtsuk meg, hogy pÀszoljon.
No, csak vigyÀzzunk erûssen, mert akÀr a csurd¢ gyereknek a borÀzdÀba, itt is ugorni kell Àm az ¡dûbe egy mÀs lineÀn, ugorgyunk tehÀt m¡nk is odareÀ, hogy a JÀkov
mÀr egy kiss¢ elûrefele vÂt az ¢letibe, megtollasodott a LÀbÀmnÀ, megszedte magÀt
az apÂsa zsÁrjÀn, sok marhÀt, szÂgÀt, szekeret, nejet s pujÀkot gyüjt´tt, oszt egy ¢jcaka
rÀgondÃta magÀt s fûpakolta minden takaromÀnyÀt s egyetmÀsocskÀit, oszt alÂ! hajtotta csendbe az eg¢sz ekl¢zsijÀt a LÀbÀm hÀzÀtÂl elfele, de k´zbe meg reszketett a bele
erûssen, hogy n¢, utÂjÀra m¢g ved¢rbûl cseberbe l¢pik, isz rablÂk jÀrtak az Ãtjok mentibe, ez¢rt jÂ lesz, gondÃtta, valami gyenge bÀrÀnkÀt a JehovÀnak megreszkÁrozni,
hogy a bÀrÀnka f¡stye ä ha a MagossÀgos m¢rges tanÀlna lenni ä a szakÀllÀt kellemessen birizgÀjja ¢s cicer¢zze, avval a JÀkov dÂgÀt s futÀsÀt Ãgyvalahogy el¢bb s el¢bb vigye
¢s protezsÀlja.
No, mÀn valami ebbü tÀm s¡keredett, tudnillik alighogy megcselekedte a JÀkov
ezeket a vallÀsos csiribÀkot, tudja fene, ami nÀlok divatba vÂt, mongyuk p¢ldÀol el¢hozott egy jÂk¢pü velûs bÀrÀnkÀt, oszt gy´ny´rüjen dirib-darab aszÃ venyik¢kre ÀllÁtotta ¡ket, egy dikiccsel elmetszette az ¢letit a torkÀn, a p´zsgû v¢rire s husÀnak tetemire szagos füszerszÀmokat burigatott, tÀn ¢neket is mondott sat´bbi. El¢g az, hogy
ü ottan maga vÂt a pusztÀba a tüzn¢l, odaÀt tÃl a folyÂn ¡lt a csalÀdja n¢kije, nem
avatkozhattak ük az ilyesmibe.
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A JÀkov pediglen csak leste ott a kicsi bÀrÀnt a reves izikek, venyik¢k k´zt, kiknek
lÀngjok elsz´kv¢n immÀ egybe romlottak, s olyannÀ lettek, mint a hamuhodÂ vÀros,
tehÀt ¡ mÀr elhitte, hogy a parÀzs k´zt Niniv¢t lÀssa, s akkor megfogta az ajkÀt, hallvÀn
ezen szÂt, akit az ¡ szÀja szÂlott:
àNe fûzd meg a g´d´ly¢t anyja tej¢ben!Ê
HÀt, ugyi, û eztet csak mondta, de Ãgy Ázlett, mintha mÀs besz¢llene, nem is ¢rtette,
hogy mire m¢n ki, ¢s akkor megtanÀlta ûtet, Ágy-e a k´tûj¢n s a gatyÀja korcÀn elfogta,
s meg-emelint¢ egy bizonyos Valaki, akit tüzbûl-gy¡ttnek ¢rzett, egy nagy erûs mahomet-szabÀsÃ illetû, oszt a JÀkov meg viszonyossan: ahon ¢rte, taglotta, gy´t´rte mindenhogyan, bel¢csimpolygott, s nem erisztett b¢kess¢get neki, tÀm mintha sodomai
asszon-ember formÀn gyenyerüs¢get nyerne tûle. OsztÀn ä Ágy spekulÀlt magÀnak-¢rdekes, hogy az erûm megvan, s nem fogyatkozik, avagy lankadoz, pedig ott van n¢, a
vÁzen pattogzik, hasad elfele a feketes¢g, ejsze elrendezem ezt az illetût, kinyomom
tüle a gan¢jt reggelig.
De mÀn ebbe beleszÂlt az Isten Angyala: mastan l¢ccives erissz¢l, aszongya, mer Ãgy
n¢zem, atyafi, nem bÁrok meg veled, pedig a fr¡st´kig b¢ kell fejezz¡k a veszeked¢st,
isz a kokasok rikoltoznak, azerÀnt, hogy meg-Ãjra sikerrel jÀrtak, f´lhasgatvÀn az unalmas ¢ccakÀt, s ahol n¢, rÀncibÀljÀk el¢fele a f¢nes hajnalt. A JÀkob azonba feszt szuszogott, s rÀkapcsolta tagjait erûssen. Ejsze, ha nem megyen a sz¢pszÂval, s¡keredik
mÀsk¢nt, oszt ez az illetû sarkÀt f´lemelte s megrÃgta, itt ne, a csipej¢n, hogy el¢g vÂt.
Nem vÂt mese tehÀt, el vÂt engedve az Angyal, de n¢, nem haragudott egy szikrÀt se,
¢s el¢ ÀllÁtotta, s mondÀ az arcÀnak: idefigyelj¢, aszongya, most mÀ vigyÀzz a bûr´dre,
mert IzrÀel leszel, nem JÀkov, ¢s el¢g sajnos, de izraelitÀk lesznek a marad¢kaid, meg¢rtetted?
N¢, ez eltûtt, de am¢g a koporsÂ tetej¢t reÀsz´gezt¢k, emlegette aztot a nagy erûs
illetût, isz az ´reg csont, aki a derekÀba fordÃl, kivÀsott, s ottan-ottan sajgott n¢ki a
rÃgÀstÂl. °s annak okÀ¢r onnant el¢ a jÀrÀsa bicegûs lett, mint aki a kaszÀt hÃzza feszt.
VigyÀzzunk csak, elfeledtem mondani: ahogy mÀn megvÂt k´zt¡k a b¢kess¢g, oszt egy
k¡ss¢ s¢tÀlgattak f´l s alÀbb a vizecske martjÀn, jÂ, gy´ny´rü hÂdvilÀg volt, hÀt el¢rtek
egy lÃgan¢t, s az Isten Angyala bel¢rÃgott a lÃgan¢ba, akkor n¢, kiugrott belûle egy
f¢lrecsapott kalapÃ magyar, egyet kÀrinkodott, s azt k¢rdezte az Isten AngyalÀtÂl, hogy
hol van az igazolvÀnnya. çcsi, aszongya akkor ez az Illetû, ne ugrÀjj, koma, mer hon
vagy te m¢g, azzal egy ilyet tett, mint aki elûtt homÀlyos az ablak, oszt let´r¡li magÀnak.
TehÀt egyelûre le volt t´r¡lve a magyar a napirendrûl.
Ihol e, el ne t¢vedj¡nk, mint eg¢r a zsÀkba, kell megk´ss¡k az elhagyott szÀlat: lÀssam,
kitanÀlnÀ¢k magik, minek ment JÂzsef tÃl a hegynek, nem ´smert legelûknek, k´r´szt¡l a vilÀgon a testv¢rgyei utÀn?
Nem bÀnom, elmondom, nehogy magosra hagyigÀlvÀn elt´rj¢k az esz¡ket! F¢ltek
egyszerüen a Leja-fiak, persze enmaguktÂl f¢ltek, hogy egykor el¢troppan a JÂzsepke,
s ¡k rejÀzÃdulnak, bûribe a csontyÀt megzergetv¢n abba a hejbe agyon¡tik. E pedig
nem hiÀnyzott n¢kijek, isz tudtÀk, hogy attÂl elkezdve annyit ¢rnek az aptyok elûtt,
mint svÀbnak a nixdÀjcs, annak okÀ¢rt elhajtottÀk az Isten hÀta m´g¢ a nyÀjat, nem
volt maradÀsok a Josep-testv¢r k´zelibe.
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àMeny¡nk, atyÀnk, kedves PÀtriÀrka, tÃl a hegyen, amint besz¢lik, erûssen jÂ vizü,
k´v¢r r¢tek vagynak.Ê Azzal fordultak, s mentek. De aztat nem k´t´tt¢k a JÀkov orrÀra,
hogy ¡k v¢geredm¢nybe csak Ãgy kultivÀltÀk a Josepk¢t, valamint a szamÀrt´visset a
k´rm¡k alatt, s av¢gett nincs maradÀsok a hÀznÀl.
àArra Sz¢kem fel¢ vastag legelûk vagynakÊ, zÃgtÀk, de immÀr a hÀtok lÀtszott. °rtik-e magik? A testv¢rgyei a hegyek k´z¢ elfutottak, hogy d¡h´ss¢g¡kbe ne kellessen
kez¡ket kivess¢k a selem-bÀrÀnka ¢letire, s mÀr hogy t´lt az idû, elhitt¢k, hogy megszabadultak a k¢s¢rtettûl, de n¢, milyen a sors: akÀr a s¡ket kutya, erre hÁvjÀk, s arra
t¢r, ment¡l inkÀbb kiszakadtak a fiak az ezeridegen legelûkre, az û apjok Ãgy k¢vÀnkozott erûssen hÁrt venni felûlek, isz kellett a k´rm´kre n¢zzen, nem-e grasszÀl a jÂszÀgban a m¢tely, isznak-e valami d´gletes vizekben, ¢s ¡k tesznek-e kÀrt a zseng¢k
k´zt, avagy a magok ifjÃsÀgÀn. Annak okÀ¢rt k¡ldte reÀjok inspekcijÂzni a RÀkel-gyermeket, bÀr nyugodalma is avval kim¢ne belûle.
HÀt jÂ hÂdvilÀg volt, megyen a falubÂl kifele, egy hitvÀn utolsÂ hely volt k¡l´nben,
hÀt eltût az ¡dû, aszongya, aluttunk egy verset, minek a h¢vs¢gbe vergûdni, aszongya.
így megyen JÂzsef frissen, igyenesen az ¢ccakÀnak.
A figefÀnÀl ä vagy terebintus, tudja a rosseb ä megkapta a botos ember, aki spÂrolt
mÀn revÀ, hogy egybetanÀlkoznak. JÂzsef pediglen veszi ¢szbe, hogy Hulda ´rvend a
hÁves, inn¢t-odaforgÂ szelecsk¢n, ´rvendett maga is, de nem alitÀ, hogy vaj egyvalaki
is szinte nem aludott ä a mezû vadjait, a büreg¢rt s a kerek hÂdat ebbûl kiv¢ve.
Mi dologba jÀrsz, testv¢r, k¢rd¢ a Valaki, de mÀn akkor ott Àllt k´zel, s hosszÃkÀs volt,
mint a megszopott s¡vegcukor, az orcÀja pediglen nevet¢sre Àllt, de hideg s meszes
volt. °s n¢, a Hulda f¡l¢be volt lehajolva, avval boszorkÀnkodott, mutatta, hogy a szamÀrral besz¢lgetik meg a dÂgot.
JÂzsef nem bÀnta, isz ´rvendett erûssen, hogy kapott vaj egy embert az idegen vilÀgba.
Adj Isten, jÂember, a testv¢rgyeimet keresem. Nem-e lÀttÀl erre barompÀsztorokat
s egy nagyocska nyÀjat?
No, erre biza nincsenek, de tÀn a k´zelbe se!
(MÀn ez a kovÀszk¢pü el volt hajolva a Hulda f¡l¢tûl, s figyelt sr¢gen, tudja fene, a
s´t¢tbe.)
Ejsze, el¢g szomorkÀs reÀm n¢zve, aszongya, most hogy kapom meg ûk´t, itt az
ezeridegenbe, hovÀ ¢s merre induljak immÀ.
N¢zz oda, testv¢r, aszongya, ha oly erûssen viszketel, hogy tanÀlkozzÀl v¢lek, nem
bÀnom, segÁthetek, ha k¢vÀnkozol...
N¢, hÀt k¢vÀnkozni nem k¢vÀnkozok, de meg kell kapnom ûk´t, azerÀnt, hogy az
¢n atyÀm elk¡ld´tt inspekciÂzni utÀnok, s ehol van, hoztam velem tiszta szaggatÂ gÃnyÀt, a mÀs nyÁlva mÀn elvÀsott, esik le rÂllok, oszt hol-mit, pakkot, egyetmÀst v¡sz¡nk
n¢kijek, itt libeg, n¢, k¢tfelûl a szamÀron.
A botos csak Àllt, ¢s vilÀgÁtott az orcÀja, mint a meszelt kû. Akkor JÂzsef ¡t´tt egyvalamit a homlokÀn: no, Àjj meg, vilÀg, most hovÀ a hagymÀzba t¢rjek, isz errefel¢
m¢g a pt¡cs´k is mÀs nÂtÀt szÂl!
Ha v¢letlens¢gbûl neked lenn¢k, aszongya, fordulnÀk oda fel, DotÀnnak, mer egypÀr napja Ruben, JÃda s a t´bbi besz¢llett¢k, hogy indulnak DotÀnba. Egyet se f¢lj,
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aszongya, tudom hezzÀjuk a direkcijÂt, ¢n t¢gedet elvezetlek, csak elsûbb megegyez¡nk.
HÀt az egyezs¢g a vÂt, hogy ez a szopott fejü megyen Ãriassan a szamÀron, a JÂzsef
pediglen a szÀjÀn fogja, s vezetgeti. Na, jÂvan, ez elt´lt, akkor aszongya ez a Valaki,
harapjunk elsûbb, hogy az ember el ne fossa magÀt.
AkkÂ l´ktek a jÂszÀgnak a zsÀkbÂ egy marok csetmet kÂrÂt, zûds¢get, ¡k is megter¡ltek ¢s kosztoztak, de viszont szigorÃjan csak a Josepke zsÀkjÀbÂl.
HÀt amennyi vÂt, annyi volt, az ü hasuk ¢rzette.
N¢, hÀt am¢g ezek itt kosztoznak, menj¡nk reÀ frissen, lÀssuk, a testv¢rgyei micsinÀlnak.
HÀt mit, hÀt odaf´l ¡lnek DotÀnba, ¢pp egy terebintus, vagy tudja rossebb, figefa
alatt karikÀba a gyenge tüzn¢l, a Hold pediglen ¢les, erûs, mint a sÂ.
MÀn ¡k vacsorÀltak, jÂvan. Elt´ltek, hogy a szÀjukat erûvel kell b¢csukni, annak
okÀ¢r szuszognak, s hallgassÀk a sz¢p besz¢lget¢st a r¢gi idûkb¡l, eztet a JÃda mondja:
OsztÀn IzsÀk nevekedett n¢kijek sz¢pen, çbrahÀn meg a neje, SÀra, ´rvendtek,
hogy n¢, az Angyal nem hazudott.
No de aztÀn egykor leszÂlt a hang çbrahÀnnak:
Hallod, çbrahÀn! Imhol vagyok, tess¢k parancsolni, aszongya. HÀt arrÂ lenne szÂ,
aszongya, vedd ezt a fijad, s Àldozzad n¢kem, ¢gessed meg a tiszteletemre! Hallod?
Hallom, de n¢, gyermek m¢g, s ¡t Ág¢rted, akkor az mit¡l volt jÂ?
Vonyakodott, ugyi, mer erûssen sajnÀlta IzsÀkot, e volt n¢ki a selembÀrÀnka. Ejsze
vÂt n¢kije mÀs fija is, de aztot elcsapta a hÀztÂl, mert izmÀelita vÂt. Na, jÂvan, ez elt´lt,
erûs vÂt a szÂ, csak meg k´ll´tt tenni. MÀsnap megin fûvirradott, hÀt mÀ jÂkor reggel
elk¢sz¡lûsk´dtek: vette a fÀt, gyÃtÂst, akire az IzsÀk t¢rgyep¡lj´n, s k´tte a szamÀrra.
OsztÀn a gyermek ment az aptya utÀn, vitte a fejsz¢t, Ágy e a karjÀn.
Na, el¢rkeznek egy helbe, akkor az aptya fûpakolta IzsÀkra a t¡zelût, mer ott mÀ
ojjan k´ves, meredek vÂt, hogy a jÂszÀg se ment el. Megin mennek, eccer aszongya
az çbrahÀn: Àjjunk meg, mer itt jÂ lesz!
Akkor egybeÀlligattÀk aztat a kis oltÀrformÀt, keresztbe-kasba csinÀltÀk a fÀkot.
Jaj, ¢desapÀm, aszongya a gyermek. Mondjad, fiam! HÀt, aszongya ä de Ãgy nevetett! Aszongya: ihol a fa s a fejsze, de hon a bÀrÀn? Elfeledte, ¢desapÀm a l¢nyeget, az
¢gû Àldozatho! Ne bÀnd, aszongya, nem a te dÂgod! Oszt k´ll´tt fût¢rgyep¡lj´n a iz¢re,
hogy a mÀriÀba mondjÀk, a k´r´sztfÀk tetejibe, a vÂt nekijek az oltÀr, jÂ kender-spÀrgÀval egybek´tte a keze ä s a lÀba bokÀjÀt, az ´lfÀkon Àthurkolta, s g´rcs´t csinÀlt, tehÀt
a gyermek a nyakÀt mÀn hajtogatta lefele, hogy az aptya vÀgja el, hÀt n¢, akkor ott
valahol a gazba megjelent egy angyalforma illetû...
Mihenst a JÃda eztet a szÀjÀbÂ kiejtette, hÀt lÀssanak magik csodÀt, abba a helbe a
botos ember, mÀn ez a szopottfejü, ott termett elûtt´k.
AlÀszolgÀja, testv¢rek, aszongya, oszt meghajlÁccsa magÀt, s cifrÀn hadar a kezivel,
mint egy komornyi.
MÀ messzirûl besz¢det hallottam, annak okÀ¢r a tüz ugyan pislog, de tik nem alszotok, aszongya. Nem-e zavarok, jÂemberek, mer ekkis segÁts¢g elk¢ne. Mer odalenn
a v´lgy k´zt, hon az Ãtra imide-amoda bÂkolÂ Àrny¢kok hajolnak, valami hÂka szamÀron egy ember riadoz, aszongya. S nem tom, tÀn a hideg veri a gy´nge, hÁmes gÃnyÀba, mint a pill¢t, aki t¢len a kamra falÀban dermedez. A testv¢rgyeit k´ll inspekciÂzni neki, aszongya...
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No, ezek Âdalrul hallgassÀk ûtet egykorig, osztÀn egy a mÀsra kezdi ez is, az is a farÀt
inn¢t s tÃl nyiszÀlni ä v¢ln¢d most Ruben, majd L¢vi, IsakÀr, ehol çser, ott tÃl JÃda
kapott nyüvet a seggiben, s megyen f¢lre angolossan, hogy rendet tegyen valami szerrel az alfelin.
No, hÀt a v¢gire se ment a besz¢dnek ez az illetû, ¡k meg asse mondtÀk, vÂtam is,
nem is ä n¢, elfogytak, mint a borravalÂ. º meg ugyi kacagott, az ¢gû izikek sercegve
jÀrtak rajt k´r´szt¡l, mint f¡st´n a sziporkÀk, aki a k¢m¢nbûl megyen. Gy´tt-ment a
sz¢l, sakÀl nyikkant, Às¢tozott, s egybecsappant a pofÀja, ¡ megbÃsult, s kiÀltott valamit
utÀnok, olyat, hogy sok eszek vagyon, csak el¢g sajnos, hogy a zsidÂnÀl kamatozik,
annak utÀna morgott, hogy a mes¢t, aki elkezdte, fejezze b¢, tudnillik a visszal´k´tt
ÀldozatrÂl, a gyermek helyibe ÀllÁtott bÀrÀnkÀrÂl, mer a m¢g hÀtravÂt. Sat´bbi.
No, inn¢t mÀr, Ãgy n¢zem, megyen a dolog a maga sÃlyÀn, mint az elszabadult ved¢r a kÃtba, csereg a lÀncon, hajcsa a neh¢zs¢g, vagy mint a lepedûre mikÂ mozit
f´stenek: ehon a grÂfn¢, rÀzza a keblit, rÁ, sivalkodik valamij¢, nyalja a bajszÀt az ¢des
kapitÀnnak, na oszt ha pislantol v¢letlenbü, ancvÀj, erÀntottÀk valahovÀ, s mÀn ahon
van, vagdalja egymÀst ´sszefele egy kÀrtyapiller s a kapitÀn, a mezûn ¡nnepÁlyessen,
rendbe, mint az Àmen, meredeznek a funerÀtorok s a fûpinc¢rek, a s¢fj´k pediglen
aszongya egy cuppogÂ menyecsk¢nek, hogy: oi, Madam, oi.
N¢, hÀt akkÂ ezek a gyermekek a bÂkolÂ Àrny¢kok alatt egy k´vecses Ãton rejÀszakadtak a Josepk¢re, e pedig vidÀman pont ük´t kereste, de hogy mÀn zuhogtak reÀ,
¡ aztot gondÃta eccerüen, hogy mastan esik ki a majom a taligÀbÂ, mÀn üneki fÃjtak.
Isz k´vekkel, botokkal ¡t´ttek hezzÀ ¢s taglottÀk szÂtalan a testv¢rgyei, csak mind´ssze
nyÁva, nyeg¢sek s fogaik csikorgÀsi k´zt, tehÀt-tehÀt, mint az erdû vadjai rontottÀk egybe, s valami pÀlcÀval a Hulda szem¢nek ablakÀt b¢vert¢k.
HÀt osztÀn a t´bbi mÀ mi vÂt, semmise: lerÀncibÀltÀk rÃla azt a cifra gÃnyÀt a hÁmes
plan¢tÀkkal, hÃzkodtÀk-vontÀk, s fogokkal csikartÀk, szaggattÀk. Repedt a SÀrkÀn,
ahÀny feje vÂt, elszabÂdott, alÀbukott a Nagy Medve, elt´rt az °szaki Korona, elhibbant a PÀsztor, suhogva foszlott a HattyÃ, a Persa, kibûl kit¢pt¢k a GorgÂ fejit, megesett
a SzüzleÀn, a SzÀrnyas CsitkÂbÂl, K¡sgyerekbûl mind´ssze e kis f¢nes szÀlacska lett, s
valamint a k¢r¢szek sokasÀga, r´szkettek brillantossan a bolyongÂ csillagokkal megÁrt
fÀtyolkÀk ä set¢t Àgakon.
N¢, mÀn haladjunk, ne r´stellj¡k, isz nem a m¡ szalonnÀnk ez ä mÀn ott lobog a
nyÀluk, ahon caplatnak a m¢ly szurdikba v¢lle, t´lgyekkel b¢nûtt, g´rbe suvadÀsba,
rÀncibÀjjÀk megk´tve, szüzanyameztelen, csak mind´ssze hol-mi cafrang libeg rÃla a
plan¢tÀs ruhÀbÂl, kem¢n sarkuktÂl zubog alÀ a kû, s ott az aljba romlott, egyenetlen
garÀdics megyen a kÃtho.
De immÀ vigyÀzatossak, billentik-emelintik egyszuszra, ¡gyesen, hogy a Josepke
v¢re ki ne talÀljon fakadni, kiÀltvÀn az ¢gbe ä mer akkor az öristen esetleg le tanÀl
izenni, hogy n¢, mit cselekesztek mÀ megint, ejsze a Josepke v¢re kopogtat ¢nnÀlam,
most mit tegyek n¢ktek.
Annak okÀ¢rt ¡k a v¢rit ingyen se vett¢k, s m¢g a tompora alÀ a magok tagjait bocsÀtottÀk, m¢g ¡k sebesedtek cincogva, majd sz´ktek f´l, nyitott v¢res teny¢rrel, s gyomorbÂl kacagva, kiÀltozvÀn a Holdnak: àTisztÀk vagyunk ez ember v¢r¢tûl!Ê De csak
b¢csuktÀk a kÃtba.
No, egybehajoltak osztÀn, s megbesz¢lgett¢k, hogy immÀr meg kellesz mejjeszteni
egy valamilyen hitvÀn, csonka-bonga bÀrÀnkÀt a sz¡ks¢ges v¢rre n¢zve, abba az Àrtatlan plan¢tÀs gÃnyÀnak darabocskÀit megfertûzik s -mocskoljÀk, aztat elv¢gezv¢n kap-
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nak tÀn egy mezûben kÂringyÀlÂ embert, avval szerzûdv¢n, himi-humi elrendezik a
v¢rrel jegyzett irattas ruha dÂgÀt.
Kaptak is hamar egy Csuma nevezetü illetût, mÀn a neve is stinkes volt, mer d´g´t
jegyez, de ¡ maga is k´zt¡nk szÂlva, heÀban szarta a gy´p´t, azerÀnt, hogy erûs, szÁjas
leg¢ny volt, de mÀs hÀta megett ¢lt, a madarakat hajtotta feszt, azokkal vÂt ü egybehÀborodva. çllt az ¢letbe ´r´kk¢, a csicse se lÀtott ki a rozsbÂ, Ágy-e, a karjÀt Âdalt
terjegette csÂr¢n, csak a sz´m¢rme f´l´tt fityegett valamely moly vesztegette borzbûr,
s a madÀrt vÀrta, hogy megszÀllja, avval reÀragadjon, isz kenyte magÀt valamicsudÀs
undoksÀggal, mint a l¢pvesszût, ragadovÀnnyal. E pedig az¢ volt, mer kicsin gyermekkorÀba csÂka vÀgta ki a f¢l szemit, annak okÀ¢rt ü m¢g a szÀrnyas majorsÀgot is macerÀlta s vegzÀlta.
Eztet a CsumÀt el¢ÀllÁtottÀk a testv¢rek, f´lmutatvÀn n¢kije a v¢rrel jegyzett s megszaggatott plan¢tÀkot: idefigyelj¢, jÂember, aszongya. EltanÀlod-¢, vajjon, mit ÀbrÀzol
ez, mitet mutatok ten¢ked?
HÀt ä hnn. A Csuma nem tud szÂllani, csak Àll, mint halottban a f¢cesz. JÂvan, akkÂ
figyejj¢, aszongya. Eccer, mÀ jÂdarabacska ideje, a mi atyÀnk kiment vÂt a mezûbe,
hÀt lÀssa, hogy a jÂ, tapaszos ÂdalÃ, Àgasokra csinÀlt csür elromladozott, b¢dült a jÂszÀgra, s azok nyegnek, fulladnak megfele.
Rem¢llem, aszongya, nem kifogÀsolod, aszongya, hogy szombat l¢v¢n az atya m¢gis
indult s ¡gyekezett, hogy reparÀjja s Àlligassa fûfele. Nna, az¢! JÂvan, kezdi ott csinÀlni,
fûdbe erigetni az Àgast, s´v¢nt igazÁt, hÀt akkÂ hertelen hidegs¢get ¢rez ä most vigyÀzzÀ, jÂember, aszongya ä, mer azon helbe leszÀllt a bÂkolÂ zsupra egy gy´ngy´s,
ivegestollÃ, karmos nûst¢n madÀr, csak mind´ssze bihal nagysÀgÃ, s a mi atyÀnkot
emberi nyelven szÂl¢ccsa:
HÀt mit helytelenkedel sabeszkor, JÀkov? Nem ´smered-e a T´rv¢nt, avagy mÀsvallÀsÃ vagy? Illent hogy tehett¢l? HÀt most amij¢ megszegted a T´rv¢nt, se szÂ, se
besz¢d, told le a gagyÀd, ez¢ a tetted¢ tegy¢l meg ¢ngem. Nem vÂt mese, szeg¢n
atyÀnknak meg k´ll´tt tenni... °rted mÀ, Csuma, aszongya.
A kegyetlen nûst¢n madÀr reÀk¢nyszerÁtette az Àrtatlan atyÀt, hogy hezzÀ iz¢jjen,
k´z´sk´dj´n v¢le. No ¢s û hezzÀiz¢lt, meggyakta osztÀn, megtette, mer nem volt kibÃvÂ, muszÀjt vÂt a dolog. S akkÂ annak idej¢n kinyomta szeg¢n Josepk¢t, a mi derÀga
testv¢r¡nk´t, ¡ meg csinossan hÁzott, n´v´kedett, a mi atyÀnk zsÁrjÀn, de n¢, egykor
elgy´tt ¢rette hatalmassan a nûst¢n madÀr, hogy az ¡ sziklÀs hazÀjÀba vigye a csib¢j¢t,
de ugyi, a Josepke mÀn nem ahhÂ volt mint ember szokva, s ´sszek¡l´nb´z´tt avval
a tojÂval. MeghÀborodott v¢le, csÃfoskodtak, s n¢, a v¢g¢n a tyÃk egyben rontotta idegess¢gibe a tojomÀnyÀt, vÀgta, szaggatta ä ehon van kedves testv¢r¡nkbûl s az û hÁmes
ruhÀjÀbÂl az, mi n¢k¡nk megmaradt.
Erre a szÂra megrÀzÂdik a Csuma, mint a parti sÀs, ha a rÂka madÀrt fogott, s el¢p´r´g szem¢bûl a k´nnye. °s mondÀ akkor egy a testv¢rek k´z¡l:
Az¢ most ebbe a helbe indujjÀ tehÀt l¢ccives a m¡ atyÀnkho, aszongya, s vidd teveled
e v¢rrel jegyzett maradvÀnt, add Àt szeg¢n ´regnek, s besz¢ld el, amint a te madÀrvelûdbûl tellik, hogy aztot a kev¢s caprangot te magad lelted e terebintus vagy tudja
rosseb, figefa Àgon s a v¢rt k´nnyüzû szamÀr patÀja alatt, az ki mint hibÀs sz´mü koll¢gÀjÀt elvezet t¢gedet a m¡ atyÀnkho, de attÂl egyet se f¢jj, mert a te hebegû besz¢ded
v¢gire se menyen, mÀn a m¡ atyÀnk a hertelen szomorÃsÀgtÂl azon helbe elesik hanyatt, akkor osztÀn mÀ semmi dolgod ottan, fordulj sarkadon, s itt kapol sok nyuvasztani valÂ madarat, Ãgy mint hÀrom vad pÀvÀt, egy kalongya csÀszÀrmadÀrt, szÀmos
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g´rlic¢ket, papfilemil¢t, k´virigÂt, hat f¡z¢r sereg¢lyt, sÀrgyÂkÀt, pirÂkot, egy kedrec
aranymÀlinkÂt, az ez¡st pÁzrûl most nem besz¢lve.
No, ez megint elt´lt, akkor el¢vezett¢k a HuldÀt, ¡ mint nyomorult, csak a f¢l szeme
utÀn haladt sr¢gen, Ãgy valahogy f¢lrehÃzott, mint f´ltÀmadÀskor a harangozÂ, de
haddjÀrjon, isz a Csuma egy szeme meg amoda erÀnyzott, ev¢gett utÂbb osztÀn csak
az Ãtra vergûdtek, s haladtak.
JÂzsef pediglen mondÀ a verembe:
N¢, h¢kÀm, elrÃgtad az utÂjÀt, most leshetel, pont mint az ¢letbe, mikÂ gy´tt¢l, s el¢mosolyogtÀl az anyÀd seggibûl. Inn¢t tova mÀn asszonyunk-anyÀnk a halÀl, ¡ hordoz,
s renget gyenge patyolatba, nem k´ll Ãton vergûdni, ¢telt-italt b¢venni, gan¢jt, torhÀt,
betegs¢get, v¢tket cipekedni, a n¢pek szÁnes orcÀja elûtt mintegy figurÀt magadat billegetni, mer sz¢ps¢gessen megszÁv a sÀrga fûd, oszt a tavaszon kihajlik rajtad a tÀny¢rvirÀg s a krumpli.
MÀn direkt erre k´ll´tt gondoljon JÂzsef, meugyi megcsudÀlkozott, olyan hertelens¢ggel elsinkÂfÀltÀk a fûd szÁn¢rûl ¡tet a testv¢rgyei, mint bÃcsÃban a perecet szokjÀk
avagy a cukorf¡ty´lût.
Meg se jÀrta az eszit, hogy illesmi tÀmad az inspekciÂbÂl, csak ment neki az ¢letinek,
mint vak a kûfalnak.
El¢g sajnos, aszongya, hogy csak gyenge suhanckoromig ¢lûdtem, utoljÀra ¢des lenne tudni, vaj ki lehettem. Mastan ä Ãgy teccik ä a maszatos k´ld´kzsinÂrrÂl igyenest
a halÀl verm¢be estem, s mint a sz¢d¡lt barom, mÀn ezzel a prÂbÀlatlan v¢kon ¢rtelmemmel foghatok vergûdni t¢-s-tova v¢gig az ´r´kk¢valÂsÀgon.
Na, erre olyan kacagÀs tÀmadt, hogy esdeklett lefele a kÃt falÀrÂl egyn¢mely nyÀlas
csigabiga, csibor, szÀzlÀbÃjak, a pÀnc¢los f¢rgecsk¢k pediglen a tÂcsÀk szÁn¢n kopogtak, mint a szakromentom. AzutÀn m¢g odacsattant egy jÂ tÀngy¢rra valÂ sÀrga, agyagos fûd.
AkkÂ fel¡ti fej¢t a JÂzsef, mer odÀig leszegve volt, szeme is mind b¢zÀrva. Ugyi, az
û puci teteme csak Ãgy ledobva f¢re, mell¢kessen, a sz´m¢rmes teste b¢fedetlen csingolÂdik ä mit n¢zgelûggy´n.
AkkÂ lÀssa, hogy az û szopottfejü kollegÀja ott ¡l v¢lle szembe, nevetg¢l, s a bottyÀval
jÀtszÂdik, s f´ntrü valamennyi t´red¢k holdf¢ny megyen a viaszkos fejibe. De ott mÀn
allÃ a kÃt t¢res, hejjes vÂt, megsz¢lesedett, valami barlang is lÀttatott, mÀn Ãgy ¢rtve:
a set¢tje, ojjan kazalformÀn, ahogy a k¢v¢t egybecsinÀjjÀk, s Àllong az ¢ccakÀba. Ennek
a t´vibe vÂt az û kacagÂ utitÀrsa. LÀtom, aszongya, hosszÃ hidegs¢g lesz, mer mÀn
b¢gubÂztÀl, b¢tekeredt¢l.
Mer keresztbe-kasba a JÂzsef egybe vÂt k´t´zve, Ãgy fek¡dt, mint a pille bubÀja,
kukacformÀn.
OsztÀn bÀrcsak, aszongya, t¢sis levedlen¢d el¢bbeni avult gunyÀd, s kir´p¡ln¢l.
MÀn most mit van mit tenni, rem¢lkedj¡nk.
Mondjad, jÂember, ha ember vagy magad¢r, aszongya, de csak lassan teszi a szÂt,
mint aki nem jut ¢letire, hon vagyok, inn¢t vagy tÃl a vilÀgon.
T¢sis jÂt k¢rdezel, aszongya.
MÀn m¢r, nyegi, de erûssen sziszegve, ugyi vÀgta a bûrit el a sok zsinÂr, a hussa
k´v¢rje a mazzag mentibe k¢tfelûl reÀhajolt s egybe¢rt.
FÀj-e? Majd nem fÀj, ha megszÀradol, aszongya, s elfakad nevetve ism¢t.
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MÀn ebbû azt veszem ki, hogy megvagyok, kiss¢ ¢legetek a szerencse rendel¢sibû,
az kivel elfeledtek szerzûdni az ¢n meg´lû testv¢rgyeim, aszongya.
Azonba abba vÂtam ezkorig, hogy el¢g az embernek egy halÀl, immÀ ýkelme, Ãgy
n¢zem, csapatba jÀr ellenem. Mer am¢k az ember nyakÀt szakasztya, valamij¢ mell¢nyÃlt, mastan el¢Àllt mÀs, aki veszti ¢hhel.
JÂ der¢k, faggyas vagy, aszongya, meg¢lsz m¢g.
Meg ä a nyÁvek pediglen szinte rajtam.
HÀt ä aszongya, oszt sÃhajt egyet is, mÀst is, ammÀn igaz, a sok ¢rsz¢kenys¢gekkel,
szenvedelemmel le vattok c´vekelve a vilÀgho, pedig, aszongya, sohult nincs annyi
nyomorÃsÀg, mint ezen a vilÀgon.
Avva fordul el, s r´h´g, mint a lÂ.
JÂzsef pediglen ott hever vala gyeng¢n a homÀlyossÀgba, szeme bogara f¢nlik, akit
a magassÀgba, a kÃt bejÀrÀsÀhoz erÀnyzott vÂt, ahon a szük, asszonyi sz´m¢rem-szabÀsÃ hasad¢kon a Holdnak hÁves f¢nye szivÀrog.
°s mondÀ a KÁs¢rtû, hogy megprÂbÀjja ût:
N¢, mondok itt neked valamennyit, hogy ne unalmaskodjÀl, isz rem¢llem, ´smersz
mÀn, hogy csek¢l ¢s v¢konka vagyok az ilyen testi munkÀho, a n¢ked rendelt nagy,
erûs gÃzsbÂ, mazzagokbÂ t¢ged, hogy f´lseg¢jjelek, osztÀn a fûvilÀgba bocsÀssalak,
mer ezeket nem a testv¢rgyeid szabtÀk a te tetemidre, hanem Az, aki a szerencs¢t igazgassa ¢s a mes¢t, mÀn Ãgy ¢rtve: a nagy hatalmas VilÀgistÂriÀt a maga tetsz¢se szerint
f´sti ¢s mes¢li. Az¢rt mastan csendesedj¢l, hagyd el a zerg¢st, vergûd¢st, ne iz¢jj a te
vermedbe olyat¢n m¢rgessen, mer tÀn megtojol, midûn nem akarod. Aki rendelte a
bajt, idû mÃltÀval elveszi rÃlad, s ha nem ä mongyuk reÀ: a n´vend¢k felnû, a veszendû
elv¢sz.
S hezzÀ fogott ekkor magyarÀzni, hogy s mint lesz.
PrÂbÀjjuk csak kiÀbrÀzolni egy a mÀsra, aszongya, mi l¢szen elj´vendû:
Eccer vÂt, honn¢t vÂt, vÂt egy csinos elm¢jü, der¢k, bÀlvÀn-hitü avagy pogÀn
´zvegyasszon, TÀmÀrnak hÁttÀk. NohÀt ez a TÀmÀr ´zvegysÁgbe az¢r vÂt, mer
az û embere, JÃda elsûsz¡l´ttje, a fodri-bodri hajÃ, sikosszÀjÃ H¢r vala, aki sok
gonoszsÀgot tett az ör elûtt, tehÀt kiv¢tetett az ¢lûk k¡z¡l, osztÀn...
MegÀllj, barÀt, egy szÂra ä suhajt a JÂzsef, hÀt mÀn hogy a mÀriÀba esett, ne is haraguggyÀl, a TÀmÀr szomorÃ ´zvegysÁgbe, hÀszen ahogy j´v¢k hazulrÃl elfele, m¢g
csak k¢sz¡lûsk´dtek a n¢pek k¢zfogÂra, JÃdÀt vÀrtÀk ippeg, H¢rnek, OnÀnnak s a
kicsi SelÀnak aptyokat, hogy megt¢rne DotÀn magasÀbÂl, a szomszÁdsÀgbÂl pediglen
a MoÀb-gyermekek eriszkedtek a dombokrÂl lefele, sÁpokat fÃttak, s fekete k´rmü,
bÀlvÀnyos n¢mberek mentek v¢llek, akik Ágy szÂlnak a fÀnak: te vagy az atyÀm! a kûnek
pedig: te sz¡lt¢l engem! N¢, ezek j´v´gettek hezzÀnk vizitÀba.
Mastan egy cseppet megfogd a szÀjad, aszongya, ne tan¢tsd apÀd gyereket csinÀlni,
hÀt mikÂ hallottÀl olyant, hogy: àEccer lesz, honn¢t lesz?Ê
N¢, àlesz egy erûssen csinos ´zvegyasszon, aki elk¢szÁti magÀt, hogy mÀn ha vas
tüvek esnek is reÀ az ¢g f´lyhûibû, az û m¢hit megnyissa mindenhogyan IzrÀ¢l magvÀnak, hogy t¡lle fiadzzon igyenes lineÀn az íg¢rt Gyermek, aki elveszi a vilÀg büneitÊ
sat´bbi. LÀdd-e, neh¢zkes Ágy besz¢lleni, magam se veszem b¢ az ilyen gyanos mÀl¢t.
Me csak a r¢ges r¢g, csak az kedves nek¡nk, tehÀt eztÀn is ezen szÂval mondom, àegyszer volt, honn¢t voltÊ, de te tudjad, mastan arra fordulok, s vetem a pÀnyvÀt, azki
csak eztÀn lesz elj´vendû.
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K¡l´nben pedig ehon e tengeri csiga-biga, kagylÂ, vagy mi a rosseb: n¢, a f¡lembe
nyomom, s hallgatÂzom. HÀt iszen tudtam: odabe reng, forog az ´r´k ÂceÀn! így teccik n¢kem jelen-mÃlt-j´vendû, csak mind´ssze zÃgÀs a kagylÂ hÁves forgÂiban.
Azzal mÀn most igaz¢ccsuk magunk oda, ahon elhagytuk a besz¢det... àakkor Ãgy
esett, hogy TÀmÀr, aki mint kopÂ a sebhett vadat, ¢rzette a j´vendût...Ê
...Mit ¢rdekel engem TÀmÀr, az ¢n atyÀmrÂl, JÂbrÂl besz¢lj, aszongya (JÀkobot akart
mondani, de elcsÃszott a szÀja).
N¢ mÀ, f¢lek, tek¢ntetes Ãr! A cigÀn f¢l, mer rÀ tetszett derrenni a cigÀnra, ami¢rt
csak Àmolygott, oszt mÀs nÂtÀt fogott a szÀraz fÀja. (Ugyi Ágy tr¢fÀlÂzott.)
Ami pedig a te atyÀdat illeti, aszongya, JÀkov a v¢rbe dermedt fÀtyol darabacskÀt
kez¢ben vette, s elesett hanyatt. ögy fek¡dt, mint merû tetem, s dermedett hÃs maga
is, osztÀn egykor meg¢ledv¢n, egy valami hajnalon fûfogta magÀt, s vitte f¢lre az ¢letit.
RÀ¡lt egy hullad¢k-dombocskÀra, s akkor tek¢lletessen le´lt´z´tt, elszaggatott rÃlla
minden f´lsû s alsÂ gÃnyÀt, utojjÀra m¢g vÂt az a gyenge vÀszongatyÀcska, aki az û
szem¢rmes tagjÀt b¢fedezte, aztot is megt¢pv¢n, elvetette. Ott himbÀzta magÀt, valamint egy fej¢r, t´red¢ken szakÀllos bÀbot, ¢s sivalkodott, mint a g´r¢ny, akit a k¢t kezin¢l a kamraajtÂhoz szegeztek. °s amint ott d¡l´ng´tt-rÁvott a te atyÀd, tanÀlt ott az
undoksÀg k´zt, akibe reszketve nyÃkÀlt, tanÀlt hol-mi reves fÀkot, cserepet, s avva a
gyenge bûrit kaparta, osztÀn hamvakat vont el¢, az kibe g´rbe szegek aludtak, a fejit
s a vÀlla b¢rceit avval b¢havazta s hintette, avagy ha mÀst tanÀlt a gany¢ m¢lyiben ä
Ãgy mint juhbelit, tollut, madÀrkoponyÀt, szÀraz zuzÀt, gubacsot, f¢reg-bÀbokat, mandola tokjÀt, avval ´r´kk¢ magÀt megszÂrta s -alÀzta, s hogy az esteli s´t¢ts¢g reÀszÀllt,
avval m¢g v¢gire nem ¢rt a nyilvÀnos p´nitenciÀnak, tudnillik az ¢g Àllatai el¢j´ttek,
s f¢ny´kkel szolgÀltak k´r´tte, megvilÀgosÁtvÀn az û mezÁtelens¢g¢t. De mÀst mondok:
ha reÀszÀllott volna a te atyÀdra az irdalatlan tohuva-bohu, a teremtetlen m¢lys¢g,
avval m¢g el nem ment volna JÀkob hÀzÀrÂl a sz¢gyen, mer tudnillik az atya a hÂdvilÀg
tiszteletire hezzÀfogott b¢getni erûssen ä mint kos, aki az û n¢peit vez¢rli.
Arra f´l osztÀn szigorÃ n¢masÀg kezdett terjengeni JÀkov birtokÀn, pedig akkora
vÂt mÀn az, hogy a szem b¢ nem lephette, de azon mind csendess¢g vÂt, ottan-ottan
csak gyeng¢n l¢legezve kushadt, s a b¢le reszketett IzrÀel gyermekeinek.
No, JÀkob, a te atyÀd ezzel a b¢get¢ssel eccer odahajnalodott az ¡ keserüs¢g¢nek
dombocskÀjÀn, s mikor mÀn revÀ s az û dombocskÀjÀra ter¡lt a pirossÀg, fÀjdalmiban
megcs´ndes¡lt. (N¢ csak, ha komisz is, tellik-mÃlik az ¢let.)
Egykor osztÀn f´ltek¢nt az û m¢lys¢gibûl JÀkov, hÀt lÀssa az û menyit, TÀmÀrt merû
gyÀszba. De mÀn akkor el vÂt k¡ldve hezzÀ, a TÀmÀrho a mÀsodik fijÃ, az OnÀn nevü,
hogy tÀmasszon, aszongya, mint sÂgor, magot az ü fiv¢rinek, mintha amaz csinÀlta
lenne, aki meghÂtt, mer az mÀn nemigen Àgaskodhat, tehÀt v¢geredm¢nybe csak az
¢lûnek muszÀj azt a bizonyos dÂgot megcselekedni. De az OnÀn ä ¢n nem tom, mif¢le
volt ä r´stellte b´cs¡letessen a dÂgÀt alÀvÀgni a TÀmÀrnak, hanem az û magjÀt a fûdbe
erigette. Odaiz¢lte magÀnak, n¢, a padmajra vesztegette. CsinÀlt volna ü klapecet magÀnak, aszongya, a sajÀt szerszÀmjÀval, inkÀbb menj¢k pocs¢kba, aszongya. °s ez gonoszsÀgnak tetsz¢k az ör elûtt, annak okÀ¢rt egy alkalmatossÀggal, hogy Ãjfent a maga
szerszÀmjÀt hÃzkodja-vonja s nyüvi vala szorgalmatossan, a v¢r es¢k habosan el¢ a
torkÀn, ¢s meg´l¢ ût, hogy ezen magja a nyomorultnak benne szakadt.
TehÀt immÀ eztet a mÀsikat gyÀszolÀ TÀmÀr ä az û erûs szÀnd¢ka szerint. S JÃdÀnak
mÀn csak egy kicsi fia maradt.
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°s TÀmÀr set¢t csûs csebribûl megitatÀ akkor JÀkobot, mint egy id¢tlen ûsz gyermeket, akit a nap hevess¢ge v´r´sre pergelt, s n¢, a csicse szûrin leffegett, csapongott
ä valamint pille a derÂton ä cafrangossan a gyenge, fej¢r bûri, akit azon reves fÀkkal,
t´rmel¢k cser¢ppel kapart s hÃzkodott. OsztÀn ä minthogy erûvel se vonhattÀk el a
csel¢dek ama gyehenna halomrÂl ä az idegen asszony holmi Àgasokra Àrny¢kvetû tetûcsk¢t ÀllÁtott, hogy mÀn a siralommal s panaszolkodÀssal telhetetlen ûsatya az elevenyen valÂ s¡ttet¢st avagy flamb¢rozÀst eltÀvoztassa magÀtÂl.
°s mondÀ JÀkob maga magÀnak avagy a pogÀn TÀmÀrnak:
...Mikor KÀin meg´lte çbeltot, csak hÀrman maradtak az eg¢sz embers¢gbe.
KÀin az annyÀval nem k´z´sk´dhetett, mer az çdÀny rajta tartotta a szemit, osztÀn asszon t´bb m¢gse volt, de neki m¢ges k´ll´tt. AkkÂ fûfogta magÀt, s elbÃdosott egyvalamijen tartomÀnba, ahon csak majmok vÂtak. Ott osztÀn mÀn szabad vÂt a vÀsÀr, vÂt kisleÀn, menyecske, asszon, mindenf¢le. Fej¢r, fekete, sÀrga,
ami k´ll. Ott bucskÀztak, s¡v´lt´ttek reÀ, erre is, arra is, egy a mÀsnak csimbÂkjÀt hÃzkodta, rÀzta, s am¢k a veres, kopac alfelit reÀ ford¢totta, avva osztÀn pr¡tyty´ghetett szakadÀsig ä amit osztÀn megcselekedv¢n, ´sszek´z´sk´dt¢k az embers¢get, mer abbÃl lett¡nk mi sz¢ps¢gessen, mÀs mÂdja nem volt, aszongya.
Avval a paszmatdombocskÀbÂl alÀbucskÀzott, ¢s f´lmutatÀ ottan keszeg alfelit azon
hezzÀtartozÂ csengû-lengû szem¢rmes testivel, mint aki a kom¢diÀba pÀtriarkÀbÂl egy
valamilyen majommÀ transzfigurÀlt.
Akkor a pogÀn TÀmÀr gyÀsz-k´nt´sit magÀrÂl leoldozvÀn, az ´regnek mezÁtelens¢git avva b¢fedezte. De n¢, lÀssa, hogy mozog ott a sÀros fûd´n gyÀszos jelmezibe
JÀkob, aki az Ág¢ret szer¢nt mÀn IzrÀel volt. Inn¢t s tÃl billeg, mint az esztevÀta, valami
csudÀs tetemeket, figurÀt d´m´ck´l a sÀrba, s nyeszereg:
Hogy a mi urunk a n¢ps¢get teremtette, kiszÂlt az angyalokho, eriggyetek
csak, hozzatok agyagot! Mely buta vÂtam, gyermekem, hÀt itt az agyag, jÂ, finom
mat¢ria, mÀn r¢gestelen r¢g nekifoghattam vÂn, hogy egybecsinÀjjam az ¢n sz¢tszaggatott gyermekemet, hiszen minden vonÀsa a lelkembe van ´r´kk¢!
°s gyÃrta, d´m´ck´lte ott a sÀrga fûdbe azt a gÂlem-figurÀt, s hogy mÀn ember formÀja
lett, reÀfek¡dt hasmÀnt, hogy bel¢ lehelje gyermeke k¢pibe az ¢let levegûj¢t ä de utÂbb
rÁva fordÃtt le rÂla.
°s szÂla akkor TÀmÀr: Ne bÃsulj, szÁvem, semmit, mert t¢gedet megvÁgasztallak!
HÀt ki hallott ilyent? N¢zzenek oda! ElcsudÀlkoztÀk magok erûssen az errü-arrÃ
k´rben jÀrÂ, leskelû alja n¢pek, hÀzicsel¢dek, fijak, mik ä mer ezek is ott tekeregtek
az ýsatya k´rrü, av¢gett, hogy hÁre ment: ott eszi ûtet a fene csÂr¢n a gany¢ k´zt hÀtul
a paszmatdombba, ¢s JÃda gyilkos meny¢vel tÀrsalkodik. Mer tudnillik arra ment a
szavok, hogy TÀmÀr f¡vekkel, csontokkal, egyetmÀssal boszorkÀnkodik, a H¢rt ugyi
p¢ldÀol meglovagolta, s a v¢rit vette, OnÀnt meglovagolta, s a sz´m¢rmes testin Àt a
v¢rrel a lelkit is kihÃzta sat´bbi.
Egyvalamilyen Àzott bucipofÀjÃ zsidÂn¢ pediglen a Jehuda hÀzÀbÂl reÀment,
mondvÀn: HeÀban szorgalmatoskodol a mi atyÀnk k´rrü, ageb szukÀja! Mer tudom,
hogy tejem, vajam, t¢felem kopÂ k¢piben fûnyaltad, de megeml¢keznek rÂllam a te
csontyaid, mert a fedeles szekr¢nybû, mikÂ kivontalak, ahon nyalakodtÀl, a k´p¡lûfÀval eleget taglottalak, bizony, annyi p¢zzel megel¢gedn¢m, ha fele lÂgan¢ vÂna is,
te m¢giscsak nyihhogtÀ vÂt, tehÀt valÂsÀgos kopÂ nem lehett¢l...
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Na, te meg eleget kikirilt¢l, aszongya, mÀr csiklik a v¢rem bel¢, hess! Azzal elhajtotta
azt a n¢mbert. A te atyÀdot pedig felfogÀ TÀmÀr, tagjait egyben szedeget¢, gyeng¢n
megmosta, s az anyajuh tej¢nek sürüibûl egy darabacskÀt ennie adott. OsztÀn ´l¢be
vette, s kisded mozgatÀssal valami ¢neket mondott csendessen:
T¢li bÃ s halotti lÀrva
lehull rÂlad, ha k´sz´nt,
termet¢re, ajakÀra
bÀjat Isten szÂrt, ´z´nt.
N¢zd, szem¢ben kacaj ¢led:
Isten tr¢fÀlt csak veled.
S k¢sei gy´ny´rüs¢ggel
majd szÁvedre ´leled!
Isteni l¢pt¢nek hÂdol
hÁmes tollÃ sok madÀr,
amint kÀprÀzÂ tÀvolbÂl
kil¢p ¢s elûdbe Àll.
Lelkem, lantom, most zen¢lj m¢g
m¢lys¢ges-sz¢p ¢neket!
Mert nem fogja mÀr a m¢lys¢g:
szÁvem, feltÀmad neked!
Mind´r´kre csengû sz¢p szÂ,
mi jÀt¢komban zen¢l,
az ¢nek dÁsz¢re m¢ltÂ
mind e hang: a gyermek ¢l!*
Az a kicsi bÀcsi b¢zÀrt szemmel fek¡dt a TÀmÀr k´t¢nyibe, mint egy bÀlvÀn-k¢p,
nem lehetett azon elmenni, hogy micsinÀl, mi ¢ri, mer nem rezonÀlt, az az igazsÀg,
csak ¢ppeg Ãgy, mint a fûdbe az a sÀrga gÂlem, akit ajnÀrozott, hogy mÀn az ü melegitûl
kiiz¢ln¢ magÀt a sÀrbÂl, az ü gyenge szikrÀjÀtÂl kikelne, mint eleven gyermek, ¢s lenne
mÀsodik JÂzsef. M¢gis mÀn ettûl el¢, ûk ´r´kk¢ ´sszehajtottÀk fejeket, ez is mondott
valamit, az is, erre-arra, ¢deg¢ltek. A TÀmÀr csÃfoskodott p¢ldÀol, hogy û milyen nagy
boszorkÀn:
°ccaka az emberek kinn hÀltak a mezûn, az ¢g alatt, besz¢lgettek. K´zbe egy
nagy kutya odaÀllt hezzÀjok, aszongya. Ott Àlltam, s ûk meg se bÁrtak mozogni,
aszongya, mintha fogtam volna kezeket. KiabÀltak, fogd meg, verd agyon, de
meg nem mozdulhattak, m¢g az a kutya el nem ment, el nem mentem.
AkkÂ aztÀn reÀ ker¡lt a sor, tehÀt ¡ is elkezdte, az ´reg:
MikÂ az çdÀny ¢s °va mell¢fogtak, ugyi megt´rt¢k a parancsot, vett az öristen
egy nagy m¢rges angyalt, hÀt ezt Ãgy hÁttÀk, herr Svarc. No ez gy´tt a Paradi* çtv¢tel Thomas Mann: JñZSEF

°S TESTV°REI

cÁmü reg¢ny¢bûl.
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csomba egy kis Ãton befele, s mÀ messzirûl kikereste a k¢t parÀznÀt, s kiÀltozott:
Himmelherrgott! Mars maga kifele a ParadicsombÂl!
MuszÀjt vÂt szÂt fogadni, k´ll´tt pakoljÀk f´lfele azt a kis cÂkmÂkjokat, ami
vÂt, s mentek. Az °va meg sajnÀlta a virÀgoskertjit, s az Ãt k´zt hajolgatott errearra, kit¢pett a fûd virÀgjÀbÂ szuvonÁrt, hogy oda tÃl eml¢kezz¢k: sz¢p vÂt az
¢let, hogy ÀlmodtÀk vagy mi. Egykor aztÀn elfÀradtak, lefek¡dtek, mÀn ott a kerÁt¢sen k¡el, a kopasz, rossz fûdbe. °s akkÂ az °va meglÀtta ÀlmÀba, hogy most
mÀ mi fog t´rt¢nleni, hogy testv¢r a testv¢rgye ellenibe tÀmad, fijÃ az aptya ellen,
meglÀtta, hogy milyen fejlett lesz a n¢p, eszkabÀlnak minden rossebet, mehanikÀt, aki r´pül s az ek¢t hÃzza, osztÀn pÁszm¢kert, vasfogat, a vilÀgot derÂtba hÃzzÀk, mÀn a gyereket is ¡vegbe csinÀjjÀk, a n¢pnek javullÀsa nem lesz.
OsztÀn hogy fel¢bredt, megsiratta a vilÀgot, jobb lett volna, aszongya, ha m¢g
ü se lett volna, hogy eztet v¢gig¢ri a n¢p.
Na, ezen is elfakadtak, ki kacagva, ki rÁva. OsztÀnn¢k abba megegyeztek, hogy aki
eztet v¢l¡k kicsinÀlta, kiss¢ mell¢fogott, mint vak a pohÀrnak, mert ük ugyan sz¢ps¢gessen egybetanÀlkoztak, csakÃgy azonba, mint fagolyÂ a kuglival ä emez dül, s az
elmenyen.
Ugye m¢g evvel is vicceztek, hogy nem-e lehetne megprÂbÀlni m¢gis azt a dÂgot,
hogy megtegy¢k, Ãgy a kellemetes foglalatossÀg, mint azon Gyermek v¢gett, aki bizonnyal a F´lkenyt, azaz a Szabad¢tÂ leend. De akkor az Atya kezd¢ az û f¢rfiassÀgÀt
lesajnÀlni, bÀtor nem k´ll´tt aztot a TÀmÀrnak immÀr b¢mutatni ä mondvÀn: A sok
idegess¢gtûl, szomorÃsÀgtÂl sajnos mostanÀba csak lebeg az, mint kanÂc a zsÁrba. Hanem ha a Seregek Ura, SaddÀj, Jehova s a Kimondhatatlan nevü k¢vÀnja, majd az a
rossz kanÂc is ¢letre kap, aszongya.
çm el¢g sajnos, aszongya, ha a lelkembe n¢zek, nem lÀtom meg, vajjon az íg¢ret
Gyermek¢t ÂhajtanÀm e TÀmÀrtÂl, az ¢n onokÀim gyÀszos asszonyÀtÂl, ha midûn ä
ahogy elk¢pzelem ä teste hullÀmaira emel, mint nagy vÁz a nyikorgÂ bÀrkÀt, avagy
m¢gis ¢s ezerszer az ¢n gyermekemet, a le´lt bÀrÀnt csinÀlnÀm vissza. S kezde ojjan
g´rb¢n nevetni. Na ez ennyi.
TÀmÀr ´smerte mÀn enmagÀt, hogy kicsoda û, gy´tt-ment rendel¢s szerint, mint
ama ¢gbef¡ggû Àllatok, plan¢tÀk s tÀrsaik, az kik hallkal jÀrnak k´rbe, mint a zsebÂra
kerekei.
ºgyekeztem, füv¢szkedtem, büv¢szkedtem, aszongya, odaf´l a zseng¢k k´zt az Ãj
j´vev¢nn¢l, m¢gis leszÀradt. AkkÂ mÀst prÂbÀltam, ez is hibÀs vÂt, lekonyÃtt, kapartam
le a fûdbe, a gy´k¢r elbÃtt, az û ¢ccakÀjÀba elûllem ä mÀn most csak a derekÀt ´lelhetem.
°s akkor j´tt a hÁr, hogy meghala az asszony, JÃda feles¢ge, mely Ãgy Ázlett a boszorkÀnos TÀmÀrnak, mint szemfÀjÂsnak a napverte mezûben, midûn let¢szi a sallÂt,
szÂlvÀn: A szemem kiesik a f¢nyess¢g erej¢tûl, ¢s el nem hordom magam, ha a napocska est¢lig kitart. °s akkor a Hold a Nap t¡ze el¢ megyen, ¢s mintegy s¡v´lt¢sre
set¢ts¢g tÀmad ¢s sz¢l, hÁvess¢g jÀr a tarlÂn ¢s a lihegû barmok k´z´tt.
Nocsak, aszongya a JÃda ´zvegys¢g¢re TÀmÀr, egybestimmel¡nk a MagassÀg UrÀval, aki mint gyermek az ostÀblÀn, ¢let ¢s halÀl kockÀival jÀtszik. Egyet gondoltunk
ýfels¢givel, aszongya. No de itt megt¢vesztettem a dÂgot, nem eml¢kszek, mondtam-e, nem-e, hogy ü mÀn elejibe, mikor az OnÀn a decka k´zt vicsorgott, abba a helbe
felk¢rte a harmadik klapecet JÃdÀtÂl, hogy bÀr kiskorÃ is, haddjÀrjon, majd ü elszen-
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vedi m¢g a mozsÀrba is azt az idût, am¢g a leg¢nke fakardot lenget, ¢s ficfa csitkÂn
lovagol, mer az ü term¢kens¢g¢nek hÀza, aszongya, a Szabad¢tÂ v¢gett kivÀlasztatott,
hogy ¢ppeg abbÂ tÀmadj¢k vilÀgra ýfens¢ge, igyenes lineÀn.
Csak sajnos a JÃda el¢gg¢ ideges lett, mer mÀn û is f¢ltette a halÀlos asszontÂl ezt
a kicsi marad¢kÀt, aki hon vÂt m¢g attÂl, hogy ottan-ottan egy n¢mber hasÀn vit¢zkeggy¢k s lovagojjon ä hiszen az ad embernek is el¢g dÂgot.
No, aszongya a boszorkÀnos, pogÀn asszon, nem akarÀsnak Ãgyis szarÀs a v¢ge, oszt
ettûl el¢ mÀn ment igyenessen, mint a k¢s. °s hÁr¡l adÀk n¢kije az û bÀlvÀnyos attyafiai,
hogy n¢, a te ipad, JÃda megyen a hegy k´zz¢ a juhok nyÁr¢sire.
Levet¢ az¢r magÀrÂ azt a ´zvegyi kacabajkÀt, ¢s ezeknek a jÂf¢l¢knek, frajoknak,
c¢da, nna! uccanû, hogymongyÀk, tudja fene! annak a csiricsÀr¢ gÃnyÀjÀba ´lt´z´tt,
kikente-fente minden¢t, mint a fazekot, a g´nceibe b¢csavarodott, ¢s le¡lt az Ãtf¢lre,
vÀrt.
HÀt, ugyi tutta û, hogy a nyÁr¢st odaf´l meg¡nneplik, jÀrjÀk a bolongyÀt feszt, oszt
a JÃda se szereti a bort a szÀjÀba tartani, majd mikÂ megyen hazafele, lesz valami ä
meglÀssuk.
Mer h¢tszents¢g, hogy ott k´ll´tt kereszt¡l menjen az Ãton, aki tartott a hÀzak k´z¢,
a hegyrû odat¢rt egy kis kanyargÂs mi a fene, ´sv¢ny.
Addig ü ott ¡cs´rg´tt, fityer¢szett magÀnak, mert kitanÃtta, hogy az a mesters¢g,
az ojjan fityer¢szik. Na jÂ. Egykor oszt indulnak meg a k´vek, kocognak lefele, lÀssa,
hogy j´n a JÃda, billeg, mint a gan¢jos szek¢r. Akkor oszt amaz is felneszelt, na, ez mi.
HÀt itt valami fity´l, fittyeget. TÀn nem egy kedesa. Mert Ágy hÁjtÀk azokat, nem kurva,
kedesa.
Akkor lÀssa, hogy ott ¡l a fûd´n egy tisztÀtalan, f´st´tt szem¢j, mert nem ´smerte
vÂt meg, a ruhÀja a fejiben volt hÃzva, csak a szeme villogott.
HÀt te, aszongya, honn¢t est¢l ide, mÀskor nem lÀttalak, mer mÀn isten bizon elgy´ttem volna nÀlad, ¢n szeretn¢k v¢led t¡kr´s szobÀba tanÀlkozni, aszongya.
HÀt ü a vÀrosbÂl j´tt a sÂgorn¢ja hejibe, mer annak sz¢l fÃtta el az Àgya szalmÀjÀt,
mÀn ¡ lesz itt a kedesa ezentÃl, aszongya. Ha k´z´sk´dni akarsz, lehet. P¢z¢rt, vagy
valami egyetmÀsocskÀt is elfogadok. Mit adsz nekem.
HÀt k¡ld´k egy kecskefijat, aszongya. Akkor oszt megvÂt a vÀsÀr b´cs¡letessen, b¢mentek egy arravalÂ hÀzba, oszt sz¢ps¢gessen f´liz¢lte, teherbe csinÀlta tudatlanul az
´zvegyet. Igen, de ü el¢bb m¢g zÀlogot vett az apÂsÀtÂl, hagyd nÀlam, k¢rlek, aszongya, gyür¡det ¢s eztet az oroszlÀnfejü pÀlcÀt, mer az vele vÂt ´r´kk¢, a pÀlca.
No, ennyi vÂt, akkor ez ment erre, az arra, TÀmÀr prÁmÀn vissza´lt´z´tt gyÀszba,
ez el volt boronÀlva. CsakhÀt a diferencia a vÂt, hogy mÀsnap viszi a JÃda csicskÀsa
azt a bÀrÀnt, vagy mi a rossebet, kecsk¢t, a zÀlog v¢gett, de a kurva ä mÀn eln¢z¢st ä
nincs sehol. K¢rdi ott a n¢peket erre-arra, nem tudja, k¢rem, azt a bizonyos szem¢jt
hon tanÀlom, aki itt szokott az Ãt k´zt posztozni. Nem, ijent ¡k nem ismernek, nÀlok
errefel¢ nincs parÀzna nû. JÂ, rendbe van.
Megyen a jÂszÀggal vissza ez az illetû, a csicskÀssa. HÀt k¢rem, uram, mÀn itt hiba
van, aszongya. Erûssen r´stellem, de a kurva elpÀrolgott. Valami nem pÀsszol ebbe,
nem g´mb´j¡.
Ne t´r´ggy¢ v¢lle, csapd a jÂszÀgot a t´bbih´n, aszongya, mÀn itt t´bbet nem tehet¡nk. Na, ez idÀig van.
Telik-mÃlik az ¢let, egykor jelentik a JÃdÀnak, hogy a TÀmÀr meg¢ri a p¢nz¢t, mer
Ãgy n¢zem, ´zvegy l¢tire csont van a hasÀba. Ekkora lett a feje a JÃdÀnak. Hogy a
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gyehennÀba sÃvadt bÀlvÀnyos istenit az anyÀdnak! ä Vigyetek csak hamar eleven szenet a hasÀra! Indultak, ¢gess¢k megfele.
JÂ napot, TÀmÀr naccsÀga. Aggyisten, atyafiak. Mi jÀratba, mi jÀratba. HÀt csak abba, hogy encvej, szeggyed f´l magad, mer ¢rted gy´tt¡nk, v¡sz¡nk, ¢gess¡nk meg.
Igen? OsztÀn m¢r, te? HÀ, mer szar van v¢letlenbû a palacsintÀba, isz siralmas ´zvegy
l¢tedre ojat¢n dÂgot tett¢l, mint tisztÀtalan. MÀn ¢n v¢letek nem menyek, a torkodbÂl,
aki bidess¢g el¢ gy´n, az menjen oda. M¢giscsak fogaggyÀ szÂt, l¢ccives, mÀsk¢pp a
pulyÀdot tûled kimecc¡k, s a kûd´kzsineg¢n a nyakodba akasszuk.
Erre osztÀn abba a helbe el¢troppan JÃda, az oroszlÀny. Add csak el¢ hamar, leÀnkÀm, m¢kkel francuskodtÀl, aszongya. Kivajjam szeretûmet. Ki, mer m¢cc a tüzre.
(AmÃgy is m¢cc, hanem ha kezes leszû, nem mensz magad.)
Nem bÀnom, aszongya, ehol a kurafi pÀlcÀja, gyür¡je, a sz´m¢rmes test¢n pediglen ä tisztess¢g ne ess¢k ä, ama zacskÂja redûi k´zt, mint egy skarabeus f¢rgecske, ojjan szabÀsÃ lencse lÀttatik. Nem tom, aszongya, kegyelmeteknek nem-e ´smerûs, tudnak-e ojjat.
No, ezzel megsz¢gyenlette magÀt JÃda, hogyne, isz ´smert¢k a n¢pek az û jelv¢nynyeit, osztÀn erûssen kacagtÀk, mondvÀn: ejsze, der¢k! JÃda a maga szorgalmatossÀgÀbÂl tÀmaszt onokÀt magÀnak!
De ü osztÀn, valamint az istennyila fûvilÀgiccsa a set¢t bozÂtot, azonk¢ppen elvÀltozott, s mondÀ TÀmÀrnak fej¢ren:
Tik a fûd n¢pe szÀjÀn bÀlvÀnosoknak, pogÀnnak neveztettek, s n¢mellek k´ztetek a kurvÀlkodÀst az Isten hÀzÀba mÁvelik, mint szent ´r´mleÀnyok avagy c¢dÀk. Az ¢n v¢kon ¢rtelmemmel el¢rtettem immÀ, hogy t¢sis azon nevezetet kivÀlt
megszÂgÀltad, azerÀnt, hogy a te pogÀn fajod izrÀel t´rzs¢be keresztelûdj¢k, az
kibûl el¢hajt az Àgacska eccer, ki Szabad¢tÂnak s a n¢pek ´r´m¢nek neveztetik.
Az¢rt Áme, lev¢szem a sarumat elûtted, s homlokomat a fûd porÀba hajtom, mer
ime Àldott a te m¢hednek gyimilcse, aszongya. S Àmen.
Szomjazom ä suhajtÀ ekkor a verem aljÀn JÂzsef. El vagyok telve a mes¢iddel doszt,
ehon van, a torkomon bukik el¢ a nyomorÃsÀgom, s te k¢pek-szavak mannÀjÀval emtetsz.
Majd tÀm jÂdra vÀlik, s m¢gse nyomja ki az Âdalad, mondÀ a Hatalmas K¡ld´ttje
irgalmatlanul, azzal fûfogja magÀt, hogy ottan-ottan b¢vilÀgÁccsa az û lÀtÀsÀnak sz´v¢tnekivel azon pislÀkolÂ labirintot, azmelybe bÂdorog az IstÂria, hogy v¢gre a Gyermek kis kezit fogva a fûvilÀgra vergûdj¢k.
Eml¢kezz¢l, fijÃ, mire tan¢t a kÃtnak m¢lye: A jÂ vastag ¢letbe, s k¡el, a hÁg teremtetlens¢gbe, mint egy rigÂ f¢szkibe, minden egyszerre van ´r´kk¢, plÀne, hogy jobban
halott vagy mÀn, mint eleven, az¢rt lÀssÀl t¢sis az û szemekkel ä mint egy Àlomba. S
rÀkezdi Ãjfent, mes¢l JÃda ¢s TÀmÀr magjÀrÂl, aki az ¡dûben DÀvid kirÀl, szent JÂzsefnek, az Àcsnak ´regaptya leend, ¡ Sz¡zanyÀval a J¢zuskÀt nevelgette, a BÀrÀnkÀt,
aki elveszi a vilÀg büneit:
VÂt egy prÂf¢ta, SÀmuel, gondviselûje vÂt a n¢pnek, de egy sz¢p napon meg´regedett sajnos. El¢j´ttek a zsidÂk, kihÃztÀk a hÀzbÂl. çll meg itt, aszongya, ¢s
mastan figyelmezz, mert meg´regedt¢l. Izmaid elszÀradtak, eriszt¢keid recsegnek, szemed homÀlyos, hangod, mint a beteg¢, ha szÂlsz, olyan az, mint az ÀlmodÂ besz¢dje, s gondolataid is, mint a r¢szeg, inn¢t oda t¢rnek.
De nagyobb baj, aszongya, hogy marad¢kaid, a k¢t fiad, nem a T´rv¢n ÃtjÀn
jÀrnak, istentelenek, s k´rmeik b¡d´ssek a ragadomÀntÂl.
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Annak okÀ¢rt mastan k¢r¡nk ¢s szÂlÁtunk, hogy adj n¢k¡nk kirÀlt, mielûtt
meghalnÀl, mer nem igazÁt minket az istenf¢lelem, szigorÃbb jÀrom kell a n¢pnek, aszongya. No jÂl van, de meglÀssÀtok, aszongya az ´reg, hogy visszasÁrjÀtok
az Egek KirÀlÀt, ha midûn a t¡k´z¡lletek valÂ kirÀl megeszi a n¢pet, mint a kinyeret ä azzal megadÀ n¢kijek, amit k¢rtek, az elsû uralkodÂt.
HÀt epedig Ágy lett, hogy egy Saul nevü illetût elk¡ld´tt a csalÀdja a jÂszÀg
utÀn. HÀt a nûst¢n szamÀr elkÂborÂtt, egy Hulda nevü, elhitte magÀt erûssen
ott a sok mekegû s b¢getû kommunitÀs k´zt, gondÃtt egyet, s a sarat felcsapva
elhagyta az ekl¢zsijÀt, indÃtt a maga feje utÀn, elbitangolt. Ez a Saul meg utÀna,
ugyi e vÂt a fijak k´zt a legifjabb, micsinÀjjon, muszÀj vÂt. ºgyekezett egy szÂgÀval, ismerte mÀn a jÀrÀst, isz nem elûsz´r ment.
Na, eccer el¢h¡ltek s -szomjÃskodtak, meg is fÀradtak a sok hegyekbe, a csipkebokrok megszaggattÀk ¡ket, bel¢j¡k csimpojgott a bogÀncs, a k´k¢nt´vis. N¢zt¢k egymÀst, immÀ micsinÀjjanak.
Van itt a k´zelbe egy nagy´reg lÀtÂ, aszongya a szolga, ne kÂringyÀjjunk immÀ
magunk is, mint a jÂszÀg, tÀn eligazÁt m¡nk´t az ´regember.
Nem bÀnom, aszongya ez a Saul, ¢s a fejit Ágy elfordÁccsa a hegynek, mer nevet¢st hallott: a k´vecses, partos Ãton l¢pigetve vÁzhordÂ leÀnyok eriszkedtek
k´zib¡k. Dültek t¢-s-tova, hajladoztak, s hol-mit kiÀltozott egy a mÀsnak, de elvitte a szavak ¢rtelm¢t a sz¢l.
No, a leÀnkÀk megtalÀlvÀn ezen f¢rfiakat, k´rben ÀllongtÀk ¡ket, csendessen
suhajtoztak a porba erisztv¢n lassÃcskÀn a vizes csebret, a gûz´lû csecses kancsÂt,
ottan-ottan elnyÁllott cseresnye volt a szÀjok, azon lihegettek. A lÀtÂt keress¡k,
gyermekek, k¢rd¢k, azzal elragadÀk a csebrek fogÂjÀt, s poros torkokat a forrÀs
viz¢vel jÂl el´nt´z¢k.
Erre van, bÀcsi, f´l a dombon, a falon tÃl, mondÀ egy ¡gyes barna gyermek,
ki legel¢bb ¢bredt az ÀmolygÀsbÂl, isz lest¢k, hallgatÂztÀk a csitrik az ivÂkat,
avagy a torkukban zubogÂ elementumot, valamint bÃcsÃba a kom¢diÀt. Ha
¡gyekeznek, tÀn megkapjÀk, mer harangszÂra n¢kije is menni kell, hogy megÀldja az ¡nnepre valÂ bÀrÀnt.
No, oszt mentek. Odaf´l pediglen lÀtÀk, hogy b¢kess¢g vagyon, a hÀzak Ãgy
Àlltak egyformÀn a hold f¢nye alatt, mint buktÀk a lapÀton, akit a p¢k kivetett.
Csak mind´ssze egy v¢nembert tanÀltak a g´rbe falak k´zt, aztot Saul k¢rd¢,
hogy a lÀtÂ embert ´smeri ¢.
Akkor kem¢n hangon az ´reg f´lfelel¢, szemeit kicsukva ä tudnillik b¢zÀrta
el¢bb erûssen a Saul lehelletire.
A szamÀrkancÀd¢rt ne bÀnkÂdj, mert elûker¡lt. Most kÁs¢rj a kûh´z, azki az
örnak kedves bÀrÀnyok v¢r¢tûl s´t¢t ¢s iszamos. Ma ¡nnep van, hÀt ¡nnepelj¡nk... Avagy nem te vagy ¢, aki egy szamÀr utÀn indult s v¢gre kirÀlsÀgot kapott?
Ezeket jelent¢ ki a bÀcsi, kit lÀtÂnak, avagy prÂf¢tÀnak mondunk.
Ki vagy te, aszongya a Saul, hogy ezeket mondod n¢kem, aki a legkisebb t´rzs
legfrissebb hajtÀsa vagyok, habÀr termetem sz¢gyellni valÂan kiemelkedik a f´ld
n¢pe vÀlla f´l¢, akÀrha egy sz´rny fattya, vagy idegen, j´vev¢n lenn¢k. MÀn ebbû
is el¢rtheted, ez a Saul is csak ment neki az ¢letinek, mint vak a kûfalnak, s nem
lÀtott k´r´szt¡l azon sok sz¢lbelibegû kulisszÀn, akik egy a mÀson Àtderengve az
¡dû teÀtrumÀba imbolygÂ jeleket, f´st´tt ÀbrÀkat Árnak, az kit didergûn olvasunk, nevezv¢n v¢gzetnek avagy sorsnak.
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Az vagyok, akit kerest¢l ä mondÀ SÀmuel, s b¢vitte Sault az ¡nnepi sokadalomba, fûhelyre ¡ltet¢, enni s inni adatott n¢kijek, s az ¡nnepnek v¢gire menv¢n,
szÀllÀst csinÀltak a tetûn, hogy nyugodjanak.
Na, akkÂ megin megvirradott, SÀmuel a torony aljÀbÂ felkiÀlcsa a lapos tetûre:
Kelj f´l, Saul, aszongya, n¢zd, emelkedik a f¢ny, a fecsk¢k egy¡tt jÀrnak a sz¢llel,
azki leterÁti elib¢nk a tenger ÀbrÀjÀt, mint egy szûnyeget, halacskÀk, kagylÂk, moszatok, rÀkok s a k´vek arabeszkjeit ä aromÀjÀt! MÀn ezentÃl nem fogol ezekben
gy´ny´rk´dni, mivel kirÀl lesz´l!
N¢, hÀt ez Ágy is lett, mert vÂt az ´regnek egy cifra kos-szarva, a hÁja ez¡sttel
kihÀnt fedelecsk¢vel b¢csinÀlva, abban tartotta a szent olajat, eztet el¢vette, s ¡nnep¢lyessen mind reÀ burÁtotta azon aszÃszarvbÂl a kenyûolajat, s b´cs¡letessen
reÀmondta, amit hivatalossan k´ll, avva f´l volt kenve a kirÀl. °s szÂlla akkor a
SÀmuel: Áme az Ãr kirÀlt adott n¢ktek!
De hogy eztet a Sault megkenyt¢k, mÀris gy´tt mindenfelûl a zsidÂkra az ellens¢g, inn¢t az amÀl¢k, tÃlrÂl a filiszteus ä nem hagytak b¢k¢t nekije.
Na, ez a Saul persze hogy mell¢fogott, isz a sok hadakozÀs k´zt m¢g a SÀmuel
is a nyakÀn ¡lt ¢s nyakgatta, hogy aszongya: ezt tedd ä azt tedd, Ágy-Ãgy, az ör
nev¢ben. SzekÀlta, ugyi, ezekkel a vallÀsos csiribÀkkal. HÀt persze hogy elcseszte,
´sszekeverte, szerencs¢tlen. V¢g¡l m¢g, isz a baj csapatba jÀr, mint a varnyÃ,
aszongyÀk, az Ãr lelke is elhagyta Sault, s annak hegyib¢ egy gonosz lelket k¡ld´tt, hogy nyomja ¢jjel-nappal ¡tet, aki ä lÀdd ä nem sokat tett a kirÀlsÀg¢rt, s
hertelen esett ki a pikszisbû, mint ver¢bk´l´k a f¢szkibûl. Ebbü is kitetszik, Ãgy
van, ahogy mondjÀk: megtanÀl az Isten el¢bb utÂbb mindûnket!
T¢gedet is, k¢rd¢ JÂzsef gyeng¢n, de amaz egy siklÂt dajkÀlvÀn hertelen reÀmondta:
No, evvel t¢rj¡nk csak DÀvid kirÀlsÀgÀra, mer ez a Saul mell¢nyÃlÀs volt, akit
helyesbÁteni illett, ¢s ez v¢gett az ör f¢ren¢zett, tehÀt a Gonosz Saulnak a szÁv¢be
rond¢thatott, oszt hamar-hamar citerÀs k´ll´tt, egy kedves hangÃ ¢nekmondÂ,
hogy megvigasztalja ¡tet, mert igen szorongatta a torkÀt, s t¢rgyep´lt itt n¢, a
mejjin az a gonosz l¢lek, hogy utojjÀra mÀn f¢lremenv¢n sÁrdogÀlt a nagy, erûs
kirÀl, az ör tetsz¢se szerint.
Isai fiÀt, DÀvidot elvezett¢k a Saulhoz, aki egy set¢t kamorÀba ¡lve mÃlatta
magÀt ä ahÀny ablak vÂt a hÀzon, azt k¡lrûl jÂ erûs palettÀkkal, b¢v¡l superlÀttal
b¢csinÀltÀk, annak okÀ¢rt feketes¢g volt, hogy a szeg megÀllott benne. Ott bujdokÂtt magÀba, homÀlyossan a kirÀl.
AkkÂ DÀvid el¢rtv¢n a Saul nyeg¢seit, a magÀnos, sÁvÂ nyomorÃsÀgot, megp´ngette a hÃrt, s ¢nekelt:
àAz ör az ¢n pÀsztorom, nem szük´lk´d´m,
F¡ves legelûk´n nyugtat engem, ¢s csendes vizekhez terelget engem,
M¢g ha a halÀl Àrny¢kÀnak v´lgy¢ben jÀrok is, nem f¢lek a gonosztÂl...Ê
Na, ettûl valamij¢ erûssen sÁrt a kirÀl, de mindjÀrÀst meg is cs´ndesedett, ¢s
felnyittatta a palettÀkat, ¢s akkÂ DÀvid Àtadta ajÀnd¢kait, a hazurÂ hozott bort,
kalÀcsot ¢s egy kecskegidÀt, ¢s ü igen kedvire valÂnak tanÀlta a sz¢phangÃ leg¢nt,
¢s azontÃl, ha reÀ¡lt az Isten set¢t lelke, DÀvid ezen sz¢p soltÀrokkal elhajtÀ rÃla
a gonoszt.
Persze nem citerÀsnak szerz¢ a Seregek Ura ezt a DÀvidot, tehÀt f´ls¢gessen,
cifrÀn sodorta-fonta elûrefele a gy´nge ¢letszÀlakat, melyek az ¡dûk magassÀbÂl
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n¢zve el- s elt¡nedeznek, egy a mÀssal bogokba, szivÀrvÀnyas fonatokba fogÂdzva
k¢peket Árnak, azkik mondatnak IstÂriÀnak, de te mindenkor tuggyad, hogy
ezen kÀrpit sz¢ps¢ges Àllatait, jelen¢sseit csakis ilyen magÀnos, eleveny, fÀjÂs szÀlakbÂl sodorja az ör ä tÀn hogy ezen mesters¢ggel t´ltse ki a nem-szünûs idût,
s hogy netÀn valami ¢rtelmet lÀsson az Eg¢szben, az ki csak az û v¢gtelens¢gibûl
n¢zhetû.
Annak okÀ¢rt vette az ör ism¢t a filiszteus n¢pet, hogy gy¡jj¢k f´l SokÂnÀl, a
zsidÂk ijeszt¢sire. N¢, ¢s akkor ezen a hegyen Àllottak, inn¢t a filiszteusok, tÃlfelûl
az izrÀelitÀk, de teli vÂt, Ãgymondva, a zsidÂknÀl a nadrÀg, annyian vÂtak a filisztesek.
°s akkÂ lej´tt a hegyrûl egy nagy hatalmas ember, egy ÂlajtÂ filiszteus: a fej¢n
sisak, derekÀn pikkejes pÀnc¢l, vÀllÀn, lÀbain mind csupa vass ä ahogy l¢pett,
z´rd¡lt, rendütt a fûd. Ez volt a GÂlijÀt. De ojjan nagy erûss vÂt, hogy mondtÀk
a zsidÂk: na evve v¢g¡nk. °s csak hallgatÂztak, mit szÂl t¡lle a fûd, tÀm m¢g nyegi
az is, vagy mittudom ¢n.
°s a dÀrdÀja nyele, ehol, ni, mintegy zugojfa, a vassa neki, az is f¢lmÀzsa vas,
¢s a pajzsot elûtte hordozta vala k¢t erûs szolga. °s akkÂ megÀllt, mint egy hegy,
¢s felszÂlt a zsidÂkho:
Kedves zsidÂk! Ha hÀborÃ, hÀt hÀborÃ, nem bÀnom. De spÂrojjunk a v¢rrel,
j´jj´n ide, szembe v¢lem tik´zz¡letek is egy nagy erûs vit¢z, vÁjjon meg v¢lem,
¢s akkor vaj egy zsidÂ, vaj egy filisztes, ittragad a v´lgybe SokÂ ¢s Az¢ka k´z´tt,
de m¢gse az a sok v¢r, ami szerintem nagy k¡l´nbs¢g. TehÀt szerzûdj¡nk: ha
zsidÂ gyûz, mink a ti szolgÀtok lesz¡nk, s ha GÂljÀt, akkÂ viszont tik n¢k¡nk szÂgÀltok!
HÀt ugyi, erre mÀn ´sszvedugtÀk a fejeket a zsidÂk, lengett, csilingolt a sok
pajesz, cicesz, bÂher, hogy most micsinÀjjanak, me nem vÂt n¢kijek k¢zn¢l olyat¢n nagy bÀlvÀn vit¢z´k, mint a GÂliÀt. HÀt amint ott gajdolnak, davenolnak,
el¢gy¡n ez a DÀvid csak egy g´rbe bottal, meg egy zÃgattyÃ vÂt vele.
Uram, kirÀlom, ¢letem-halÀlom, aszongya DÀvid, megyek, s fejire ¡t´k a filiszteusnak, vagy valami. Ne bÀncsa ez is a zsidÂkat.
Nem m¢gyc, dehogy m¢cc, isz zsenge ifjÃ vagy ahho, mÀn hogy engedn¢lek.
De menek, de menek, s elhozom tûlle azt a nagy pÀnc¢los fejit, avva Ãgyis
csak kilÂg a sorbÂl.
így osztoztak, s a v¢ge csak a lett, hogy elment egy szÀl alkalmatlan pÀsztori
gÃnyÀba. K´zb¡l meg volt egy kis vÁz, hegyi patak, abbÂl vaj egy marok ¢les k´vet
a zsebjibe gyugott, s ment danolva, mint akinek neve napja van ä s¢tÀlt leg¢nyessen a GÂljÀt fel¢.
Adjisten, ´csk´s, hÀt minek sz´szm´t´lnek azok a zsidÂk odaÀt, eriggy csak,
l¢gy szÁves, mondjad n¢kijek, hogy k¡ldj¢k azt a kollegÀt, mert ma m¢g nem
ettem, itt a f´l´st´k´m ideje.
Ugyi, Ágy tr¢fÀlÂzott v¢le a GÂljÀt, mert ü egy illedelmes Ãri ruhÀba ´lt´zk´d´tt illetûre szÀmÁtott, ahhÂ volt mint bajnok szokva, nem illen gatyÀs, veresses
hajÃ, danolÂ leg¢nyh´, aki a pÀlcÀval jobbra-balra rendet vÀg a bÃzavirÀg s a
pipacs k´zt, mint egy csavargÂ.
Ja, ¢s tÀn a hÁres pÀrviadalbÃ semmi se l¢sz, a DÀvid s GÂljÀt istÂriÀjÀbÂl, ha
nem szÂl a GÂljÀtnak az egyik komÀja, a fegyverhordozÂ, hogy te vigyÀzz mÀ,
isz eztet k¡ldt¢k ¢ppen rejÀd a zsidÂk birokra.
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N¢, ez rettenetessen f´lidegesÁtette a GÂliÀtot, elsûbb rÀzÂdott fertelmessen a
kacagÀs v¢gett, osztÀn a feje set¢t lett, mint az ¢rett padlizsÀny. Mert, ugyi minek
n¢zte û a DÀvidot, csak mind´ssze egy taknyos zsidÂgyereknek. Menek, rÀl¢pek
a szakramentomÀt, aszongya, azzal ment neki a DÀvidnak, hogy zergett, csattogott, rettenetes vÂt. Meg vÂt s¢rtve borzalmassan, hogy a zsidÂk Ágy leblamÀljÀk.
M¢rges volt, ugyi, hogy csak egy puc¢rfaszÃ leg¢nk¢t k¡ldenek, Ãgymondva, a
hatalmas GÂliÀttal szembe, ez idegesÁtette ûtet. Ment, hogy eltegye lÀb alÂl. Az
meg csak meglÂbÀlta a parittyÀt, elhagy¢tott egy k´vet Isten nevibe, oszt a kû itt
ne, ellû, b¢szakÁtotta a fejit a GÂliÀtnak. S az eldütt hosszÀba a bibliai harcmezûn,
b¢ment a velej¢be a kû, oszt kiment belûle az ¢let. Mindegy vÂt annak, hogy zsidÂ
vagy filisztes, osztÀnn¢k hejÀban volt ü olyan der¢k leg¢n, mikor a leget el¢bb
b¢nyelte, mÀn nem bÁrta kip´f´gni. °pp az a szikra ¢let hiÀnyzott n¢kije, oszt ez
hatta el fÀjdalmassan a homlokÀn. HÀt csak hevert a GÂljÀt akÀr a hegy, nem
zsenÁrozta magÀt. MÀr r´pk´dhettek f´l´tte az ¢vek, nem foglalkozott ü avval.
No de a DÀvidnak meg k´ll´tt a bizonÁtvÀn, tehÀt kivonta a GÂliÀt kardjÀt ä a
fegyverhordozÂ-komÀk akkor mÀr tÃljÀrtak ungon-berken, elszaladtak, ugyi ä,
s fûtüzte a szomorÃ ÂriÀsfût, vitte b¢mutatni a zsidÂkho.
Eccer el¢rkezik a JerusÀlembe, s megyen a girbe-g´rbe Ãton f´lfele a f´llegvÀrba. Nagy meleg vÂt, nyomta a pÃpjÀt kegyetlenü a GÂljÀtfû, mÀ akkÂ nem a
kardhegy¢n vitte, hanem Ágy-e a pÃpjÀn, a nyakÀba. A legyek is zavarogtak, ezek
a brillantos, zûd d´gevûk, me szaga vÂt mÀ a GÂliÀtnak, fene tuggya, nem vÂt
kellemes ä de micsinÀjjon, hova tegye. Cipelte, me e vÂt a bizonyÁtvÀn. Na jÂ,
megyen tovÀbb, oszt egykor ¢nekl¢st hall. LÀssa, hogy a sok n¢p jobbra is, balra
is integet, s ´rvendezik. CitromÀgga, narancsfa ÀgÀval, mindenf¢le szagos zûds¢ggel hajcsÀk a leget k´r¡le, a feh¢rn¢p pedig olyigen dalol, z´ngedez. HÀt akkor agnoszkÀjja, hogy pont n¢kije ´rvendeznek, ezek ût k´sz´ntik, ¢rdekes! Na,
aszongya, ¢rdemes vÂt a GÂlijÀtot meg´lni ¢s a b¡d´s fejit a szent vÀrasba etrÂgerolni, mert ojjan kedvesen n¢znek reÀm n¢mejjek ä me szabad¢tÂnak nevezt¢k, ¢s hezzÀszaladtak, r´p´stek, ruhÀjÀt illett¢k, csÂkdostÀk, ¢s nem fintorogtak.
Ez teccett n¢ki, hogy ijjen v¢lle a n¢p, pedig egy frissen vÀgott egy¢n szomorkodik a pÃpjÀn. Igen, de meg volt Árva mÀn a kÂtÀja DÀvid vers¢nek, az melybe
belecsinÀltatott a Saul strÂfÀja is: ott nyugoszik vala tek¢lletes k¢szen a MagassÀgos Karnagy orgonÀjÀn, Áme, a sÁpok z´ng¢se szer¢nt f´lfelel¢ mindenik a maga vers¢t.
Ez a Saul, û ugyi r´stellette mÀn, hogy a n¢pek nem ûtet dÁcs¢rik, illendûbb
volna, ha a sok n¢mber inkÀbb ¡tet simogatnÀ s v¢lle puszilÂzna, s nem amavval.
Isz jÂl meglÀssuk, eddig el¢ m¢g tÀn ü a kirÀl, csak egy szellent¢sire is eltünik
muzsikÀjÀval s minden kellemetess¢givel egyetembe azon kos orrÃ birkacsûsz.
TehÀt m¢g a vigaszt is elvev¢ ü enmagÀtÂl ä f¢lt¢ken gy¡h´ss¢gibe.
HejÀban p´ng´tt mÀn DÀvid muzsikÀja, az ör set¢t szolgÀja b¢vette magÀt
k´zib¡k, s virtuÂz jÀt¢kÀt ¡ is b¢mutatÀ. Egy alkalmatossÀggal, p¢ldÀol, midûn
¢nekl¢ DÀvid, hogy aszongya: çlgyad lelkem az Urat, sat, ¢s Saul igen vacog vala
a set¢t kamrÀba, k¢rleli akkor r´szketve DÀvidot, billenten¢ meg az ablak palettÀt, hogy h¢gÃlna kiss¢ a s´t¢t, ¢s DÀvid midûn ezt megcselekedn¢, olyat¢n nyeg¢st hall a kirÀl felûl, majd mintha eleven sz¢n illetn¢, ¢g¢st ¢rez a vÀllÀn ä annak
okÀ¢rt a rezegû dÀrda szovÀbÂl meg¢rt¢, hogy mint f¢l marhÀt a sakter, a szomorÃ kirÀl hovatovÀbb ¡tet a falra sz´gezte.
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HÀt szÂval ennyire el volt m¢rgesedve a viszony k´zt¡k, mer a Saul egyre csak
legyingetett, ir¢gykedett, s szomorkÀs volt, a DÀvid pediglen tutta ä mint az örnak selembÀrÀnkÀja, hogy vigyÀznak reÀ. Ezt ¢rezte û, s annÀl szebben ¢nekelt
s mosolgott amellett.
Iszen az asszonyok is ez¢rt szerett¢k, s mentek v¢lle, s ment v¢lle az ÀldÀs.
Na, mÀn ettûl el¢ a Saul megsz¢gyellte magÀt, nem hagyigÀlÀ szemtül szembe
a DÀvidot, mivel mÀn direkt f¢lt tüle. MÀn tejjessen ez a kis DÀvid bozsogott a
fejibe, mint darÀzs a katulÀba, nem hatta b¢kit. De ¡ a kezeit ettûlel¢ m¢gse vetette ki reÀ. Ellenbe b¢sÃgtÀk n¢kije, hogy a leÀnya, a MikhÀl bel¢habarodott a
citerÀsba, ¢nekûnek, jÀrkÀlnak, madarÀsznak, kalickÀznak ´r´kk¢, szÂval Ãgy
n¢z ki, hogy valami mozog k´zt´k.
Erre ´sszved´rzs´l¢ tenyer¢t a kirÀl ä ha kalickÀztok, majd k¢szÁtek ¢n ojjat¢n
l¢pet, am¢kre reÀmegyen a kismadÀr, aszongya.
Avval b¢hÁvatÀ a fûkomornyit, ez egy nagy´reg int¢zûje vÂt neki, idefigyejj¢,
ez a MikhÀl ¢s a citerÀs szerelmessek! Uram kirÀlom, ¢letem-halÀlom, aszongya,
tudom, mer tisztÀba vagyok az ilyesmivel, hogyne tudnÀm. Isz az ÀllÀsommal
jÀccok, ha hÁrem n¢lkü mennek itt a dolgok. JÂvan akkÂ, idefigyejj¢ aszongya.
B¢sÃgod ezeknek, hogy a kirÀl ÀldÀsÀt adja, ÀsÂ-kapa ¢s a t´bbi. De csak azzal
az egy fût¢tellel, hogy idehozod elib¢m k¢tszÀz h¡tetlen filisztesnek az elûbürit.
De vigyÀzz, legyen ki a k¢tszÀz, mer ha egy hÁjja van, mÀ nincsen vÀsÀr!
Mer ezek a filisztesek nem meccik le aztot, mint a zsidÂk s a terekek, megvan
rendessen minden´k, mÀn eltekintve a betegesektü, vagy am¢k hÀremûr. Mer
az is mÀs lapra tartozik, aztat miskÀrojjÀk. AzontÃ mÀr arany ¢lete van, csak fene
tudja, hibÀs. Megvan a h¢jja, csak gyenge a tûtel¢k.
EgyszÂval mondd meg eztet n¢kije, hü komornyi, hogy b¢kerühetsz a kirÀli
famÁliÀba. Csak egy Àra van, a harci vit¢zked¢s.
çmbÀtor ha p¢zen veszed, vagy amennyibe ha a sz¢p szemed¢ lemondanak
a bürk¢j¡krû, azok a filisztesek, aszongya, az mÀ nekem secko jedno, a te dÂgod.
Csak legyen itt elûttem az asztalon a k¢tszÀz fityula frissen. Nna. °s akkÂ jÂt nevettek ezen, ü meg a hü komornyi. Mert k¢tszÀz darab, gondojjuk meg, annyit
le´lni egyv¢gtibe! RizikÂs.
No de azt is n¢zz¡k, hogy a DÀvid mÀ akkÂ hadnagy vÂt, fûkapitÀn. Fogta,
kicsapott portyÀzni a kontyos filisztesre, oszt hamar egy¡tt vÂt a jegyajÀnd¢k,
azon sz¢p somma elûbûr, csurig lett avva a szakajtÂ. ºnnep¢lyessen b¢vonult
avva a kirÀlho. HÀt odagy¡tt lÀtni azon kisded skalpokat a tekintetes Szinhedrion, a sok sakter-bakter, rabbi, bÂher, fûkomornyi ä s a kirÀl egyenk¢nt megolvasta a tem¢ntelen filisztes fitymÀt, vaj nem hamissak ¢.
HÀt, nem k¢rdezem, vaj ezeket harcba s magad erejibü szerzetted ¢, mondÀ
savanyÂn a kirÀl, amit mondtam, megmondtam. Itt a kezem, nem disznÂlÀb!
Ti¢d a MikhÀl, egye fene. Oszt parolÀztak, csÂkolÂztak. De onn¢t el¢ a Saul
mÀr megint nem bÁrt magÀval, a rossz szellem sÃgott n¢kie, ¢s û reszketett, mint
a fÀzÂs agÀr. F¢lt, ugyi, hogy rossz v¢ge lesz, s mindenhogyan ü vonja a r´videt. MÀ rÀgy´tt, hogy ez nekije a szerepe, ebbû nem bÁr kibÃjni sehogyse. Hogy
am¢k l¢ben megmÀrcsÀk, azt viszi mint a bürit mindhalÀlig, abbÂ nem bÁr kivedleni.
Annak okÀ¢rt m¢g akkor ¢jjel, hogy azok egyben keltek, mÀris nem hagyott
b¢kess¢get n¢ki az a rossz angyal, tehÀt hÁvatÀ a fûdarabontot, eriggyetek csak,
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aszongya, ûrizz¢tek a citerÀst, mer nemsokÀra megkellesz mejjeszteni, Ãgy ¢rzem.
Hanem a MikhÀl nem aludt vala szerencs¢tlen! Dolog nem volt, ugyi, azmiben
megfÀradjon, mint kirÀlkisasszon, tehÀt ellustÃtt. Hiszen m¢g az ¢vûkalÀnt is
megnyaltÀk n¢kije, ha nem-e forrÂ, a piszkot is mÀs szedegette alÃla, tehÀt ¢ccaka
csak forgott, hÀnkolÂdott, mikÂ pirkad mÀ, azt leste ÀlmatlanÃl. Hogy mikÂ hozzÀk a gyenge b¢csinÀltat. De ez lûn a szerencs¢j¡k, hogy ¢ccaka mind¢g spekulÀl
vala, mint zsidÂn¢ az ¡res bÂtba, aki a kuncsaftot lesi, oszt el´nti a kannÀbÃ a
vizesnyÂcast, oszt a legyet hallgassa, hogy n¢, b¢szorÃtt a cukorkÀs¡vegbe, ott
eszi a fene. TehÀt el¢g az, hogy ¢bren vÂt ¢s hallÀ, hogy odak¡nn megjÀrjÀk mind
a hÀzat a darabontok. MÀ ebbü rosszat gondÃtt, s b¢szÂlt a DÀvidkÀho a fedeles
Àgyba, hogy gyenyerüs¢ges DÀvidkÀm, aszongya, immÀ ne aluggy, ¢des mÀtkÀm,
mer gyilkos darabontok megjÀrjÀk mind a hÀzat, mer ez a Saul hijÀba, hogy az
apÀm, aszongya, mÀr megint olyat gondÃtt, hogy meg akar mejjeszteni.
HÀt az¢ mÀ bocsÀsson meg a vilÀg, aszongya a DÀvidka, mely rabiÀtus kirÀl
l´tt mostanÀba a Saul, de elm¢ri a farkÀt ûkelme, aszongya, ¢s kÀromkodik vala
szaporÀn az ÀlmossÀgtÂl, idûk¢m¢l¢sbûl pediglen ÀsÁtgat vala hezzÀ. EztÀn fel´lt´z¢k, s Ãgy tev¢ be a titkos pap¢rajtÂt, aztot a tap¢tÀssat, hogy a nej¢nek csak
Ágy inte szemmel: l´ pÀ, aszongya, maj jelenkezek.
No, hajnalhasadtÀn b¢ront az attya hozzÀ: Àjj csak el¢, leÀnyom, besz¢ld csak
meg, hogy s mint vÂt, hogy a sok der¢k trabant nem bÁrÀ megmejjeszteni az ÀgyÀba azt a hitvÀn citerÀst. Nem-e a te kezecsk¢d vagyon a dologba. Mer tudod,
hogy az ijen¢ megharagszok, ha bel¢¡t´d az orrod a politikÀba, orszÀgos dÂgokba, ugye. Egy¢, igyÀ, pipiskeggy¢ szakadÀsig, az¢ nem haragszok, me t¡llem szÀrmazÂ, mint leÀnyom, de ha ojjat¢n orszÀgdÂgÀba kevered´l, picsÀn rÃglak...
No, itt a szavÀt mintha elvÀgtÀk volna ä semmise.
Hallgat, osztÀn csak Ãgy magÀnak d´ngi a verem set¢t hÁjjÀba:
N¢, most mennem kell, elt´lt a halÀl hÀrom napja. MÀn k¢sz¡lûsk´dnek az
egek, nemsokÀra t¢sis fûszabadulsz, habÀr olyannÀ lett¢l, mint a megszedett szûlûskert ä b´ng¢szni kell benned az ¢letet. A mese is elakadt szint¢n, de te ´smered
mÀn, mire m¢n ki.
No, viszontlÀtÀsra, ÀlmodÂ, b¢avatÂdtÀl a halÀl ÀlmÀba, inn¢t el¢ a t´bbi mÀn
gyerekjÀt¢k. Servus!
Azzal elmenyen, mint a f¡st.
*
Neh¢zkes az ember fiÀnak gyilkossÀgba esni, mer tudnillik avva m¢g nincs letisztÀzva,
hogy meg¢tetem, nyakÀt szak¢tom, kÃtba vetem, me k¢t dologra igaz¢t a lelkem: ad
egy: kell gondojjak azon hÀnyÂdÂ tetemre, hogymint van meg, mi bozsog benne, ami¢
a bubaformÀbÂl oszlani indult, s ad kettû: onn¢tel¢ az a megszakadt ¢let elejbem Àll
´r´kk¢, s olyannÀ leszek, mint az utas, aki Ãton van, s egyvalami Àrny¢k kÁs¢ri, ottanottan sÃhajt, ¢s ijeszti.
Annak okÀ¢rt f´lindulÀnak harmadnapon az û testv¢rgyei, hogy mint marhar¢pÀt
¢s a pityÂkÀt el¢vonjÀk az û Josepk¢jeket a verembûl, de megk¢stek v¢lle, mer Àros
cigÀnyok jÀrtÀk a vid¢ket, s azok kaptÀk meg ¡tet, az kik fûszagoljÀk ´r´kk¢ az elhagyott port¢kÀt, s mÀn egy rongyos, vak szamÀr hÀtÀn hÃztuztÀk-vontÀk, hogy eladjÀk
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lenne faraÂ hoppmester¢nek, me avval azf¢le capcarÀzÂ s d´gnyÃzÂ Àrasokul seftûtek
mint haverek.
De ezek a f¡st´ssek, hogy reÀtanÀltak, m¢g az ¢ccaka derekÀn lehetett, me odahajnalodtak a kÃtnÀl, am¢g a felvilÀgra rÀncibÀltÀk, s ¢letire boszorkÀnkodtÀk azon maga
piszkÀba romladozÂ hÃst, s a gan¢ ´regjibû, vastagjÀbÃ kitakar¢tottÀk, mint piarcon
midûn a kofÀk a szennyes retket megk´pik, s a szÁn¢re d´rg´lik ä me kell csinos legyen
a haszna v¢gett.
No, halaggyunk: egy domb-szoknya aljÀba ker¡l az Ãt, a cigÀnyok reÀt¢rnek, ahon
kanyarognak, de n¢, ott az Âdalba, mint a k´vek meredeznek mÀn JÂzsef testv¢rgyei
valami fige- vagy olajfa alatt a homÀlyossÀgba.
Akkor oszt odaint¢k ¡ket, lÀssuk csak, aszongya, mibe sÀntikÀltok, mit hurcolkodtok, me tudnillik sokmindennek lÀba k¢lt itt mostanÀba. Mi az ott n¢, azon a figurÀs
szamÀron, tÀn lÃ büre vagy lopott gyermek, nem tom, mire gondojjunk.
HÀt oszt k¢telenÁtettek minden szûrz¢s¡ket, pakkot, egyetmÀsocskÀt szÀlank¢nt el¢adni. °s akkor kibomla valami rossz gÃnyÀbÂ a testv¢rk¢j´k. Megfej¢redtek, de mÀn
lÀttÀk, hogy a selembÀrÀnkÀnak csak mind´ssze a csontja s a büri, s ü mint egy csÂnakba lebeg, gy´n-megy k¢t part k´z´tt.
A szÀraz kÃt t¡nd¢rje ä aszongya a dÀd¢, vissz¡k faraÂhoz, tÀn vet n¢k¡nk ¢rette
valamit.
T¡nd¢r, azt mondod. °n pipa-szutyoknak n¢zem, csakhogy aljasabb annÀl, mondÀ
valam¢k, tÀn a JÃda.
Akkor oszt reÀfelelt a t´bbi is: csak vigy¢k az aljas t¡nd¢rk¢t dringent faraÂhoz,
olcsÂ p¢zen aggyÀk.
ögy n¢zem, naccsÀgos Ãr, ´smerûs n¢ktek ez az ember, vagy valami, aszongya.
Megn¢zd, hova fened a bajszod, dÀd¢. MÀrmost el¢g, eriggy utadra, mÀskor besz¢l¡nk.
Hanem valamennyi p¢zmagot tegy¢l arra a kûre, minthogy a kÃt, am¢k a t¡nd¢r
f¢szke vÂt, a m¡ atyÀnk¢.
Nem tom, aszongya, mit k¢rsz ez¢ a pipa-szutyok¢. Ehon van egy acskÂ vÀgatlan
dohÀny, aszongya.
N¢, hÀt ez vÂt a Josepke Àra, egy acskÂ bagÂ¢ adtÀk el üt a testv¢rgyei, pedig miniszter lett utÂbb, s vice-faraÂ, abba a jÂ szittyÂs Egyiptom orszÀgba.
EpilÂgus
...N¢, itt az utÂjjÀn megt¢vedtem, mert ä mit is akarok mondani ä mikÂ ük mind egybenrontottÀk a gyereket, a Ruben, a leg´regebb k´zt¡k ä abba a hejbe b¢monta n¢kijek: kedves testv¢rgyeim, aszongya, a mi atyÀnknak mÀr most bajos lesz ¢lni, avva
nem gondoltunk.
S ment, fordult vilÀggÀ.
Mer ü nagy rabiÀtus ember vÂt tudnillik, ette a fene ´r´kk¢, hogy koszpitÀjjon, s
eccer a szent Jakab seg¢dfeles¢git is t´rt¢netbû megkoszpitÀlta vÂt, s arra a b´cs¡lete
lejÀrt, elvette rÂlla az aptya az ÀldÀst, erre f´l osztÀn a Ruben hebegûs lett, mekegett,
mint a kecske, a markÀba kavicsot jÀratott, s csikorgott ´r´kk¢.
OsztÀn, hogy a Josepk¢t eltett¢k, mint testv¢rek, elbÃdosott, de meggondolkozta
magÀt, hogy ´l¢ben fogja, s let¢szi az aptya sz¢ke elejib¢ a selembÀrÀnkÀt, s azzal visz-
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szamenyen reÀ az ÀldÀs. Annak okÀ¢rt erûs k´telekkel megt¢rt harmadnapon a kÃtra,
hogy ¢letire t¢rÁccse, am¢g nem k¢sû urusolni.
Igende lÀssa, hogy hiba van, mert azt a nagy repedt k´vet tovahenger¢tett¢k, am¢kkel le vÂt pecs¢t´lve a verem szÀja. Ott hevert Âdalt, s reÀja volt ¡lve egy esztev¢r valaki,
f¢nes ´lt´zetben.
AlÀsz´k¢k akkor Ruben, ahol a verem hÁjja cirklibe set¢tlik, s elkiÀlcsa magÀt ijedelmes szÂval ä ottan-ottan hebegve:
JÂzsef, itt vagy-e, s ¢lsz?
SzÂjjÀl, mert ehon van Ruben, a testv¢red, hogy kihÃzzon a f¢nyre!
De csak terjegett n¢mÀn odalent, s a csillagok k´rny¡l az irgalmatlan m¢lys¢g.
°s mondÀ egy-kedvüen a derengû ´lt´zetü Àrnyalak:
Minek kiÀltozol, nincsen immÀr a holtaknÀl, mert feltÀmadott!
El¢g¡lj meg evvel, s a szÂt kebledben rejcsed, valamint ha dajkÀlsz f¢szkibûl
alÀbukott k´l´k-rigÂt!
Ki vagy te, f¢nes ´lt´zetü Àrny¢k, aszongya, hisz szavaid ves¢met ¡tik, s mint fegyver
vassa, beleim k´zt forgÂdnak.
Vagyok, amicsodÀs vagyok, aszongya, ¢s a h¢gulÂ set¢ts¢gbe b¢mosolod¢k.
°s miv¢gre mÃlatod magad az ¡res sÁr, a repedt kû f´l´tt.
Hogy eml¢kezz¢l meg, aszongya, a titokrÂl: sz¡ks¢g az ember fiÀnak Àltaladatni a
gonoszok kezibe, megfesz¢ttetni ¢s feltÀmadni harmadnapon.
Akkor intett, ¢s szellûcske kezde mocorogni ä vidÀm szÂval mondÀ:
ím¢, ¡lj ide t¢sis e kûre, ¢s vigyÀzz a szavaimra, mert immÀr nem mondok
t´bbet. Erûssen vigyÀzz, mert csalimes¢t hallasz, aki fullÀnkot tartogat a hÀtujjÀba, de tÀm jÂdra vÀlik, aszongya.
Egy bizonyos ember keresztet hurcolt a hegyre, elfÀradt v¢le nagyon. Meg
akart pihenni, Hasv¢rus portÀja elejib¢ a padra letette, oszt lihegett. Kiszalad a
Hasv¢rus, elkergette egy szÁjjal. Eredj innen, mert ¢n igazhitü vagyok, aszongya,
latrok szÀmÀra hejjet nem tartok.
Akkor oszt felvette a keresztet, vitte tovÀbb. MegÀtkozta Hasv¢rust, hogy kerengj a vilÀgba, de ne legyen benne nyugtod, ne fogaggyon be senki, csak szaladgÀjjÀ, aszongya. ögy is vÂt. Ment Hasv¢rus, ment, mind¢g ment, de seholse
fogadtÀk be. AkÀrhova ment, avva kif¡zett¢k:
Nem fogadtad el egyszer azt a bizonyos embert, a keresztyit a kispadra, elüzted onnan, hÀt most lÀdd, ez a ti¢d, megkaptad, am¢r elkergetted!
Ment aztÀn Hasv¢rus ´r´kk¢, mÀn a husa is szakadt le rÃla, ¢s az erdû vadjai
is tudtÀk, hogy ez az, aki nem adott hejjet a k´r´sztnek. Mondta û is:
Am¢rt nem adtam hejjet az IdvezÁtûnek, az¢ Ágy jÀrtam ¢n most! BÀr adtam
volna! Most mÀ meg nem halhatok, kell ¢lni ´r´kk¢, mint bün´s zsidÂnak!
HÀt ¢lt, oszt lehet, hogy m¢g most is ¢l. Ki tudja. Hogy meghalt-e mÀn, nem
tudom. Most hallgatÂzzunk!
V¢ge
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RÀba Gy´rgy

KAKASSZñ MöLTçN
A vÀmszabad ¢jszakÀknak v¢ge szakad
eltünnek az elsû kakasszÂra
vetkûz¢sed bÀjitala
duruzsolÀsod f¡lemben
az a szir¢n-nÂta
hajlongÀsod kÁgyÂbüv´l¢se
ostor a tengerÀrra
a felelet a f¢rfitest dagÀlya
s a hatalmas jelen
ki hitte volna
hogy valaha is mÃltra vÀlna
mind eltünnek a kakasszÂra
de mikor f¢ny¢t kigyÃjtja a reggel
nem a tegnap tÀjÀra ¢bredek fel
rÀzendÁt a sz¢l
fuvolaszavÀra
lÀz zend¡l a lombban
hastÀncukat jÀrjÀk a fÀk
erdû mezû szagÀriÀja
idegeimet f´lcsigÀzza
nyÀlkahÀrtyÀim izgalomban
bÀr v¢gszavÀt cser¢lve
jelen a mÃltban
amit boldogan megtanultam
mÃlt a jelenben
amit magamnak megszereztem

MINDEN NAP CIRKUSZ
SÀtrat bontott a cirkusz elvonultak
elefÀntok majmocskÀk mülovarnûk
büv¢szek ¢s keleti lÀngnyelûk
bohÂcok a mes¢v¢ finomult had
tÀborhely¡k´n a fü Ãjra nûtt
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Vajon nyom se maradt volna utÀnuk
elûcsoszognak rÀncosbûr¡ek
eml¢keik csÁpik redûiket
s engeszteletlen ürbe trombitÀlnak
virgonc csapat ricsajozik nyomukban
¢s egy-egy oktondi hÀtukra pattan
sivalkodik is ha a sz´rny¡ ormÀny
odapaskol orcÀtlansÀguk folytÀn
¢s villognak cikÀznak tarka-barka
¢lû r´ppentyük derüre-borÃra
telhetetlen m¢zelûk l¢giÂja
büv¢sz legyen talpÀn szeliditûj¡k
ki müv¢szet¢t nem sajnÀlja tûl¡k
j´n mÀr bÃgja ¢rthetetlen ig¢it
szÂzatai az ¢dent is ig¢rik
tipeg utÀna aki m¢g vihÀncolt
ott andalog ki mezsgy¢n tÃlra tÀncolt
a vastagbûr magÀba temetkezve
rÀ csak û nem hederÁtene egy se
s a dobogÂn emberf´l´tti prÂba
egyszeris¢g¢nek mutogatÂja
a fÀjÂ testnek fittyet hÀnyva mester
csodÀlatod¢rt vereslû t¡zet nyel
s illeg aki magÀt csÃfolja inkÀbb
magÀnszÀmÀt csak el ne hanyagolnÀd
cirkusz n¢ven szikrÀzott t¡zijÀt¢k
itt emberi vagy akÀr Àllati
ki n¢zû volt most bûr¢bûl kibÃjva
a mutatvÀnyost helyettesiti
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Gergely çgnes

IMMANUEL KANTTAL,
EGY R°GI P°NTEKEN
A f´legyenesedû orszÀgutakon
(mintha volna a t¢lben d¢libÀb:
rÀszük¡l a szemem, akÀr petrÂleumlÀmpa reszketeg f¢ny¢re az ¡vegen Àt)
a vigasz lassan, aprÂzva ¢rkezik,
nem a szf¢rÀkbÂl, csak az eperfa felûl
hosszÃ, ¢szrev¢tlen ¢vtizedekig,
a fÀnak sz¢trozsdÀllik a levele, ¢s visszanûl,
¢s eml¢kk¢ hÀtrÀl mind, aki a fÀk k´zt elhaladt,
a mÃzeumi hûs, akit egy szilÀrdulÂ csizmanyom
ûriz, mik¢nt û kÁs¢rte volt az Àrnyakat,
s maguk az Àrnyak is, f´nn, az orszÀgutakon.
°s a bakancsomba, eml¢kszem, ahogy illik,
tiszta kapcÀt tettem. Felj´tt a csillag.

Kem¢ny IstvÀn

KERESZT°NY °S K¹Z°P
Hideg. Hideg az eg¢sz csalÀd.
A RÀday utcai Àg is hideg,
a PolgÀr utcai Àg is hideg,
a budakalÀszi Àg is hideg,
ugyanaz a hideg k¢zfogÀs.
Hideg mÀr az elsû biztos ûsn¢l,
a kirÀlynû testûr¢n¢l B¢csben,
¢s hideg a k¢t¢ves Luca Ter¢ziÀnÀl
a b´lcsûd¢ben, idefenn.
Hideg az eg¢sz tÀkolmÀny.
Sehol egy ´ngyilkos, sehol
egy bet´rû, sehol egy rohadt
szem¢t, mert hideg.
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Becs¡lettel kiel¢gÁtett, de f¢lig
megûr¡lt feles¢gek, f¢rjek
fel nem melegÁtik, mert hideg.
A szeretet neki hosszÃ,
de ä mint a j¢g ä nem is
lehetetlen, hideg.
A gyül´let neki neh¢z,
de ä mint a gûz ä nem is
lehetetlen, hideg.
Hideg, hideg az eg¢sz csalÀd.
A RÀday utcai Àg lakÀsa,
a PolgÀr utcai Àg lakÀsa,
a budakalÀszi Àg lakÀsa
elûtt is ott a sz¡rke korlÀt.
A barÀtok ezerszer lÀtjÀk,
mert vannak barÀtok, ¢s van szem¡k,
de a barÀtok mindhÀrom ÀgnÀl mÀsok,
nem jÀrnak ´ssze, nem ismerik egymÀst.
Az a korlÀt nem ¢rhet k´rbe,
de ha k´rbe¢rne, akkor mi van?
drÀgÀbb lesz a keny¢r? Hideg.
Hideg az eg¢sz csalÀd.
Halakat, rÀkokat, skorpiÂkat
tart a fej¢ben ¢s vicceket,
mert a tÀrsalgÀs k´nnyen Àtcsap
besz¢lget¢sbe, hideg.
El se hinn¢d, ha elsorolnÀm,
milyen hûs´ket fojtott el egymaga.
Darwint ¢s Freudot a szakÀlluknÀl
ragadta meg. Petûfit azzal,
hogy tÃl keveset ¢lt, BartÂk
B¢lÀt meg egyetlen szÂviccel
D¢nes bÀcsi terÁtette le, hÃszban.
Hideg.
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De nehogy valami tragikus, nagy n¢p
´ntelt osztÀlyÀt k¢pzeld Àm el,
ami a veszt¢be rohan, ¢s hiszi, hogy û
csinÀlta a hÀborÃt, pedig csak
frontra megy, sz¢thullik, elfÃjta a sz¢l...
mÀr hallom is a szÁn¢szeidet!
jaj, nem! ez csak egyetlen csalÀd,
ami t´rt¢netesen hideg.
Belesz¡letni egy pillanat müve,
szabadulni tûle csak gÃnnyal lehet.
Egy¡v¢ tartozÀs a t´bbi.
Mert mÀsfelûl magÀt a sÀtÀnt
is felneveln¢. Mert a gyerek az
gyerek. Ha mÀr megvan, hÀt felneveln¢,
vasÀrnap rÀntott hÃsra vÀrnÀ,
mikor mÀr felnûtt, akkor is,
csalÀdja helyett csalÀdja volna,
pedig tudnÀ mindenki hallomÀsbÂl,
hogy û lett a SÀtÀn, ¢s senki mÀs,
¢s a SÀtÀn se tudnÀ, sÁrjon vagy nevessen
az eb¢dn¢l, ha megkapnÀ a k¢rd¢st:
ugye az¢rt nem iszol tÃl sokat?
Hideg, hideg az eg¢sz csalÀd.
°s felmelegszik ¢s ´r´kre s¢rtett,
de megbocsÀtja, majd lehül,
¢s ezt csinÀlja csendesen.
Kihajtasz rajta: hÃsz ¢v,
elfonnyadsz rajta: hatvan.
Veled is meg van Àldva ¢s
n¢lk¡led is, te jÂ gyerek.
Elûre eml¢kszik, elûre tervez.
Ott lesz a v¢g¢n ¢s k¢pvisel.
Mis¢t mondat, mert mindenre gondol.
Mindenre gondol.
àNe emelj¡k f´l szÁv¡nket,
f´lemelkedik az Ãgyis.Ê
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T¢rey JÀnos

V°GAKARAT
àñramüvek szorgos perceg¢se,
okafogyott idûszÀmÁtÀs.
Akikkel tegezûdtem, m¢gsem voltak sehol,
mikor ¢n k´zel a k´t¢lhez.
Pedig ¢n meg tudok hatÂdni bÀrkin.
A sÀnta galambon is Friedrichshainban.
N¢ma ¢s s¡ket tanÃk.
Recept hozzÀ, olyan nincsen, hajtogattÀk,
hogyha volt is, elkallÂdott a fiÂk aljÀn
az a büv´s fiola.
çttetszû falÃ ¡vegcse,
holl¢te ¢letfogytiglan feladvÀny,
tartalma k¢tes.Ê
àJobb elt¢vedni benne, mint unatkozni
a perem¢n. Maga a m¢lyf´ld.Ê
àOtt hordoztam ûket a bûr´m alatt.
MegkÁnÀltak az ezerjÂval,
azt hittem, alanyi jogon jÀr
az a korty, ¢s hozzÀ az ostya.
Az, fiam, csak a grÀtisz,
az¢rt is ´sszeteheted a k¢t kezed.
BelebolondÁtottak az ezerjÂba,
k¢sûn olvastÀk rÀm farkast´rv¢nyeiket.
A gy´ny´r´k fÀja ûmiattuk
maradt megszedetlen.
ñlomhadseregemet szekr¢nybe zÀrtÀk,
tegezûdtek velem, Ãgy hazudtak.Ê
àJobb bel¢veszni, mint megszÀrÁtkozni
a partjÀn. Ez az a mocsÀr.
Ebben lakik a vend¢gmarasztalÂ sz´rny,
oly igen ismerûsek a csÀpjai.Ê
àItt az idû, hogy kif¡st´ljem ûket.
Mindenkit, aki miatt telefonom
n¢ma volt a zordidûben,
ostorommal illetek.
Levegûzni indulok a z´ldbe,
f¡rk¢szem az esti cirkulÀciÂt,
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hÀtha f´lbukkan valamelyik
hütlen eb feje. D¢lben pedig, mikor
ruhÀt vÀltok ¢s asztalomhoz ¡l´k
megint ropogÂsan, megint jÂlvasaltan:
igazsÀg Àltal leszek erûs.
Sz¢p volt lenni pÀriÀnak,
de most, hogy rÀm mosolyog a szerencse,
Àllom v¢gtelen¡l
cinikus tekintet¢t.Ê

BogdÀn LÀszlÂ

çTIRATOK MöZEUMA
A hollÂ
Poe-hangulatok
KoszovÂbÂl j´tt a hollÂ. Aknatüzbûl, lÀngragyÃlÂ
hÀzak k´z¡l, felrobbantott vÀrosokbÂl v¢resen.
Ablakomon koppant csûre, mintha csûre volna t´ltve,
meredt reÀm elgy´t´rve, sebes¡lten, v¢resen.
Mit akarhat? ä Ágy tünûdtem. Gyere, egy¢l, kedvesem!
Mit akarhat? ä Ágy KÁnÀlgattam kedvesen.
A csibehÃst f¢lretolta. F´lborzolÂdott a tolla.
A k´lest csak csipegette, ¢s vÀdolÂn rÀm meredt.
Hagyd abba az irodalmat!... M´g´tte j´ttek a holtak,
lÀbatlan-fejetlen torzak, rÀngÂ t´rzs¡k rÀm meredt.
Mit akartok? ä r¢vedeztem. ä TÀlcÀn felszolgÀlt fejek,
Mit akarhat? ä Ágy kosÀrban emberszemek?
Hagyd a verset ä szÂlt a hollÂ. ä Rilke kÁnjÀt, a leomlÂ
termek m¢ly¢n Edgar Allant. FuvolÀzhat Gadamer.
Semmit se tehet a szellem, gyilkolÀs ¢s halÀl ellen,
legyûzhetetlen az ellen, menthetetlen leteper.
Nincs mit tenni, dac ¢s rem¢ny verslÀbakon illan el,
Mit akarhat? ä Ágy lÀthatatlan is perel.
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Minden¡tt csak nyomorultak. Rabok. Temetetlen holtak.
Elüz´ttek. ºld´z´ttek. Ablakunkon j¢gvirÀg.
Mennyi kell m¢g, hogy kitess¢k: ideÀkrÂl hull a fest¢k,
hullanak a hûs, nagy eszm¢k. Hagyd Adyt ¢s PessoÀt.
KimondtÀk a mondhatatlant. SzÀz alakban ¢lve Àt.
Mit akarhat? ä Ágy VÀltozott-e a vilÀg?
°s a hollÂ szÀz alakban, ism¢telte szakadatlan:
hidd el v¢gre, nincs mit tenni! Roskad a vilÀgbazÀr.
Most mÀr mindhiÀba lÀzad. El van Àtkozva a szÀzad.
A gonoszsÀg egyre Àrad. SzÀjperemig ¢r a sÀr.
A hatÀr is lÀngra gyullad. Vissza nem jû az a nyÀr!
Mit akarhat? ä Ágy SzÂlt a hollÂ: soha mÀr!...
FÃj mÀr a semmirekellû, bÃs, olvatag, kÂsza szellû,
f¢ny fel¢ fordul, megrezzen, szirmÀt tÀrja a virÀg.
RÀ figyelj most ä Ágy a hollÂ. ä Csattog a mennyei ollÂ.
K¢sz¡l mÀr a leporellÂ. Sz¢l hangolja citerÀd.
KÂp¢ sz¢l, legyürhetetlen. HatÀrokon fÃjja Àt
Mit akarhat? ä Ágy a t¢pett melÂdiÀt.
°s a hollÂ tovarebben. LomhÀn szÀlldos, elveszetten,
a holdat is eltakarva szuroks´t¢ts¢gbe v¢sz.
M´g¡le tünnek a holtak, lÀbatlan, fejetlen torzak,
¢j g´dr¢be hull a korszak, ragya veri ki, pen¢sz.
Csak a dallam hallszik egyre. MagÀval cselez az ¢sz.
Mit akarhat? ä Ágy LÀthatatlan a zen¢sz.
A nyomÀban lopva-f¢lve, kegyelmet mÀr nem rem¢lve,
s´t¢ts¢gbe felszÁvÂdva lopÂznak a vert hadak.
A dallamot menekÁtik. A hold el¢ kiterÁtik.
AlakÁtjÀk. KerekÁtik. A nyomukban kÀbulat.
Bec¢zgetik. Szem¡k f¢nye. BeomlÂ egek alatt
Mit akarhat? ä Ágy halÀlukig jÀtszanak.
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EGY NAGYIG°NYþ
KISMESTERRýL
1
Voltaire 1778-as halÀla utÀn a francia k´lt¢szetben (eg¢szen a romantikusok 1820
k´r¡li csapatos felbukkanÀsÀig) egyfajta
ür keletkezik. A francia XV III. szÀzadnak
talÀn egyetlen nagy k´ltûje Andr¢ Ch¢nier, akit klasszicista l¢t¢re majd a romantikusok fedeznek fel. (Ennek mi¢rtje talÀn
nem is annyira müveiben, mint inkÀbb
¢letp¢ldÀjÀban, a v¢rpadra hurcolt k´ltû
legendÀjÀban keresendû.) Müvei elsû kritikai kiadÀsÀt pedig m¢ltÂ mÂdon egy neoklasszicista (parnasszista) k´ltû, Jos¢-Maria de Heredia k¢szÁti el a szÀzadv¢gen.
KÀr lenne azonban k´nnyelmüen Àtl¢pn¡nk ezt a korszakot, mely valÂjÀban korÀntsem volt hÁjÀval a k´ltûknek.
Ezek az alkotÂk dalnokok voltak inkÀbb, szertelen ¢s term¢keny irÀlyuk olykor m¢gis meglepûen k´zvetlen¡l kapcsolÂdik ahhoz a k´ltûi nyelvhez, amelyen mÀsok csak jÂval k¢sûbb, a mÃlt szÀzad v¢g¢n vagy szÀzadunk elej¢n kezdtek
el besz¢lni. Robert Sabatier elk¢pesztûen
nagyÁvü, m¢gis eleven, sokszÁnü k´lt¢szett´rt¢net¢ben (a legjobb ilyen jellegü
munka az Àltalam ismertek k´z¡l) plasztikusan Árja le ezt a ny¡zsg¢st. A pÀrizsi
kÀv¢hÀzakban szorgoskodÂ àgroteszk ¢s
b´rleszkÊ szerzûk àt´k¢letes cserekereskedelmetÊ valÂsÁtottak meg a k´lt¢szet ter¢n, s
mintegy àkarbantartottÀk a k´ltûi hangszereketÊ, àûrizt¢k a c¢hbeli hagyomÀnytÊ az elk´vetkezû nemzed¢kek szÀmÀra. Minthogy
korÀbban a felvilÀgosodottak az °sz napvilÀga mellett katonÀsan rendbe tett¢k a
nagybetüs dolgokat, Ãgymint Haza, HaladÀs, GondolkodÀs, VallÀs ¢s egyebek,
megÁrtÀk a nagy epikus k´ltem¢nyeket,
´sszegezt¢k a vilÀgminden mibenl¢t¢t, e
kÀv¢hÀzi k´ltûknek maradtak a komoly-

kodÂk Àltal lekicsinylett t¢mÀk, müfajok
(amelyekben ugyanakkor ä kiv¢telk¢ppen
ä Voltaire maga nem r´stellt megnyilvÀnulni). Minden, ami mulatsÀgos vagy
k´nnyfakasztÂ, ami egyedi ¢s egy¢ni, ami
a becses vevûn¢l tetsz¢sre talÀlhat, amit
Boileau ¢s tÀrsai elhullattak (az Àltalam bemutatandÂ Piis Árta Ágy), megmozgatta a
fantÀziÀjukat s r´gvest a pennÀjukat is.
Ha elj´tt az ivÀs ideje (mÀrpedig mikor
ne volna itt ez idû), bûven termettek a
bordalok, ha valakit bakÀnak vittek vagy
¢pp elesett a hÀborÃban, k¢sz¡lt a katonanÂta ¢s a siratÂ, ha a matrÂz tengerre
szÀllt (a tenger¢szetn¢l ilyesmi gyakorta
megesik), remekbe ÁrÂdott a bÃcsÃ¢nek,
ha a mesteremberek ¡nnepeltek, volt, aki
kip´ngesse szakmÀjuk sz¢ps¢geit, ha pedig ä teszem azt ä kit´rt a forradalom,
csûst¡l ´z´nl´ttek a bÀtorÁtÂ, ajzÂ, dicsûÁtû vagy ¢ppen szatirikus zengem¢nyek.
Aki forradalmÀr volt k´z´tt¡k, a restaurÀciÂ utÀn sem unta el magÀt: kifigurÀzta
az akkori politika vezetû szem¢lyis¢geit;
aki royalista, a f¢lmÃltb¢li revolÃciÂn k´sz´r¡lte tollÀt, ilyesf¢le parafrÀzisokkal:
àMa gyûzelem vÀr, hÁv az Àgy.Ê*
Antoine-Pierre-Augustin de Piis (1755ä
1832) HARMONIE IMITATIVE DE LA LANGUE FRAN AISE cÁmü n¢gyr¢szes tank´ltem¢ny¢vel emelkedik ki a rÁmfaragÂk
hadÀbÂl. Ontotta û is a dalokat, neki k´sz´nhetj¡k p¢ldÀul az alighanem elsû
francia fajgyül´let-ellenes k´ltem¢nyt, a
forradalom hev¢ben sz¡letett LA LIBERT° DES NéGRES-t (A N°GEREK SZABADSçGA), mely Ágy fejezûdik be: àA szÁn elhull,
* Az eredeti persze mÀsk¢ppen hangzik: àLe jour de
boire est arriv¢Ê, vagyis nem a gyûzelem (gloire), hanem az ivÀs napja j´tt el.
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s marad az ember.Ê Fû müve, az 1785-ben
Árott H ARMONIE, t´k¢letesen illeszkedik a
Sabatier Àltal adott fejezetcÁmhez, az Át¢sz
ugyanis NAGY BECSVçGYAK, KIS MþFAJOK
àjelig¢velÊ tÀrgyalja t´bbek k´z´tt Piist is.
ValÂban, a mü nem kevesebbet tüz ki c¢lul, mint hogy gy´keresen Ãj eszt¢tikÀt
adjon a francia k´lt¢szetnek. M¢gpedig
nem is akÀrmilyet.
A kor rendkÁv¡l müvelt fantasztÀitÂl
korÀntsem Àllt tÀvol a szineszt¢tikus gondolkodÀs. Louis-Bertrand Castel jezsuita
atya felvÀzolta a szÁnek ¢s szagok hangjegyeknek valÂ megfeleltet¢s¢vel szerzendû muzsika krit¢riumait, az àillat-orgonaÊ, illetve az àoptikai csembalÂÊ terv¢t.
Hangrendszer¢ben a dÂ k¢k, a szi lila, a r¢
z´ld, a szÂ piros lett volna. Poncelet abb¢
az Ázek felhasznÀlÀsÀval fogott volna a
komponÀlÀshoz. Ezek az elk¢pzel¢sek ä
nem tÃlzÀs azt ÀllÁtanom ä csÁrÀikban mÀr
magukban hordoztÀk azt a racionalitÀs
b´rt´n¢bûl kil¢pni szÀnd¢kozÂ, anyagtalan teljess¢gre vÀgyakozÂ szeml¢letet, melyet k¢sûbb a romantika, m¢g inkÀbb a
szimbolizmus teljesÁt be. Ren¢ Ghil 1886ban meghirdetett instrumentalizmusa, a
szÂ (Verbe ä Ige), a hangzÀs ¢s a szÁn ´szszeolvasztÀsÀt c¢lzÂ elk¢pzel¢sei tehÀt ittott mÀr egy szÀzaddal korÀbban felbukkantak.
Ezekhez a t´rekv¢sekhez csatlakozik
Piis, amikor verses traktÀtusÀnak elsû
¢nek¢ben l¢trehozza (s egyben illusztrÀlja
is) az elsûdlegesen zenei term¢szetü k´lt¢szet eszm¢ny¢t. àJaj a hidegfejü rÁmelûnek!Ê ä kiÀltja, ugyanis a valÂdi francia
vers szerinte felhasznÀlja, kiteljesÁti e
nyelv eredendû (tehÀt a racionalitÀsnÀl
elûbbre valÂ) funkciÂjÀt, ¢s utÀnoz. Az Àltala elk¢pzelt dikciÂ egy¡tt zeng-zsongbong a szavak term¢szet¢bûl adÂdÂ ritmussal, hangzÀssal, szÁnnel, tapintÀssal.
àAz ember, bÀrmely nyelvet besz¢ljen is, a leg¢rz¢kletesebb tÀrgyaknak magÀtÂl ¢rtetûdûen
olyan nevet ad, amely k´r¡lbel¡l megism¢tli az
illetû tÀrgy Àltal kiadott hangot.Ê TeÂriÀja,

jÂllehet a szerzû alapvetûen az Akad¢miÀn megtisztÁtott, a àrÃt gÂt maradvÀnyokÊ
hordal¢kÀtÂl megszabadÁtott, makulÀtlan
franciasÀg himnuszÀt dalolja, tÃll¢p a
klasszicista eszm¢nyen, m¢gpedig ¢ppen
a megvalÂsÁtÀs pillanatÀban. Piis szertelen tÀrsÁtÀsai, az Àb¢c¢ egyes betüinek jellemz¢sekor alkalmazott (sokszor az ´szszecseng¢s kedv¢¢rt tett) gondolati bakugrÀsai, h´kkentû k¢pei egy jÂval szabÀlytalanabb, mintegy a sz´vegen vÁzjelk¢nt Àttünû ars poeticÀt lÀttatnak. Nem
v¢letlen, hogy Verlaine pontosan szÀzegy ¢vvel k¢sûbb publikÀlt àZen¢t min¢k¡nk, csak zen¢tÊ-je, m¢g inkÀbb a Rimbaudf¢le MAGçNHANGZñK SZONETTJE jut az
esz¡nkbe. (A k´zvetlen hatÀs csaknem
teljess¢ggel kizÀrhatÂ, a gondolkodÀsbeli
rokonsÀg viszont annÀl kev¢sb¢.)
Akad a k´ltem¢nyben term¢szetesen
szÀzf¢le badarsÀg, s¡letlens¢g, mulattatÂ
naivitÀs. Piis Àmuldozik p¢ldÀul a francia
nyelv t´m´rs¢g¢n, merthogy egy ember
eg¢sz napja k¢t sorban elf¢r (àFel¢bred, felkel ¢s ´lt´zik, Ãtra k¢l, / Hazat¢r, jÂt eszik, iszik,
aludni t¢rÊ). Mintha csak ig¢ink nem pontosan valamely (akÀr hosszan tartÂ) cselekv¢s r´vid megragadÀsÀra szolgÀlnÀnak. AmÁg valaki kimondja a àkapÀlÊ ig¢t,
jÂszerivel m¢g egy kapavÀgÀst sem lehetne tenni. çmde f¢lre az eff¢le pedant¢riÀval, kusti, jÂzan ¢sz! K´ltûnk roppant
szÂrakoztatÂan szedi ´ssze a jelens¢get
alÀtÀmasztÂ egy szÂtagos szavakat, s a
megid¢zett g´r´g´ket, latinokat, spanyolokat, olaszokat, arabokat, angolokat tetemre hÁva k¢rdi: mondja-e valaki a gall
nemzetn¢l kurtÀbban a semmit (rien, ejtve egyetlen szÂtag, k´r¡lbel¡l [rjen], amit
az i ¢s e diftongussÀ olvadÀsa, illetve az n
nazÀlis ejt¢se tovÀbb r´vidÁt).
Hangja bombasztikussÀgÀt az egyik legrokonszenvesebb ÁrÂi tulajdonsÀg: egyfajta tÀblabÁrÂi jovialitÀs enyhÁti, teszi zÀrÂjelbe ÀllandÂan. Piis rÀnk kacsint fontoskodÂ elm¢let¢nek tudÂs lombikjai felett, s k¢ptelen cigÀnykerekekkel, büv¢sz-
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mutatvÀnyokkal jelzi: az¢rt m¢g sincs semmi baj, nem a (szerzûnk tagfelv¢teli k¢relm¢t t´bb Ázben elutasÁtÂ) Akad¢mia karzatÀn szundikÀlunk, hanem a Caf¢ Vaudeville mÀmorosan zakatolÂ versfaragÂmühely¢ben vigadozunk, korÀntsem szÀraz
g¢g¢vel. Piis tehÀt m¢ltÀn elmondhatja
PÀl apostollal, hogy amiben gy´nges¢ge,
abban az ereje.
2
FordÁtÀsomban, melyet ezÃttal talÀn c¢lszerübb lenne a francia ter¡leteken hasznÀlatos adaptÀciÂ szÂval jel´lni, igyekeztem a magyar tradÁciÂ kijel´lte àkeskeny
´sv¢nyenÊ megmaradni, vagyis a lehetû
legszorosabb tartalmi-formai hüs¢gre t´rekedtem. Ami mÀr csak az¢rt is istenkÁs¢rt¢s, merthogy az eredetiben a szerzû ä
vallott koncepciÂja szerint ä a francia
nyelvnek nem csupÀn szabÀlyait, de k¢pzeletmegmozgatÂ ´nk¢ny¢t is t´rv¢nny¢
avatja. A franciÀban k¢zenfekvûen megl¢vû, gyakran a leghasznÀlatosabbak k´z¡l
valÂ, az Àb¢c¢ adott betüj¢t reprezentatÁvan tartalmazÂ kifejez¢sek min¢l t´bbj¢nek ´sszegerebly¢z¢s¢t ¢s egyfajta mulatsÀgos àkarakterizÀlÀsÊ jegy¢ben valÂ ´szszegyÃrÀsÀt tüzi ki c¢lul. A fordÁtÂ tehÀt
elsû pillantÀsra vert helyzetben van. A
francia àamourÊ magyar megfelelûi p¢ldÀul àszÊ-szel kezdûdnek. Mit lehet itt
tenni? Az asszociÀciÂs k´rt nem is tÃlsÀgosan sz¢lesre vonva rÀj´het¡nk, hogy a
magyar àanyaÊ ¢s àasszonyÊ szavak nagyjÀbÂl hozzÀk a vÀrt tartalmi t´ltetet, s
ugyanakkor a formai krit¢riumoknak is
megfelelnek. Sokszor azonban a sorok ¢rtelme is a fonetikai elrendez¢sre vonatkozik, abbÂl bomlik ki a kiss¢ mindig groteszk karakterolÂgia. A francia àpªreÊ
(àapaÊ) szÂ ¢l¢n ÀllÂ àpÊ a magyarban ha
megfesz¡l¡nk, sem mozdul el a k´z¢prûl.
A jelent¢st tehÀt r¢szben mÂdosÁtani kellett, m¢gpedig Ãgy, hogy az eredeti szelleme min¢l kev¢sb¢ s¢r¡lj´n. A patriarkÀlis tekint¢lyt talÀn ¢ppÃgy ¢rz¢keltetheti a szÂ k´zep¢n m¢ltÂsÀgosan trÂnolÂ,

mint a szÂ elej¢n kev¢lyen feszÁtû hangzÂ
k¢p¢nek felid¢z¢se.
JÂval k¢nyesebbek viszont azok a helyek, ahol a francia grammatika szabÀlyai
foglaltattak versbe. VÀlaszÃt elûtt Àlltam:
vagy konokul ragaszkodom az eredeti
nyelvi jelens¢gek bemutatÀsÀhoz, ¢s egyfajta n¢pszerü, àk´nnyen, gyorsan franciÀulÊ stÁlusban bemutatom, mit ¢s hogyan csinÀlna az illetû betüvel egy francia
(aki v¢letlen¡l ezÃttal magyar sz´vegbe
t¢vedt), esetleg meg is lÀbjegyzetelem a
probl¢mÀt, s bemutatok n¢hÀny szeml¢ltetû p¢ldÀt klasszikusoktÂl vagy a francia
napi sajtÂbÂl ä vagy pedig valamelyest
analÂg szerkezetet keresek idiÂmÀnkban.
Ha az E dics¢rete eset¢ben az elsû verziÂt
vÀlasztom, n¢gy tizenk¢t szÂtagos sorban
kellett volna elmagyarÀznom a francia
versbeli n¢ma àeÊ (´) ejt¢s¢nek, illetve
nem ejt¢s¢nek ama szabÀlyrendszer¢t,
melyet egyetemi hallgatÂim esetenk¢nt
k¢t-hÀrom ¢vi àtr¢ningÊ utÀn is meglehetûs bÀtortalanul tudnak csak alkalmazni.
Eszembe ´tl´tt viszont, hogy igek´tûink
szÀmos esetben (meg, fel, le, el, be) hordozzÀk az inkriminÀlt E-t, s ¢ppÃgy el¢,
illetve m´g¢ ker¡lnek ig¢inknek, amint a
francia n¢ma E ker¡lget egyes mÀssalhangzÂkat. A hamisÁtÀs t¢nye k¢ts¢gtelen, m¢gis minden ilyen esetben igyekeztem k´vetni m¢g a sz´veg fogalmazÀsi,
szerkeszt¢si mÂdjÀt is, ha mÀr a marad¢ktalan tartalmi azonossÀg eleve ki van
zÀrva.
HasonlÂan zavarbaejtû jelens¢g, hogy
a k¢t rendelkez¢sre ÀllÂ àlatinÊ Àb¢c¢ korÀntsem minden ponton egyezik, s az
egyes hangok hasznÀltsÀga is k¡l´nb´zû:
a magyarban gyakori K (k¡l´n´sen a korabeli franciÀban) mind´ssze egy-k¢t, korÀntsem k¢zenfekvû kifejez¢sben j´n elû,
a Q eset¢ben pedig fordÁtott a helyzet.
Ez¢rt igyekeztem a francia Àb¢c¢ hangbÀzisÀra koncentrÀlni, aminek k´vetkezt¢ben megint csak szük¡lt a lehetûs¢gek
szÀma. Az A helyett p¢ldÀul, Ãgy Át¢ltem
meg, nemigen hasznÀlhatom az ç-t, kiv¢-
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ve persze szeg¢ny çdÀm eset¢t, akit a vilÀg¢rt se kÁvÀntam volna megfosztani ¢kezeteitûl. Az egyes helyeken nem mindig
ugyanazt a megoldÀst vÀlasztottam, elsûsorban a vers vers voltÀt tartva szem elûtt.
A francia C ¢s S, illetve C ¢s K kiejt¢sbeli
àviaskodÀsÀtÊ magyar p¢ldÀval illusztrÀltam, a meglehetûsen gyakori francia Q
elûfordulÀsait fonetikus Ãton-mÂdon ¢rz¢keltettem, mÀshol pedig (mint mondjuk a
n¢ma H vagy ¢ppen a Q-val ¢s C-vel helyettesÁtett, szinte csak kiejt¢sben l¢tezû K eset¢ben) a talÀn kÁv¡lÀllÂ szÀmÀra is legismertebb francia nyelvi jelens¢gekre utaltam.
¹szv¢r megoldÀsok ezek, nem k¢ts¢ges,
m¢gis azt rem¢lem, a sok csereber¢t a l¢nyeg nem sÁnylette meg. Piis szellem¢ben
szÂlvÀn: ha mÀr ´szv¢r, legalÀbb ne legyen
´szt´v¢r ä e sok keresztez¢s eredm¢nyek¢nt talÀn teherbÁrÂ àÀllatfajÊ Àllt elû.
Felmer¡lhet a k¢rd¢s, hogy a rengeteg
mozzanatnyi ÀthangolÀs nem rajzolja-e
Àt, netÀn eg¢szen a felismerhetetlens¢gig,
¢ppen az emlÁtett ¢s Âvni vÀgyott eg¢szet.
°pp ez¢rt igyekeztem kordÀban tartani a
sz´veget, s ha valahol a szoros gÃzs miatt
k¢nytelen voltam fakÁtani rajta, igyekeztem mÀsutt kik´sz´r¡lni a csorbÀt, s nem
tartÂztattam meg magamat, ha egy-egy a
formÀba belesimulÂ ¢s mÀs l¢nyeges elemet ki nem szorÁtÂ ´tlet j´tt a tollam hegy¢re. Itt ugyanis fokozottan igaznak ¢rzem azt az Àltalam amÃgy is vallott interpretÀciÂs meggondolÀst, miszerint amit a
r¢ven veszÁt¡nk, nyugodtan visszanyerhetj¡k, mi t´bb, vissza is kell nyern¡nk a
vÀmon. Az O ÂkulÀja, az U-t huhogÂ uhu,
az E lenge lepk¢je ¢s a Z zokogÀsa p¢ldÀul sajÀt àtalÀlmÀnyaimÊ, m¢gsem ¢rzem
ûket a sz´vettûl idegennek. Hiszen azt a
bravÃrt, mondjuk, amikor Piis pusztÀn A
kezdûbetüs ig¢k felhasznÀlÀsÀval felsorakoztatja a vÀrostrom teljes terminolÂgiÀjÀt, term¢szetesen nem tudtam eredeti
formÀjÀban megism¢telni. A versnek tehÀt egy mÀsik nyelvi vonatkozÀsrendszerbe ker¡lve sz¡ks¢gk¢ppen Àt kellett alakulnia itt-ott.

A formai megvalÂsÁtÀs tekintet¢ben
igyekeztem szinte statisztikai hüs¢gre t´rekedni, amit egy r´p-szÀmadÀssal igazolhatok is. Piis elsû versszakÀban p¢ldÀul 65 szÂ eleji ¢s 37 szÂ belseji A-t szÀmoltam ´ssze (ezek n¢melyike ugyan nazÀlis
A-nak ejtetik, a k¢tszer alkalmazott àoiÊ
diftongus az ÁrÀsk¢pet nem, de a kiejtett
hang¢rt¢ket reprodukÀlja, k¢t Ázben pedig a leÁrt A ´sszeolvadva [ai] e-k¢nt
hangzik, de ezeket is beszÀmÁtottam), mÁg
a magam¢ban elûbbibûl 69, utÂbbibÂl 57
darabot talÀltam. Soron bel¡li legjobb
Àtlagom, az ´t szÂkezdû A, megegyezik
francia eredetim àcsÃcsÀvalÊ, legjobb szÂ
belseji teljesÁtm¢nyem pedig (7 darab)
fel¡lmÃlja Piis 4-es rekordjÀt.
A zÀrszÀmadÀst nem folytatom, a k´lt¢szetet nem (vagy nemcsak) dekÀra m¢rik, s nem is a magam ¢rdem¢t kÁvÀntam
n´velni. CsupÀn arra szerettem volna rÀmutatni, hogy e hajmeresztû feladat megoldÀsÀban mekkora segÁts¢gemre volt
nyelv¡nk mÀr-mÀr minden anyagszerüs¢get meghazudtolÂ formÀzhatÂsÀga ¢s
rugalmassÀga. Ha tehÀt Piis sz´vege fûhajtÀs a francia nyelv ¢s gazdagsÀga elûtt,
legyen az itt olvashatÂ vÀltozat Âda a magyarhoz, amelyre n¢mi furmÀnyoskodÀssal le lehetett fordÁtani.
V¢gezet¡l egy filolÂgiai megjegyz¢s: Piis, a
nyughatatlan, egy k¢sûbbi kiadÀsban az eredeti
formÀban Árott verses lÀbjegyzetekkel lÀtta el a
mÀr megl¢vû müvet. Ezek a variÀciÂk hol ÀtalakÁtva ism¢tlik az egyes betükrûl mondottakat, hol Ãjabb szÀlakat szûnek a sz´vegbe. A
lÀbjegyzeteket, bÀr megl¢t¡k k¢ts¢gkÁv¡l nagyon is jellemzû a szerzûre, az olvasÀs zavartalannÀ t¢tele ¢rdek¢ben elhagytam, az itt talÀlhatÂ vÀltozat tehÀt csupÀn a fûsz´veget
(egy¢bk¢nt a MíMELý T¹K°LY elsû ¢nek¢nek
zÀrlatÀt) tartalmazza.
°s m¢g valami: k´sz´net Ferenczi LÀszlÂ
barÀtomnak, aki egy besz¢lget¢s¡nk alkalmÀval felhÁvta figyelmemet a versre.
Lackfi JÀnos
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...Amint az A-n a sor, j´n ajtÂ- s ablakostÂl;
çb¢c¢ dÁszhely¢n û augur ¢s apostol;
Agilis, agyafÃrt, ajzott, a rangra ad,
Arisztokratikus, ha t´rik, ha szakad;
MÀskor egy ¢kezet abroncsa, akadÀlya,
S lomhÀn l¢p, mint a rab, akÀrha alva jÀrna,
AztÀn zavar, kavar, attakban jÀratos,
AgresszÁv, arrogÀns, aljas, akaratos,
ArmadÀt gyüjt, avat, agitÀl ¢s ac¢loz,
AlÀaknÀz, apaszt, aprÁt, Ágy ¢r a c¢lhoz,
AlÀz, aszal, arat, agyal, akasztat, Â!
Azonban n¢ha nem aljas, acsarkodÂ:
AjnÀroz, andalÁt, akÀrha angyal, altat,
AjÀnd¢koz, apol, alÀzattal abajgat,
Asszonyt û ad nek¡nk, aminthogy û anyÀt,
Csapda az alkata, alakja telt agÀt,
ý az artisztikum, az alkotÀsnak atyja,
çm annyi k´zt az¢rt m¢ltÂbb a hÂdolatra,
Mert çdÀm hajdanÀn, lÀtvÀn a FennvalÂt,
Alighanem az A-n, AlfÀn kezdte a szÂt.
A bamba Bambino mÀr B-t b´ng¢sz b¡f´gve,
Butus ajkÀn betü bukik, bucskÀz a z´nge,
BebiflÀzza hamar: bÀcsi, bonbon, baba,
BÃrkiflit ¢s briÂst bekebelez biza,
Labda kell meg bohÂc, dadust hÁv a betyÀrja,
Butykosba inni k¢r, bilit b´mb´lve vÀrja;
Bolondoz vagy bec¢z: jÂ a B¢ egyarÀnt,
BokÀjÀt be¡ti: bibi lesz, mama, bÀnt!
çm bajt hoz e besz¢d, nyelve hebeg, bicsaklik,
Bogozza ez a B, botlad miatta vÀltig,
Bosszankodik, inog a kicsi, szÁvesen
Billentn¢ e botor bitangot ¡lepen.
A C legyûzi Z-t, ki hÀtulrÂl cibÀlja,
SzÀz szavunkban csacsog egy kÂsza S-hez Àllva,
ºres tÀrgyak nev¢t cincogva kezdi û;
CementkÀd, cinkveder, cuclis¡veg, cipû,
C¢lzÂr¢s, citera, cÀpa ¢s cefrehordÂ,
Caverna majd pedig, hogy ez legyen a v¢gszÂ;
K´rcikkelyk¢nt cikÀz, g´mb´lyded, mint cica,
Cs¡ggedt ¢s cz¢ltalan mindk¢t rivÀlisa.
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Dagadt D dallama ha k¢sik, sose vÀrd hÀt,
Csak d´fjed nyelvedet fogadhoz, mint a dÀrdÀt,
S mÀr d´ng, dong, dirigÀl, megg´rbed dereka,
DiktÀl, dÁszÁt, dohog, megyen a disputa.
Elût´rtet az E, emeltyüje lehellet,
L¢legezz¡nk egyet, s mÀr reppenhet, lebeghet;
S merthogy nyelv¡nkben û k¡l´n kegyelt, nem egy
Szavunkban szertelen ism¢telgetheted.
De nemcsak fûnevek hangzÂjak¢nt j´n egyre,
Leskel ¢s festeget igek´tûkbe rejtve,
°s ha eltekereg egy-egy lenge ige,
Felzeng s meg¢terem û, avagy elibe.
Fenyegetû fia fÃjtatÂ fergetegnek,
Az F firtat, feszÁt, fullaszt, forgatva kerget,
Felid¢zi a sz¢l f¡tty¢t, s mÀr fut, szalad,
ý a f¢m ereje, für¢szel, fÃr, farag,
Forral, fûz, f¡st´l´g, a felhût û fialta,
S feh¢r, foszlÂ k´d´t; friss fagy formÀlta nagyra;
Mint a frivol, finom fÀtylak, neszez, fecseg,
S f¢lelmesen suhog, mint fejsz¢k, fegyverek.
A G gÀlÀns, az R fut utÀna hiÀba:
Rangra grÂf, grÀdicson l¢peget grÀciÀval;
Rug¢kony gurgula sz¡li g¢g¢n a G-t,
Olykor g¢mberedett, mÀskor meg gÃnyos ¢pp,
S ha elnyomja egy N (el¢be l¢p a ronda),
GorombÀn kong csupÀn, busongva ¢s borongva;
çm generÀlisi gûgje ¢s gazdai
GrandezzÀja amÃgy gond ¢s gÀncs n¢lk¡li.
SzÀjpadlat hajlatÀn sz¡letve ¢pp hogy ¢l m¢g
A H, hÀpog, habÀr a hatalma el¢g sz¢p,
H´kken, happol, hebeg, hÀborog, halogat,
N¢ha meg tÃl szer¢ny, n¢mÀn, hoppon marad.
ím karÂt nyelt az I, û birtoka kirÀlya,
InvokÀlja az N-t, ki ût beinvitÀlja;
Hihihi, Ágy nevet igyekvû sok kis I,
íns¢g ha sÁr, ha rÁ, hosszan nyekergeti.
Korinthoszba vonult koturnuszban a K,
Q-t s C-t hagyott nek¡nk jelzÀlogul sokÀ,
K¢sûbb hajlott kora elhozta, visszaj´tt,
çm csak Kimper k´d´s partja ringatja ût.
El¢g egy L, s szavunk dallamos, csupa kellem!
Hol lanyhulÂn lebeg, hol ä led¢r lepke ä lebben;
Belûle lÀgy habok lomha lÀrmÀja szÂl;
NagyjÀbÂl lereszelt stÁluson m¢g csiszol;
Lakk, lazÃr, akvarell: hangzÂkat von be halkan.
Besz¢dhez vegy¡lû olaj ez, lÀthatatlan,
F¢nylûn ÀtnedvesÁt mindent, lÀz-enyhitû
Leh¢vel, lÀm, felold nyers ¢rdess¢get û.
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ím az M, hÀrom ¢p lÀbÀn most idecammog,
°s oldalÀn az N k¢tlÀb kacsÀzva ring ott,
Az M bûg: m¢la mÃ, meghal magÀnyosan,
Az N az orrba bÃjt, benn zeng nazÀlisan,
Az M mormolni vÀgy, az N dacol, nemet mond,
Az M mord ¢s pimasz, az N naponta lÀzong,
Az M megy, masÁroz, m¢ltsÀgos, vakmerû,
Az N egyben nemes s nem n¢lk¡l´zhetû.
Cs¡cs´rÁt konokon szÀjunk, s az ñ kibomlik,
így l¢szen trombonunk erûszakkal azon lik,
MÁg a csodÀlkozÀs, agyunkban sarjadÂ,
ötjÀra Ágy talÀl, s lÀm, oldÂdik a szÂ.
F¢l pÀr vak Âkula, k´r volt az origÂja,
OvÀlis vagy akÀr globÀlis forma volna,
ñlajtÂ n¢lk¡le sohasem nyithatÂ,
S ha egy ordÂt kiad, Âdzkodni nem valÂ.
A P nagy peckesen mÀris posztjÀra pattan,
P´r´g-forog, de hogy pihen, pang, sem szokatlan;
Panasz prÁmÀsa û, pajkost is pÀrtfogol,
Minap pÀtyolt, ma rÀnk pirÁt, perel, porol,
A jÂ apa nev¢t sz¢pen metszi k´z¢pen,
PorrÀ levûknek û puha cipÂt t´r ¢ppen!
Mint pÂzna, pontozÂ, puszta penge, pika,
SzÀra oly pengve pedz, pontos ¢ppannyira.
Ha kell, p¡f´l, pofoz, paskol pufogva vÀltig,
Hol l¢p, pirul a n¢p, s felparÀzslik a pÀnik.
Itt pohos potroha szÂk f´l¢ pÃposul,
Ott pityog pipogyÀn, pingÀl, papol balul.
PresztÁzsk¢rd¢s neki, hogy ¡gyei peregnek,
A H-val pÀrosul: engedm¢nyt tesz az F-nek.
ElporoszkÀlt a P, el¡lt az Ãt pora,
Q kullog kutyamÂd, konyulva kunkora,
Kurrog, merthogy az U utÀna kuncsorog,
S kurta K Àll hely¢n, hol û quaestorkodott.
G´rd¡l az R, robog, kedv¡nk szerint forog,
Gyors rokka perd¡l ¢s surrog, berreg legott.
Mennyd´rg¢s, rianÀs robaja Áme, rÀ vall;
Rengeteg sÀrfolyam-, s rohanÂ ÀradÀssal,
RitkÀs nyÀrfÀk k´z´tt csorgÂ ¢rrel remeg,
BÀrkÀk renyhe rajÀt ringatja ernyeteg.
Az °ridan, Loire, lÀm a Garonne s csapatja,
A Dordogne ¢s a Rh³ne, az EufrÀtesz, a Rajna
Rengeti habjait, s rontva nagy-szertelen,
Szenderedni ter¡l letarlott r¢teken!
S az R leÁrja mind grÀdusit e haragnak...
Kocsirudakat û irÀnyÁt, rÀnt, igazgat;
ForrÂ k´vezeten bÀrmerrûl hallani:
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RagyogÂ szeker¢t Mondornak s¡rgeti,
Ph¡rn¢ kerepelû bricskÀjÀn bakra hÀg ma,
Sok ripûk nyakt´rû kerek¢t û riszÀlja;
Nyikorgat rÀngatÂ kord¢t, rÀzkÂdik az,
Vele hÃzatja rossz targoncÀjÀt paraszt;
Az uszkÀr rongyszedû szeg¢nyt orrontva mordul,
S mielûtt mar, harap, az R-t herrenti zordul;
RozsdÀs, rozzant, rovott, roskadt az Âdon R,
VisszhangjÀt dob-moraj pergûn riasztja fel.
Most elûl¢p az S, kÁgyÂzva, sisteregve,
C-hez tapad, simul, s¡r´gve gyül seregbe,
SivÁt, sipÁt, s¡vÁt, sustorgÂ hangot ad,
°s surran, lusta f¡tty, hussanva sÀpatag.
A T tapint, tipor, tÀngÀl, s tÀn û temet be.
Tetûtûl talpadig tanyÀt vert termetedbe.
Terjeng t¢ren, tavon: tüzoltÂ-trombita.
ý malom-kattogÀs tik-takja, nincs vita.
Tetû-szerkezet¡nk mintÀjÀt tûle leste:
Term¢szet hangjain tisztult t´k¢letesre;
Tau-rÂl mÀsoltatott, mit tud, nem holt tudÀs,
Mert taktust telten ¡t: formÀra kalapÀcs.
VÀgtat a V: vegy¢k v¢r¢t vagy vallomÀsÀt,
Nem vÀgy divatra, sem vivÀtra, bÀr imÀdjÀk,
VillÀmgyors villanÀst, vad vÀgtatÀst lefest,
V¢ghangk¢nt hasznos, Àm immÀr ¢rvelni rest,
°s nyelv¡nkrûl a V levÀlik, itt se volna;
UszÀlyÀban az U utazik, mÀr ugorna;
çm undok, unt, csupasz, oly lassÃ vonalÃ,
Ha gÃnyol, lÀm, a n¢p ö-t huhog, mint uhÃ.
A Xi nemzette X k´tekszik ¢s verekszik,
S a puccos Y kihalt, nincs resurrexit,
S a Z-t, bÀr zengedez, beszippantja egy SZ,
ZÀrni maradt, zokog, mert csak z¢rust jegyez.
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TANULSçGKERESý ISMERTET°S
Horia-Roman Patapievici ¢s Lucian Boia
olvasÀsa alkalmÀbÂl

Nagy vÀltozÀsok utÀn nemcsak a szabadulÀs vÀgya, hanem a bizonytalansÀg ¢rz¢se is
sz¢t szokott Àradni. AztÀn kicsÁrÀzik a biztonsÀg ig¢nye. V¢g¡l pedig elj´n az Ãj mÁtoszok ¢s a mindent Àtfedû fogalmakba vetett hit ideje. Mert hiszen mindig k´nnyebb
magyarÀzni, mint meg¢rteni.
MegnyugtatÂ a tÁz ¢v elûtti t´rt¢n¢sek f´l´tt a rendszervÀltÀs ä vagy a forradalom
ä fogalmainak segÁts¢g¢vel napirendre t¢rni. K¢nyelmes fogalmak ezek mÀr az¢rt is,
mert vel¡k Ãjra egy kalap alÀ lehet venni a szovjet egynemüsÁt¢s alÂl kiszabadulÂ orszÀgokat. Pedig ezek az orszÀgok 1989-ben ¢ppen az ûket szorÁtÂ k´z´s kalaptÂl szabadultak meg.
Aki csak kicsit is belegondol abba, ami valÂban t´rt¢nt volt, az nehezen fogadhatja
el az emlÁtett k¢t fogalom ÀltalÀnosÁtÀsÀt. V¢g¡l is t¢ny, hogy egyarÀnt f¢lrevezetû a
magyarorszÀgi ÀtalakulÀst rendszervÀltÀsnak, a romÀniait pedig forradalomnak nevezni.
Fogalmak divatossÀ vÀlÀsÀnak felt¢tele, hogy azok tartalmÀt k´nnyed ¢s zavarkeltû
kuszasÀg mossa el. Ahogy ez a rendszervÀltÀs fogalmÀval meg is t´rt¢nt. A fogalom
ugyanis, szigorÃan v¢ve, azt t¢telezi fel, hogy az egyik rendszert egy mÀsik, hasonlÂk¢ppen ´sszefogott rendszer vÀltotta fel. Ezt pedig legfeljebb a keletn¢met ÀtalakulÀsrÂl lehet mondani. Volt, ahol egyszerüen ´sszeomlottak a fûhatalmi tÀmaszukat vesztett politikai-hatalmi rendszerek, ¢s volt, ahol hasonlÂ okbÂl konszenzusos Àtrendezûd¢s t´rt¢nt. °s minden¡tt elkezdûd´tt az Àllami szocialista gazdasÀg hosszadalmas
lebontÀsa.
De m¢g a politika ¢s a hatalom vilÀgÀban is sok idûnek kell, tÁz ¢v utÀn is, eltelnie,
hogy a demokratikus t´rekv¢sekbûl a demokrÀcia kiegyensÃlyozottan mük´dû ¢s ellenfeleivel megbirkÂzni tudÂ rendje alakuljon ki. A folyamatot azonban meg lehet
gyorsÁtani, a kibontakozÀst meg lehet k´nnyÁteni. De ehhez a tÁz ¢v elûtti t´rt¢n¢sek,
az elûzm¢nyek, esem¢nyek ¢s k´vetkezm¢nyek higgadt ÀtgondolÀsÀra van sz¡ks¢g.
Csakhogy ilyen gondolkodÀsra mind a mai napig kevesen szÀntÀk rÀ maguk. °s
egyelûre m¢g kevesebben voltak bÀrmilyen szabadÁtÂ szemben¢z¢sre k¢pesek.
*
Minden¡tt megszÂlaltak ¢rtelmes emberek, akik szembefordultak a mÃltak t´retlen
szellemeivel. Besz¢d¡k azonban elveszett az ideolÂgiai szÂnoklatok ¢s sanda suttogÀsok kakofÂniÀiban. Nem Ágy RomÀniÀban. Vagyis ott, ahol lÀthatÂ elûzm¢nyek n¢lk¡l
j´tt a fordulat, ¢s ez¢rt annÀl nagyobb erûvel t´rt fel a tiltakozÀs a l¢lekbûl.
Mind k´z´tt Horia-Roman Patapievici volt talÀn a legszenved¢lyesebb. Meg is volt
erre minden oka.
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Azon a decemberi napon a bukaresti Egyetem t¢rrûl ût is bevitt¢k a Milicia halÀlpinc¢ibe. àBiztos vagyok abban, hogy ha 1989. december 22-¢n RomÀniÀban nem bukott volna
meg a kommunista rendszer, az elûzû nap letartÂztatottak t´bbs¢g¢t agyonlûtt¢k volna. Az esem¢nyek a temesvÀri bün´zûk Àltal mÀr hasznÀlt menetet k´vett¢k volna: ver¢s, letartÂztatÀs, kÁnzÀs,
agyonl´v¢s, a hulla megsemmisÁt¢se. Ez¢rt szÀmomra, hisz tudom, kinek k´sz´nhetem ¢letem, 22tûl kezdve k¢t csoportba osztÂdnak az emberek: vannak, akik 22-¢n reggel, tudvÀn, hogy az agyonl´v¢st kockÀztatjÀk, kimentek t¡ntetni ä ¢s megmentett¢k az ¢letemet; valamint vannak azok, akik
nem akartak tiltakozni, ¢s v¢lem¢nyem szerint hozzÀjÀrultak ahhoz, hogy engem kit´r´ljenek az
¢lûk sorÀbÂl. V¢rszerinti rokonaim [...] akÀrcsak annak a n¢pnek t´bbs¢ge, amelybe sz¡let¢semmel
tartozom, azt vÀrtÀk, [...] hogy a dolgokat mÀsok d´nts¢k el...Ê1
Ezzel kettûs sokkrÂl vall. Az elsût az hatÀrozta meg, hogy a halÀlos b´rt´nbûl valÂ
szabadulÀsa egybeesett az orszÀg totalitÀrius rendszer¢bûl valÂ kiszabadulÀsÀval. Ami
szÀrnyakat adott a rem¢nynek. Amikor ez hamvÀba hullt, ennek tudatosulÀsa sürüs´d´tt ´ssze a mÀsodik sokkban. E folyamat sodrÀsÀban Árt 1990-ben egy sor levelet
Paleologuhoz, a pÀrizsi romÀn k´vethez: àEzek a frenetikus ¢s elkeseredett levelek n¢hÀny
¢v tÀvlatÀbÂl Ãjraolvasva is ûrzik az akkor meg¢lt legdrÀmaibb szem¢lyes tapasztalat sz¢lsûs¢gess¢g¢t; akÀrcsak kiÀbrÀndultsÀgom a fajtÀmbÂl, amelyben 1984-ig szenved¢lyesen hittem... ¢s
amelyben 1990-ig rem¢nykedtem, mÁg az IliescuäRoman pÀr Àltal a n¢pben okozott misztikusszentimentÀlis rombolÀs lÀttÀn ki nem gyÂgyultam a viszonzatlan szereret hallucinÀciÂibÂl.Ê2
Amikor Iliescu vÀlasztÀsi sikere a Ceau«escu-rendszer szellem¢nek gyûzelmes tovÀbb¢l¢s¢t tette nyilvÀnvalÂvÀ, olyan kijÂzanodÀs k´vetkezett be, amely Ãj ¢s hatÀrozottabb irÀnyt adott Patapievici elkeseredett d¡h¢nek.
A Paleologuhoz Árt harmadik, K IK VAGYUNK? cÁmmel megjelent level¢nek n¢hÀny
mondata jÂl ¢rz¢kelteti azt a hatÀrozottsÀgot, amellyel az ´nimÀdÂ nacionalizmus
eg¢sz illÃziÂvilÀgÀt f¢lres´p´rte. àSzelÁds¢g, tolerancia, befogadÂ szellem, bÀtorsÀg, hazafisÀg ä ugyan mÀr! Sehol sem lÀttam ¢n ilyesmit a ÏromÀnoknÀlÎ. Mioritikus t¢r, hullÀmzÀs ¢s
halÀl lenne a romÀn l¢t dimenziÂja? Ezek a romÀn l¢lek formulÀi? Ne tr¢fÀljunk! Nagyon konkludens bizonyÁt¢kok l¢teznek, amelyek szerint a romÀn intolerÀns, idegengyül´lû, erûszakos-¢sgyÀva, visszavonÂ, izgatott-¢s-tohonya (a k´tûjeles fogalmak egyetlen jellemvonÀst alkotnak).
Ezeknek a ÏtulajdonsÀgoknakÎ mindenik¢t bûs¢gesen el¢nk tÀrtÀk a kegyelem 1990. ¢v¢nek [...]
esem¢nyei.Ê3
A nacionalizmussal valÂ szembefordulÀs sosem a legzajosabb, legsz¢lsûs¢gesebb
vagy ¢ppen hiszt¢rikus formÀk elutasÁtÀsÀban igazÀn k´vetkezetes. Hanem a m¢rs¢kelt, az elm¢leti formÀk kritikÀjÀn kereszt¡l az. A rendszer Àltal hasznÀlt ideolÂgiai
fogÀsokat is k´nnyü tÀmadni, ami lehet akÀr nagyon ûszinte, m¢gis felszÁnes marad.
Patapievici szembefordulÀsÀnak ¢rtelm¢t sem a szenved¢lyes tÀmadÀsok tÀrjÀk fel, hanem sokkal inkÀbb az, ahogy a nacionalizmus k´dvilÀgÀnak kulturÀlt, filozÂfiai-k´ltûi
formÀit Át¢lte meg.
A Jñ ROMçN V ULGATçJA cÁmü essz¢ben, mik´zben hevesen tÀmadja ¢s nevets¢gess¢
teszi a nacionÀl-konformizmust ¢s a szolgalelkek ¡resfejü szellemi k´zterrorjÀt, kiegyensÃlyozott jÂzansÀggal mond olyan Át¢letet, amely ¢rv¢nyes Lucian Blaga a mioritikus t¢rrûl szÂlÂ elk¢pzel¢s¢re is. Mert az is: àa hamis metafizikÀnak ¢s a bÀlvÀnyozÂ rekonstrukciÂnak olyan kever¢ke, amely a hÁvek szÀmÀra lelkesÁtû, de a vilÀgos elm¢jüek szÀmÀra
k¢tesÊ.4
Lucian Blaga egy vaskos k´nyvben antropolÂgiai metaforÀvÀ k´lt´tt Àt egy n¢pballadÀt, a MIORIÒ ç-t, s kidolgozta a mioritikus t¢r fogalmÀt, amellyel a romÀnsÀg k¢pzelt
lelkivilÀgÀt az emberi l¢nyeg megvalÂsulÀsÀvÀ nemesÁtette. Az abszolÃtumra t´rekedû
nacionalizmusnak ezt a kulturÀlt formÀjÃ k´ltûi megfogalmazÀsÀt aztÀn a totalitariz-
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mus idej¢n mÀs, tisztÀbb filozÂfiai formÀk vitt¢k tovÀbb. Ezekrûl, akÀrcsak Blaga elm¢let¢rûl, k´nnyü volt elhinni, hogy ellent¢tesek a rendszerrel ¢s annak szellem¢vel.
Nem is ok n¢lk¡l, hiszen szemben Àlltak a rendszer kultÃraelleness¢g¢vel. De m¢g
inkÀbb az¢rt, mert a totalitarizmus a gondolkodÀst semmilyen formÀban sem türte
meg. M¢g abban sem, amely a nemzeti szubsztancia profetikus kinyilatkoztatÀsa5 helyett
annak filozÂfiai vagy po¢tikus kinyilatkoztatÀsÀt kÁnÀlta.
Patapievici k¡l´nben is t´bb gondolatsort gombolyÁtva szÀll szembe a nemzeti egzaltÀltsÀg minden formÀjÀval. Mindig Ãgy, hogy ¢rt¢kel¢sei, megfontolÀsai ¢s Át¢letei
legkev¢sb¢ sem korlÀtozzÀk szenved¢lyess¢g¢t, hanem inkÀbb ¢rtelmet adnak annak.
így a kiegyensÃlyozott ¢rtelmez¢sek magatartÀsÀnak ÀtfogÂ alapjait tÀrhatjÀk fel, a
szenved¢lyes ÀllÀsfoglalÀsokban pedig annak lelke tÀrulhat fel. Ez a belsû egys¢g v¢g¡l
´nmagÀt tudja igazolni annak felismer¢s¢vel, hogy mÁg a l¢lekemelû elm¢letek a nemzet szolgÀlatÀnak abszolÃt ¢rt¢k¢rûl ¢s egyetemes tartalmÀrÂl reg¢lnek, a totalitÀrius
hatalom a valÂsÀgban a nemzet szolgasÀgÀt abszolutizÀlva teszi egyetemess¢ az egy¢nek szolgasÀgÀt.
Ahogy Patapievici Árja: ànoha minden politika igazolÀsa metafizikus, egy n¢p j´vûj¢t nem
annyira metafizikai ÏsorsaÎ k´telezi el, hanem leginkÀbb a vezetû politikai osztÀly k´zvetlen politikai d´nt¢sei. A Ïmioritikus t¢rÎ mint metafizikai igazolÀs kev¢sb¢ befolyÀsolja j´vûnket, mint
a politikai tettet jelentû ÏPite«ti jelens¢gÎÊ.6 Vagyis nem az elvont vagy ¢ppen a filozÂfia
lÀtszatÀt keltû ideolÂgia, hanem a legembertelenebb b´rt´nrendek formÀltÀk a tÀrsadalom ¢let¢t.
Szenved¢lyess¢g ¢s megfontolt ¢rtelmez¢s azonban csak addig tud ilyen term¢kenyen ´sszefonÂdni, amÁg a meghatÀrozÂ ¢rzelmek nem egyirÀnyÃak, ¢s nem is Àllnak
egynemü rendbe. Mint amikor lelke egyszerre hajtja Patapievici-et a liberÀlis eszm¢k
¢s a k´z´ss¢gi gondolkodÀs fel¢. Az egy¢ni szabadsÀg elve nÀla nem is ker¡l ellent¢tbe
a k´z´ss¢g elv¢vel: ¢ppen a kettû ´sszekapcsolÂdÀsa szilÀrdÁtja meg tÀrsadalmi gondolkodÀsÀt abban az elvi konklÃziÂban, miszerint àmindenki kollektÁv azonossÀgÀt mindenki,
minden nap ¢pÁtiÊ.7 Az elvi megÀllapÁtÀs ¢rv¢nyess¢g¢t a felelûss¢g valÂsÀga szerinti
konkr¢t tagoltsÀg adja meg: àegy n¢p Ït¢nylegesÎ azonossÀgÀt az a politika valÂsÁtja meg,
amelyet û maga csinÀl ¢s/vagy elvisel. Ennek az azonossÀgnak a k¢pe Ïgyülik ´sszeÎ mindennapi
gesztusokban, amelyek interiorizÀlÂdva [...] a mindennapisÀg m¢ly szerkezeteit alkotjÀkÊ.8
Igaz tehÀt, hogy a nemzet, a n¢p vagy az orszÀg kiszolgÀltatottsÀga, alÀrendelt,
vagyis szolgai helyzete Ãgy vÀlik az emberek ´sszess¢g¢nek sorsÀvÀ, hogy azt ûk maguk
teljesÁtik be. àAzt akarom mondani, hogy a politikai rabsÀg, f¡ggetlen¡l a k¡lsû helyzettûl, csak
azok szÀmÀra fatalitÀs, akik tetszelegnek abban a gyenges¢gben, amely azt lehetûv¢ teszi.Ê9 °s
Patapievici a k¢zenfekvû k´vetkeztet¢st is levonja: àazok is meg¢rdemlik a politikai szolgasÀgot, akikre rÀk¢nyszerÁtikÊ.10
Az ¢rzelmek ¢s az ¢rtelem nem mindig tudnak harmÂniÀban ´sszekapcsolÂdni, ¢s
gyakran kiegyensÃlyozni sem tudjÀk egymÀst. Legkev¢sb¢ akkor, amikor mind a kettût ellentmondÀsok feszÁtik, ¢s az ¢rtelmez¢sek meg az ¢rzelembeli ellentmondÀsok
k´lcs´n´sen erûsÁtik egymÀst. Mint ahogy az nÀla a nemzeti magatartÀs k¢tf¢le ¢rt¢kel¢s¢ben is kikristÀlyosodott. Abban, ahogy a nacionalizmust ¢s a hazafisÀgot k¢tf¢le
l¢tvalÂsÀgnak gondolta, ¢s ezeket radikÀlisan szembeÀllÁtva, az egyik irÀnyban radikÀlis tagadÀshoz, a mÀsikban radikÀlis ÀllÁtÀshoz jutott. Ilyen helyzetben neh¢z kiker¡lni,
hogy az ¢rzelmeket ¢s a gondolkodÀst Àt ne fogja valamilyen ideolÂgia.
Patapievici is Ãgy utasÁtotta el a totalitarizmust ´sszetartÂ nacionalizmust, hogy azzal egy mÀsf¢le k´vetelm¢nyeket felÀllÁtÂ nemzetfelfogÀst szegezett szembe. Azt, amely
tudja, hogy a nemzet szabadsÀga ¢s jÂl¢te csak az egy¢nek jÂl¢t¢bûl ¢s szabadsÀgÀbÂl
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kerekedhet ki. Mert, mint mondja, àontolÂgiailag ¢s logikailag v¢ve az egy¢n meg kell elûzze
az eg¢szetÊ.11
Ez¢rt hitt szilÀrdan abban, hogy a totalitarizmus hagyat¢kÀt csak az Àllam mindent
ÀtfogÂ hatalmi rendszer¢nek lebontÀsÀval, az Àllam gazdasÀgi mindenhatÂsÀgÀnak
megt´r¢s¢vel, a piacgazdasÀg megteremt¢s¢vel lehet felszÀmolni. àA kapitalista gazdasÀg (magÀntulajdon ¢s szabad piac) vÀlasztÀsa nemzeti imperativus, halogatÀsa pedig egy¢rtelmüen hazafiatlan.Ê12
Patapievici-et ä szenved¢lyes meggyûzûd¢sü liberÀlis l¢v¢n ä term¢szetesen a liberalizmus ideolÂgiÀja ragadja magÀval. M¢ghozzÀ annyira, hogy a mÃltat sz¢pÁtû illÃziÂk csapdÀjÀt sem ker¡li el. àAz a RomÀnia, amely Nagy-RomÀniÀt lehetûv¢ tette, liberÀlis
orszÀg ¢s alkotmÀnyos monarchia volt.Ê13 Elk´telezetts¢g¢ben ¢szre sem veszi, hogy a szÀzadfordulÂ idej¢n nem a Br¦tianu csalÀd politikÀja k¢pviselte igazÀn a polgÀri liberÀlis
szellemet, hanem a Br¦tianu RomÀniÀjÀbÂl kivÀndorolni k¢nyszer¡lt I. L. Caragiale.
A legszabadabb elm¢t is k´r¡lÂlÀlkodjÀk az ideolÂgiÀk. K´nnyen hÀlÂba foghatjÀk
azt, aki gondolatainak szÀrnyalÀsÀt nem horgonyozza le biztonsÀgosan a valÂsÀgban.
V¢dtelen az is, akinek ¢rtelmez¢sei m´g¡l hiÀnyzik a valÂsÀgk¢p tapasztalati ereje, ¢s
m¢g inkÀbb az, akin¢l az ismeretek hely¢be elk¢pzel¢sek l¢pnek. Patapievici ûszint¢n
meg is Árta: à¢n nem vagyok a romÀnok t´rt¢n¢sze, ¢s nem olyan a felhozott t¢nyekkel kapcsolatos
magatartÀsom, mint amilyen akkor lenne, ha a t´rt¢nelem lenne a szakmÀm. [A t¢nyek] olyan
gondolkodÀs alkalmai, amely nem a t´rt¢nelmi igazsÀgot c¢lozza, hanem azokat az ¢rt¢keket, amelyek a t´rt¢nelmi cselekv¢s vagy nem cselekv¢s eredet¢n¢l Àllnak; az ¢n figyelmem alapjÀban v¢ve
arra a rÀcsra irÀnyul, amely szerint az emberek a dolgokat n¢zik, formÀljÀk ¢s hierarchizÀljÀk
(vagyis, ha szabad Ágy mondanom, kitalÀljÀk)Ê.14
Ez¢rt t´rt¢nelmi utalÀsait igazsÀgtalan lenne a t¢nyekhez viszonyÁtva megÁt¢lni. TudomÀsul kell venni, hogy a t´rt¢nelem vilÀgÀhoz nem tudomÀnyos mÂdon k´zelÁt, ¢s
azt is, hogy az emberi dolgokrÂl szÂlÂ fejteget¢sei nem a tÀsadalom elemzû, tudomÀnyos ¢rtelmez¢seire ¢p¡lnek. Mindent ´sszevetve nem is lehet szem¢re vetni, hogy
elfogadta a nacionalizmus ¢s a patriotizmus ideolÂgiai szembeÀllÁtÀsÀban rejlû felemÀs
¢rtelmez¢seket, sem pedig, hogy szabad lelke a liberalizmus ideolÂgiai hÁv¢v¢ tette.
Hiszen ezek egyike sem sorolta be ût valamilyen politikai vagy ¢ppen hatalmi rendbe.
Meglehet, hogy v¢lem¢nye ¢s magatartÀsa ¢ppen ezen az Àron maradhatott szem¢lyes
¢s egy¢ni.
Hiszen a totalitarizmus agresszÁven befel¢ egys¢gesÁtû, nacionalista ideolÂgiÀjÀval
¢ppen az Àltala elk¢pzelt igaz hazafisÀg nev¢ben tudott szembeszÀllni. Amikor aztÀn
a rendszer bukÀsa utÀn az Ãj hatalom a nacionalizmussal ´sszekapcsolt idegenelleness¢gbûl alakÁtott ki rendszert szolgÀlÂ ideolÂgiai eszk´zt, ¢s ennek megfelelûen sokr¢tüen erûsÁtette az addig diffÃz ¢s passzÁv antikapitalizmust, akkor Patapievici ¢ppen
ideologikus liberalizmusa szerint tudott harcba szÀllni.
MÀs a helyzet Patapievici gondolkodÀsÀnak harmadik, vallÀsos-teolÂgiai meggyûzûd¢seibûl kibontakozÂ ideolÂgiai vonalÀval. Ez ugyanis olyan szellemi k´rnyezetbe
helyezte, amelyet egy hatalmi szervezet, az egyhÀz, nemcsak ´sszefogott, hanem hatalmÀnak eszmei eszk´zek¢nt hasznÀlt. Szellemi ´nÀllÂsÀgÀt ¢s liberalizmusÀnak valÂsÀgossÀgÀt ezzel szemben csak Ãgy tudta biztosÁtani, hogy m¢lyen szem¢lyes vallÀsossÀgÀbÂl kialakÁtotta az egyhÀzi vallÀsossÀgtÂl f¡ggetlen hitvilÀgÀt, amely az egyhÀzzal valÂ r¢szleges szembenÀllÀst is biztosÁthatta.
Az û hite ugyanis csak egy¢ni voltÀban romÀn ¢s csak szem¢lyes voltÀban ortodox.
Nem felekezeti, ¢s nincs benne sem gûg, sem kizÀrÂlagossÀg. így tudja magÀt szabad-
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nak ¢rezni benne, ¢s ez¢rt tudja elker¡lni, hogy az egyhÀz f´ldi ¢s emberi szervezete
uralkodj¢k lelke felett.
Amikor egyszer megk¢rdezt¢k tûle, jÀr-e templomba, gyÂn-e, megtartja-e az elûÁrÀsokat, azt vÀlaszolta, hogy ezeknek az ¢rtelme olyan a hit vilÀgÀban, mint a nacionalizmus rendj¢ben a jÂ romÀn vulgatÀjÀ¢. Amelynek k´vetelm¢nyrendje àegyetlen romÀnnak sem ad egy¢nileg jogot arra, hogy magÀnak a jÂ romÀn vulgatÀjÀtÂl f¡ggetlen meghatÀrozÀsokat adjonÊ.15
Patapievici hite nem az azonosulÀsban ¢l, hanem filozÂfiai gondolkodÀs a teolÂgia
dolgaiban, ¢s teolÂgiai a filozÂfiÀban. így szeretn¢ az ÀltalÀnos emberi dolgokat is meg¢rteni, ¢s Ágy jut el a szolgasÀg ¢s szabadsÀg egy¡ttes l¢tez¢s¢nek metafizikai ¢s teolÂgiai botrÀnyÀhoz. Mert, mint Árja, àa dolgok term¢szete lehetetlenn¢ teszi az aktuÀlis ember
f¡ggetlens¢g¢t, hiszen Ãgy van elrendezve, hogy az egyes ember nem tud az emberis¢g m¢rt¢k¢nek
megfelelni; de az ember mÀsr¢szt, legbelsû, elpusztÁthatatlan individualitÀsa szerint, a spontaneitÀs forrÀsa. Ez pedig azt jelenti, hogy az ember abban, amit a BukÀs nem torzÁtott el benne, a
tiszta f¡ggetlens¢g egyetlen ¢rv¢nyes p¢ldÀja marad abban a vilÀgban, ahol minden mindentûl
f¡ggÊ.16
Egy ilyen teolÂgiai t¢tel vagy egyetemes ¢rvenyü, vagy ¢rtelmetlen. De aki hisz benne, az sokf¢le k´vetkeztet¢st vonhat le belûle. EgymÀssal ellent¢tes ¢s egymÀst kizÀrÂ
vagy kieg¢szÁtû, vagy egyszerüen mÀs gondolati ¢s magatartÀsi rendeket lehet rÀ hivatkozva kialakÁtani. MegnyugvÀst lehet talÀlni benne, tehetetlens¢get vagy t¢tlens¢get lehet indokolni vele. Patapievici azonban ¢ppen ezen az alapon szentesÁti szenved¢lyes nyugtalansÀgÀt ¢s a totalitarizmus irÀnti gyül´let¢t ¢ppen Ãgy, mint averziÂjÀt
annak tovÀbb¢lû formÀival szemben. °s ezzel indokolja meg t¡relmetlen, megalkuvÀs
n¢lk¡li szellemi k¡zdelm¢nek folyamatossÀgÀt is.
Az emberi l¢t botrÀnyÀba vetett hit v¢delem is lehet. A liberalizmus abszolutizÀlÀsa
ellen, vagyis az ellen, hogy egy megvalÂsulÂ liberÀlis rend apolÂgiÀja meg´lje a gondolkodÀst. Aminek csak elm¢leti jelentûs¢ge van mindaddig, amÁg liberÀlis Àllami ¢let
nem alakul ki RomÀniÀban.
A l¢tbotrÀny hit¢nek van k´zvetlen ¢s gyakorlati jelentûs¢ge is. Mert ha az elv egyetemes, akkor minden ember ´nmagÀra is ¢rv¢nyesnek kell tekintse. °s vÀllalnia kell
ennek k´vetkezm¢nyeit is. K¡zdenie kell tehÀt a totalitarizmus szellem¢nek ¢s erk´lcs¢nek az û lelk¢ben ¢lû hatÀsai ellen.
Mert a gyül´lt ¢s tagadott rendszer szellemi vilÀga nem csak mÀsok lelk¢ben ¢s elm¢j¢ben ¢l tovÀbb. Hanem az azt megtagadÂ¢ban is, ¢s ott sem csak egyf¢lek¢ppen.
OlcsÂ analÂgia lenne itt egyszerüen arra gondolni, ahogy Patapievici a sz¢lsûs¢ges
nacionalizmussal a hazafias nemzeti szeml¢letet ÀllÁtja szembe. InkÀbb arra kell gondolni, hogy a nemzeti mÁtoszokkal ellenmÁtoszt szegez szembe. Az ÀllandÂ dicsûs¢get
¢s folyamatos felsûbbrendüs¢get hirdetû k¢pzelt t´rt¢nelemmel egy ugyancsak folyamatossÀgot ÀllÁtÂ t´rt¢netk¢pet fordÁt szembe. Olyat, amely abban lÀtja a romÀn n¢p
minden szomsz¢djÀt meghaladÂ nagysÀgÀt, hogy elviselt, eltürt ¢s tÃl¢lt minden idegen hatalmat. A tÃl¢l¢s t¢nye pedig er¢nny¢ nemesÁt hallgatÀst ¢s meghÃzÂdÀst.17
Azon sem lehet csodÀlkozni, ha a hivatalossÀ n´vesztett mitikus t´rt¢nelemk¢p
szÀmtalan r¢szlete ¢s vet¡lete makacsul eleven az û elk¢pzel¢seiben ¢s ¢rtelmez¢seiben
is. A legszenved¢lyesebb tagadÀsok sem v¢dhetnek meg ettûl, mert a rendszer szellem¢nek ´r´ks¢ge sokf¢lek¢ppen lopakodik be a megszabadulÀst keresû gondolkodÀsba. Az nagyon is term¢szetes, hogy az ellenmÁtosz visszÀjÀra fordÁtottan k´veti az eredeti szellem¢t. De az ¢rtelmez¢sek ¢s ¢rt¢kel¢sek is meg-megbotlanak a megtagadott
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mÁtoszok t´rmel¢keiben. A magyarokhoz valÂ viszonyÀrÂl szinte botorkÀlva alakÁtotta
v¢lem¢ny¢t az ¢vek sorÀn, ¢s ellentmondÀsos az is, amit Erd¢ly mÃltjÀrÂl gondolt ¢s
elk¢pzelt.
Minthogy gondolatvilÀga eleve a vizsgÀlÂdÀs ¢s ´nvizsgÀlat ´sszefonÂdÀsÀnak jegy¢ben mozgott, term¢szetes az is, hogy az ´nmagÀval valÂ tusakodÀs ¢s a rendszer
szellem¢nek a k´z¢letben tovÀbb¢lû formÀival valÂ k¡szk´d¢se ´sszeolvad. A totalitarizmusra csak kezdetben lehetett tiszta tagadÀssal vÀlaszolni. A tagadÀs a rendszer
´sszeomlÀsa utÀn mindenk¢ppen kev¢s. Kiel¢gÁtetlen¡l hagyja a lelket, ¢s az ´r´ks¢gek elleni k¡zdelem csak ´nfelszabadÁtÀsk¢nt teljesedhet ki.
Aki ûszint¢n mes¢l szellemi ÃtjÀrÂl, annak ÁrÀsÀt ¢rdemes k¢tszer elolvasni. Mert
elsûre azt fogja fel az olvasÂ, ahogy a szem¢lyes vÀltozÀsok elkezdûdtek, ¢s csak mÀsodszorra bontakoznak ki a vÀltozÀsok ¢rtelmei. Elûbb az indÁttatÀsok der¡lnek ki,
k¢sûbb pedig az ¢rkez¢sek vÀlnak vilÀgossÀ.
Ez¢rt ¢rdemes ahhoz is visszat¢rni, amit Patapievici ÃtjÀnak kezdet¢rûl szÂlva Árt:
àN¢pemmel misztikus egys¢gben ¢ltem, de nem ¢rzelmi delÁriumban, hanem elemi okbÂl: benne
jelenÁtettem meg sajÀt magam, ¢s k¢pesnek ¢reztem magam, hogy hasonlÂk¢ppen megjelenÁtsem
azt. Mindezt 1990. januÀr 29-ig, amikor szenved¢stûl betegen meg¢rtettem, hogy a vilÀgrÂl valÂ
eg¢szen mÀs elk¢pzel¢sek fütik azokat az egyszerü embereket, akikkel, Ãgy ¢reztem, lÀthatatlan
azonossÀgi k´tel¢kek füznek ´ssze. Az egys¢g elve tarthatatlannÀ vÀlt.Ê18
Ebbûl azonban csak a kiindulÀs vilÀgosodhat meg. De ¢ppen ez kap ¢rtelmet egy
mÀsik megÀllapÁtÀstÂl, amelyben sajÀt helyzet¢nek ad tÀgabb dimenziÂt: à...a minden
luciditÀs n¢lk¡li romÀnok k´z´tt ¢lû lucidus romÀn ¢lete patetikus oximoron. T´rt¢neti l¢t¡nk
alapjÀban szakadÀs, bizonytalansÀg ¢s hallgatÀs hÃzÂdik meg visszavonhatatlanulÊ.19
A meg¢rt¢s ¢s ÀltalÀnosÁtÀs egy¡tt teszi lehetûv¢, hogy a mÃlton gondolkodva sajÀt
belsû k¡szk´d¢s¢nek ¢rtelmet adjon, ¢s hallgatÀsairÂl is tudjon mÀr vallani. Paleologuhoz 1990. Àprilis 24-¢n Árt level¢ben a hatalommal nyÁltan ujjat hÃzÂ Doina Cornea
asszonyra eml¢kezve tanÃskodik az akkor f¢ktelen¡l h´mp´lygû, hihetetlen ¢s szemmel lÀthatÂan hazug rÀgalmakrÂl: àAz eg¢sz romÀn n¢p megforgatta nyelv¢t Cornea asszony
v¢r¢ben; ¢n is Ágy cselekedtem, beleegyeztem, hogy hallgatok, gyÀvasÀgbÂl (¢s igaz, undorbÂl is),
amikor hivatali koll¢gÀim egyhangÃ vidÀmsÀggal aljas ¢s alattomos mÂdon tÀmadtÀk elûttem.Ê20
HallgatÀsÀt akkor t´rte meg, amikor ÀtlÀtta, hogy az Ãj hatalom sajÀt hasznÀra folytatja a Cornea asszony elleni rÀgalomhadjÀratot.
A r¢gi hatalmi mÂdszerek tovÀbbvitele ellen lÀzad, de Ãgy, mintha ezzel korÀbbi
hallgatÀsÀt is vissza akarnÀ venni. FÀjÂn kÁs¢rtik a k´z´s mÃltba belesz´vûd´tt szem¢lyes ¡gyei. Ettûl a tehertûl is meg kell szabadulnia. Ennek ¢rdek¢ben vonja le a k´vetkeztet¢seket, ¢s sz¢lesÁti ÀltalÀnossÀ a tanulsÀgokat.
Mint Árja: àa rosszat nem lehet mÀr teljes ûszintes¢ggel elÁt¢lni, mert a teljes v¢tkess¢g korszakÀt
tÃl¢lûk mindenik¢nek kettûs tudata van. Egyr¢szt a bünnel, mint olyannal szembeni elvont felhÀborodÀs, mÀsr¢szt a tÀrsadalom azon r¢sz¢vel valÂ cinkossÀg, amely elfogadta volt az alkut.
Mert valÂjÀban mi nem az Àldozatok utÂdai vagyunk (azokat hullÀkkÀ vÀltoztattÀk!), mi a tÀrsadalom azon r¢sz¢nek vagyunk utÂdai, amely akalmazkodott a rendszerhezÊ.21
Ilyen igazsÀghoz sokf¢le mÂdon lehet eljutni. Legfûk¢ppen azonban nyitott szemmel kell k´r¡ln¢zni ¢s lÀtni azt, ami egyfolytÀban t´rt¢nik mindenhol. Patapievici ÃtjÀt
mindenesetre a BukÀs elv¢nek ÀtgondolÀsa nyitotta meg.
Be kell lÀtni, hogy ez az igazsÀg is csak akkor ¢rv¢nyes, ha ÀltalÀnosnak vessz¡k.
Ha tudjuk, hogy a totalitarizmusbÂl kiszabadult ´sszes orszÀgra ¢s az ´r´ks¢g¢tûl valÂ
megszabadulÀs vÀgyÀnak minden formÀjÀra ¢rv¢nyes.
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Az emberek szent¡l hiszik, hogy a mÃlt ´r´ks¢g¢tûl mindig csak mÀsoknak kell
megszabadulniuk. SajÀt magÀt, akÀr csak mentegetûzve is, mindenki az igazsÀg oldalÀn ÀllÂnak hiszi. Szemben a t´bbi emberrel, aki viszont mind v¢tkes. Vagy legalÀbbis
mindenki meg van gyûzûdve rÂla, hogy ami visszahÃzÂ, ami fojtogatÂ ´r´ks¢g, az ellen¢re van, vagy mindenesetre tûle f¡ggetlen¡l l¢tezik. AztÀn csodÀlkoznak, ha a mÃlt
az istennek sem akar mÃlttÀ vÀlni, ha semmi sem mÃlik valÂban el, ha ezeregy dolog
egyre Àtalakulva folytatÂdik. °s nem veszik ¢szre, hogy a mÃlt az û segÁts¢g¡kkel folytatja metamorfÂzisait.
Patapievici-et ¢ppen a BukÀs teolÂgiai elvbe vetett hite Âvja meg ettûl. °s lehetûv¢
teszi azt is, hogy a rendszer ´r´ks¢g¢tûl valÂ megszabadulÀs ig¢ny¢bûl kin´vû k´vetelm¢ny egyszerre jelentsen szem¢lyes ¢s orszÀgosan k´z´s munkÀt. A kettûnek persze
mÀs-mÀs a jellege ¢s ¢rtelme. Az egy¢ni mÃlttal valÂ szÀmolÀs a felelûss¢gek megvalÂsÁtÀsÀt jelenti, a k´z´s mÃlttal valÂ tisztÀzÂ munkÀt erk´lcsi k´vetelm¢nyek vez¢rlik.
Ez utÂbbi ¢rtelme viszont az, hogy csak a k´z´s szellem megvÀltoztatÀsa szabadÁthatja
meg az orszÀgot, bÀrmely orszÀgot attÂl, ami a mÃltbÂl tovÀbb ¢l. Mert ami tovÀbb ¢l,
az az emberek magatartÀsÀban valÂsÁtja meg magÀt. A k´z´s szellem ¢s magatartÀsrend pedig mindenki Àltal l¢tezik, azt mindenki egy¡tt alakÁtja, ¢ppen Ãgy, ahogy Patapievici is mondta a nemzet kapcsÀn.
*
L¢lekerû, szenved¢lyes ûszintes¢g kellett ahhoz, hogy Patapievici levonhassa konklÃziÂit. De bÀtorsÀgra is sz¡ks¢ge volt, mert falkak¢nt tÀmadtak rÀ. Csak az vigasztalhatta, hogy a tÀmadÀsok a r¢gi rendszer immÀr meggyül´lt szellem¢t v¢dt¢k. Nem is
f¢lemlÁtett¢k meg, hanem erût adtak neki, hogy folytassa azt, amibe belekezdett. AztÀn
tÀrsakra lelt. A vihar pedig, amit kavart, csak igazolhatta.
Akik mÀs orszÀgokban vittek ekkora szenved¢lyess¢get a megbukott rendszer ´r´ks¢ge elleni tÀmadÀsba, azok nem kavartak ekkora felzÃdulÀst. De ilyen szem¢lyes siker¡k sem volt. Ez azonban egyÀltalÀn nem meglepû. Mert a politikai ¢let ¢s az eszmei
k¡zdelmek a mÀr korÀbban kialakult ellenz¢ki mozgalmak k´r¢ rendezûdtek a legt´bb volt szocialista orszÀgban. Ezekben mindent a kibontakozÂ politikai alakulatok
¢s az Ãj hatalmi rendben hely¡ket megteremteni kÁvÀnÂ pÀrtok uraltak. K´r¢j¡k rendezûd´tt a szellemi ¢let, ¢s minden ÁrÀs ebben a k´zegben hatÀrozÂdott meg. Aki Árt,
annak a hely¢t nem annyira sajÀt szavainak ¢s tetteinek ¢rtelme jel´lte ki, hanem azok
a viszonyok szabtÀk meg, amelyek mÀr megÀllapodÂban voltak. így alakult ki a szellemi alkotÀsok k´z¢letbeli sÃlya. °s bÀrmi lett volna a kimondott szavak ¢rt¢ke, mindet
Àtfedte a hatalmi vÀgyak ¢s politikai jÀt¢kok sz´vegel¢seibûl ´sszeÀllÂ ÀltalÀnos kakofÂnia.
MÀsk¢nt alakult a helyzet RomÀniÀban, ahol ellenz¢ki erûk csak a totalitarizmus
hirtelen bukÀsa utÀn kezdtek formÀlÂdni. A r¢gi rendszerrel ¢s annak ´r´ks¢g¢vel
szembefordulÂ mozgalmaknak egy ideig nem is volt hatÀrozott formÀjuk. M¢g nem
alakult ki semmi, ami az egyes szerzûk müveinek k´z¢leti ¢rtelm¢t ¢s ¢rt¢k¢t meg tudta
volna jel´lni. Mindenki egymagÀban mondta mondandÂjÀt, ¢s alig ker¡lt valamilyen
Ãjra t´rû, hat¢kony k´z´s t´rekv¢ssel pÀrbesz¢dbe. Az ¢let felett m¢g a r¢gi ideolÂgia
¢s a r¢gi viszonyok uralkodtak. Ezzel ker¡lt szembe mindenki, aki Ãjat ¢s szabadabbat
akart. A rendszer bukÀsa utÀn az ellenz¢ki szÂnak Ãgy kellett kiformÀlÂdnia ¢s megizmosodnia, ahogy az mÀsutt mÀr a rendszer uralma alatt kialakult volt.
RomÀniÀban minden kimondott ellenz¢ki szÂ eleinte pusztÀba kiÀltÀs volt. Ami
nem azt jelentette, hogy ¡ress¢gbe veszett volna, hanem azt, hogy akÀr meg is sokszorozÂdhatott erej¢ben ¢s hatÀsÀban. Ha mÀs¢rt nem, akkor az¢rt, mert a rendszer
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szellem¢t folytatÂ ideolÂgia ¢s hatalmi rend hangszertestk¢nt sokszorozta meg az ellene kimondott szavak erej¢t.
*
A totalitarizmus szellem¢nek megt´r¢se herkulesi munkÀt kÁvÀn. Szerencs¢re ennek
sokf¢lek¢ppen lehet nekifogni. Az ¢lm¢nyekbûl, a tapasztalatokbÂl felt´rû ¢rzelmek
csak a legk´zvetlenebb utakat nyitjÀk meg. Az ¢rtelem tÀmadÀsai kev¢sb¢ lÀtvÀnyosak,
mert k´zvetettek. A nyugodt m¢rlegel¢s, a valÂsÀgbeli kapcsolÂdÀsok ¢s sz¢tvÀlÀsok
vizsgÀlata olyan t¡relmet kÁvÀn, amire az ¢rzelmek k¢ptelenn¢ teszik az embert. Az
¢rtelem munkÀja lassan bontakozik ki, ¢s nem k´nnyü elûre lÀtni, v¢g¡l merre visz
el. Nehezebb a gondolkodÀs Ãtjait kiszÀmÁtani, mint az ¢rzelmek¢it. De a meg¢rtû k´vetkeztet¢sek ugyanolyan hat¢konyak lehetnek, mint bÀrmi, ami az ¢rzelem lend¡let¢bûl kibuggyan.
Lucian Boia a tudomÀnyok mÂdszereivel vizsgÀlja az emberi dolgokat. Ceau«escu
uralma alatt ezt elvont szinten tette. Elm¢letben vizsgÀlta a k¢pzelet mük´d¢s¢nek vet¡leteit, ami nem nagyon zavarta a hatalmat. A vÀltozÀs utÀn e korÀbbi munkÀjÀnak
gyakorlati k´vetkezm¢nyeivel kezdett foglalkozni. Vagyis azokkal a k¢pzelt vilÀgokkal,
amelyekbûl a hatalom az emberek lelk¢ben ki¢pÁtette vÀrait. TanulmÀnyokban tÀmadt
a rendszert szolgÀlÂ mÁtoszokra, megÁrta a T¹RT°NELEM °S MíTOSZ A ROMçN TUDAT BAN22 cÁmü k´nyv¢t is.
AbbÂl indult ki, hogy az ember k¢pzeletvilÀgot teremtve Ár t´rt¢nelmet. àMeg kell
¢rteni, hogy nem l¢tezik objektÁv t´rt¢nelem, ¢s nemcsak hogy nem l¢tezik, de nem is l¢tezhet.Ê23
Csak k¢tf¢le t´rt¢nelem van, amelyek k´z¡l az egyik àelt´rlûdik abban a m¢rt¢kben, ahogy
a tettek lezajlanak, a mÀsiknak pedig nincs mÂdja azt teljess¢g¢ben feltÀmasztaniÊ.24
Amikor a k¢pzelet elmÃltakat id¢z meg, akkor ezt csak jelenbeli ¢rtelmez¢sek ¢s
¢rdekek szerint teheti. A mÃlt k¢pe mindig a jelenbûl ¢l. Amikor az Ágy teremtett k¢pek
mÁtoszokkÀ sürüs´dnek, ¢s k´z´ss¢geket, nemzeteket fognak ´ssze, akkor azok is a
jelent szolgÀljÀk. Nem ÀltalÀban, hanem t´bbnyire Ãgy, hogy hatalmi t´rekv¢seket
szolgÀlnak. Teszik ezt f¡ggetlen¡l attÂl, hogy olyasmihez kapcsolÂdnak, ami megt´rt¢nt valaha, vagy hogy a puszta k¢pzelet teremt¢se minden, amirûl mes¢lnek. így t´rt¢nt Ceau«escu alatt is. Rendszer¢nek bukÀsa m¢gsem temette maga alÀ az ût szolgÀlÂ
mÁtoszvilÀgot. De nem is tehette volna, hiszen az 1989. ¢v v¢ge nem forradalmat ¢s
m¢g csak nem is rendszervÀltÀst, hanem puszta hatalomvÀltÀst hozott. Megt´rt a rendszer gerince, de annak szerkezete ¢s szelleme tovÀbb mük´d´tt. Az Ãj hatalom bÁzva
kihasznÀlhatta a neki is tÀmaszt nyÃjtÂ mÁtoszok erej¢t.
A mÁtoszok az¢rt sem vesztett¢k el hat¢konysÀgukat, mert a totalitarizmusban gazdagon kivirÀgoztatott bokraikat nagyon r¢gi t´rzsekre oltottÀk volt. Amit legk´nynyebben Lucian Boia t´rt¢neti ´sszefoglalÀsÀbÂl lehet meg¢rteni. A mÁtoszok fejlûd¢s¢rûl kÁnÀlt vÀzlatÀban ugyanis a krÂnikÀsoktÂl Ceau«escuig Áveli kibontakoztatÀsuk
vonalÀt.
Elk¢pzelt t´rt¢neti folyamatot sürÁt ´ssze Ãgy, hogy ebbûl az eg¢sz folyamat ¢ltetû
lelke tud feltÀrulni. AztÀn tagoltan vizsgÀlja a nemzeti mÁtoszrendszer sarkalatos ä az
eredetrûl, a kontinuitÀsrÂl, az egys¢gtudat folyamatossÀgÀrÂl, a hûs´k szerep¢rûl szÂlÂ
ä formÀit. °s lÀthatÂvÀ teszi, hogy azok mind egy szÀlig fantÀziÀk ÀllandÂan megÃjÁtott
soraibÂl ¢p¡ltek fel. Valamint azt is, hogy az ´sszetevûknek vagy azok rendjeinek minden mÂdosulÀsa ¢s alakulÀsa a hatalom szolgÀlatÀban teljesedett ki. Ami ¢rthetû, hiszen a mÁtoszok a valÂsÀghoz sose tartalmuk szerint, hanem mindig a hatalom t´rekv¢seihez idomulva kapcsolÂdnak.
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így jut el a k´vetkezû konklÃziÂhoz: àA romÀn t´rt¢netÁrÀs a sz¡ks¢ges kritikai revÁziÂ
szakaszÀban van, amelyben nem ker¡lheti ki a t´rt¢nelem ¢s a k¢pzeletbeli viszonyÀnak vizsgÀlatÀt.Ê25
Boia nemcsak szorgalmazza a revÁziÂt, hanem hozzÀ is jÀrul kibontakozÀsÀhoz. De
nem Ãgy, hogy a mÁtoszokat azzal veti ´ssze, amit a megfelelû mÃltbeli t¢nyekrûl meg
lehet tudni, hanem Ãgy, hogy feltÀrja a mÁtoszok mük´d¢s¢t. A valÂsÀg ebben persze
csak k´zvetve, t´bbnyire pedig negatÁv formÀban jelenik meg. Vagyis annak felmutatÀsa Àltal, ami hiÀnyzik belûl¡k. így ÀllapÁtja meg, hogy a romÀn nemzeti mÁtoszok
olyan idûknek adnak k¢pzelt l¢tet, amelyekrûl semmit sem lehet tudni: àaz ¢szak-dunai
t¢rs¢gnek a rÂmai uralom 271. ¢vbeli visszavonulÀsa ¢s a romÀn Àllamok XIV. szÀzadi megalapÁtÀsa k´z´tti ¢vezredre vonatkozÂ forrÀsok szeg¢nyess¢ge ¢s fûleg az Árott belsû forrÀsok teljes
hiÀnya miatt szabad tere van a legk¡l´nb´zûbb hipot¢ziseknekÊ.26 A mÁtoszok pedig legjobb
esetben is csak egy ilyen k¢pzelt hipot¢zist fogalmaztak meg, amikor l¢lektani ig¢nyeknek megfelelû kompenzÀciÂt kÁnÀltak a frusztrÀciÂkra. BoiÀnak ez a megÀllapÁtÀsa teljesen jogos, csak ¢ppen annak ellen¢re az, hogy az alapokat adÂ frusztrÀciÂk nem azok
voltak, amelyekre Boia hivatkozik. àBevallva vagy be nem vallva, a romÀnok komplexusa
onnan ered, hogy ezer ¢ven Àt nem l¢tezett romÀn Àllam, hogy hiÀnyzik a szomsz¢d nemzetek¢hez
hasonlÂ, idûben m¢lyen gy´kerezû politikai tradÁciÂ.Ê27
A romÀn nemzeti alapmÁtoszok kialakulÀsÀban ugyanis nem az volt a fontos, amit
a nemzet eredet¢rûl mes¢ltek, hanem az a szerep, amit a nemzet kialakulÀsakor, a
nemzeti tudat kiformÀlÀsÀban bet´lt´ttek. Erej¡ket nem az adta, ami az Âkorban vagy
akÀr a k´z¢pkorban t´rt¢nt, hanem az, ahogy az erd¢lyi romÀnok XV III. szÀzadbeli
helyzet¢re akartak vÀlaszolni.
Mert a nemzeti mÁtoszvilÀg sz¡let¢s¢n¢l az Erd¢lyi iskola k´re bÀbÀskodott. ýk vetett¢k meg a nemzeti tudat alapjait, amikor a nyelv latin eredet¢nek t¢ny¢t a n¢p eredet¢nek elm¢let¢v¢ sz¢lesÁtett¢k ki. °s nem annak tudata frusztrÀlta ûket, hogy a romÀnsÀgnak ¢vszÀzadokon Àt nem volt Àllama, hanem az, hogy az erd¢lyi Àllam nem
ismerte el natiÂnak a romÀnokat, ¢s csak megtürtk¢nt fogadta el ortodox egyhÀzukat.
A jogtalansÀggal ¢s elnyomottsÀggal szegezt¢k szembe n¢p¡k latin eredet¢t, mint nemess¢g¢nek bizonysÀgÀt. De a mÃltrÂl kialakÁtott elk¢pzel¢sek, m¢g a legfelemelûbbek
is, ha hitrendszerr¢ vÀlnak, csak k´z´s kompenzÀciÂt adhatnak. Ami eleve erûtlen
minden valÂsÀgos megfosztottsÀggal szemben. Viszont minden folytatÂdÂ ¢s minden
Ãj el¢gedetlens¢get ¢rtelemadÂan tud magÀba olvasztani. EzÀltal azonban csak a folyamatosan megszilÀrdÁtott frusztrÀltsÀgot teszi ÀllandÂvÀ.
A mÁtoszok akkor kezdenek ¢lni, amikor gy´keret eresztenek a k´z´s tudatban,
vagyis amikor ´nmeghatÀrozÀst adÂ k´z´s hitt¢ kezdenek vÀlni. A romÀn nemzeti mÁtoszok az erd¢lyi romÀnsÀg k´z´s valÂsÀgÀban kezdtek gy´keret verni, ¢s a folyamat
elsûre a SUPPLEX LIBELLUS VALACHORUM k´vetel¢seihez adott alapot. így, bÀr az akkori formÀlÂdÀs primus movense a g´r´g katolikus egyhÀz volt, hat¢kony keret¢t a tÀrsadalmi ¢s emberi alÀvetetts¢gre adott vÀlasz teremtette meg.
Ez az eszmevilÀg k¢t ¢vszÀzadig inkÀbb csak az erd¢lyi romÀnsÀgot fogta Àt. MoldovÀban ¢s Havasalf´ld´n, k¢sûbb pedig RomÀniÀban mÀsok voltak a nemzetet formÀlÂ folyamatok. Ott kudarcok ¢s sikerek vÀltakoztak Ãgy, hogy az ´sszefogÂ mÁtoszok
alatt mind v¢konyabb lett a frusztrÀltsÀg sz´vete. 1920-tÂl, az Erd¢llyel valÂ egyes¡l¢stûl, a mÁtoszok aztÀn mind ´nÀllÂbban lebegtek a t´rt¢n¢sek f´l´tt. Hogy Ceau«escu
totalitarizmusa idej¢n a lÀtszÂlag egyre szabadabban szÀrnyalÂ fantazmagÂriÀk fogjÀk
k´r¡l az alapmÁtoszok Àltal alkotott gy´k¢rrendet. Boia t´rt¢neti Àttekint¢se ¢s ÀtfogÂ
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szint¢zise is csak egy konklÃziÂt tesz lehetûv¢: àA kommunizmus azt a mitolÂgiÀt vette Àt
¢s feszÁtette minden hatÀron tÃl, amelyet a XIX. szÀzad hagyott rÀnk.Ê28
TanÁtvÀnyaival v¢gzett k´z´s munkÀi ezt meg is erûsÁtik. A Boia Àltal ig¢nyelt kritikai
revÁziÂ gyakorlata egy tovÀbbi k´vetkeztet¢st is igazol. Azt, hogy a fantÀziÀkkal valÂ
k¡szk´d¢s helyett a valÂsÀgos probl¢mÀk meg¢rt¢s¢hez kell eljutni. àErd¢ly vitathatatlanul romÀn, ahogy vitathatatlan, hogy itt olyan magyar kisebbs¢g ¢l, amelynek sajÀtos jogait
elismerni illik. Sem a kontinuitÀs, sem a vÀndorlÀs elm¢letei egy jottÀnyit sem vÀltoztathatnak
ennek a probl¢mÀnak a t¢ny¢n.Ê29
A jogok probl¢mÀjÀt kell megoldani, mert ettûl f¡gg mindk¢t n¢p sorsa Erd¢lyben.
Ehhez pedig t´k¢letesen mindegy, hogy kinek-kinek az ûsei mik¢nt ¢s mikor ker¡ltek
EurÂpÀnak ebbe a k´z´s sarkÀba. Nem az ûs´krûl kell szÂ legyen, mert az igazi t¢t a
ma itt ¢lûk igazsÀga, sût egyszerüen szÂlva az ¢let¡k. Nem a v¢lt t´rt¢neti igazsÀgok
szÀmÁtanak, hanem az emberek ¢s a n¢pek k´z´tti viszonyokban megvalÂsÁthatÂ k´lcs´n´s igazsÀgossÀg. Aki a valÂsÀgos jelennel akar szemben¢zni, az mindenk¢ppen ki
kell t´rj´n a k¢pzelt mÃltak büv´let¢bûl.
Visszat¢rni a valÂsÀghoz csak az emberekhez valÂ visszat¢r¢s Àltal lehet. Igaza van
Lucian BoiÀnak abban is, hogy: àBÀrmennyire k¡l´nb´zn¢nek a romÀnok, mondjuk, a n¢metektûl, sokkal k´zelebb Àllnak ma hozzÀjuk, mint a dÀk ¢s rÂmai ûs´kh´z.Ê30 Be kell tehÀt
azt is lÀtni, hogy a mai magyarnak t´bb k´ze van a mai romÀnhoz, mint çrpÀd magyarjaihoz, Ãgy, ahogy k´zelebbi rokona a mai zsidÂ, mint bÀrmely ä valaha ugyancsak
befogadott ä besenyû.
Az ´nigazolÂ Àlmok vilÀgÀbÂl azonban nem k´nnyü kit´rni. De ahogy a fantÀziÀk
´nmagukat erûsÁtik, Ãgy vÀlik a kiszabadulÀs szÀnd¢ka is magÀt igazolÂ ¢s erûsÁtû folyamattÀ. Mert Ãjra meg Ãjra kider¡l, mennyire erûs az elk¢pzelt t´rt¢nelem szorÁtÀsa,
¢s az is vilÀgossÀ vÀlik, hogy ¢ppen ez¢rt kell annak ´lel¢s¢bûl kibontakozni. Mondja
is Boia, m¢gpedig k´nyve konklÃziÂjak¢nt: àÃgy tünik, hogy visszahÃz a t´rt¢nelem. Nem
a valÂsÀgos t´rt¢nelem, hanem az, amelyet a magunk szÀmÀra elk¢pzel¡nk. Ennek a t´rt¢nelemnek [...] illuzÂrikus felsûbbs¢gtudata ¢s szorongatÂ kisebbrendüs¢gi komplexusa olyan paradox
kombinÀciÂ, amely a mai idûkben alkalmatlan lelkiÀllapotot k¢pezÊ, olyat, amely àÀllandÂsÁtja
a mÀsokkal valÂ konfrontÀciÂt ¢s a magunkkal szembeni mozdulatlansÀgotÊ.31
A megbukott, de mÃlttÀ vÀlni nem akarÂ rendszerek szellemi ¢s tÀrsadalmi jelenvalÂsÀgÀt azonban semmif¢le m¢g r¢gebbi mÃltak visszaÀlmodÀsa nem t´rheti meg,
¢s semmif¢le k¢pzelt utak nem vezethetnek ki abbÂl, amit BibÂ IstvÀn zsÀkutcÀs fejlûd¢snek nevezett. Legfûk¢ppen pedig a hazafias sz´vegeket kell elfelejteni. Mert amit
Boia a romÀnokrÂl Árt, az ÀltalÀban is igaz: àA hazafias sz´vegek legfeljebb ÏhÀzi hasznÀlatraÎ valÂk, amennyiben m¢g rem¢nyt keltenek abban, hogy Àltaluk el lehet a romÀn tÀrsadalom
siralmas ÀllapotÀt fedni.Ê32
V¢g¡l ¢rdemes Boia egy tovÀbbi konklÃziÂjÀn, mutatis mutandis, azaz ÀltalÀnosÁtva,
elgondolkodni: àA mitolÂgiÀbÂl valÂ kiszabadulÀs annak a t¢nynek a tudatosulÀsÀt t¢telezi
fel, hogy RomÀnia sorsa, legyen az jÂ vagy rossz, romÀn k¢zben van.Ê33 Mert ez nem jelent
sem t´bbet, sem kevesebbet, mint hogy minden n¢p magÀnak k´sz´nheti jÂ sorsÀt is
meg balsorsÀt is: hogy tÃl sok f¡gg sajÀt d´nt¢seitûl, semhogy balsorsa ¢s szerencs¢tlens¢ge miatt bÀrki mÀst okolhatna.
Az emberek tÃlsÀgosan megszoktÀk, hogy sirÀnkozzanak nemzet¡k sorsa f´l´tt, ahhoz, hogy a totalitarizmusok szellem¢tûl k´nnyen megszabadulhassanak. Az ´nvizsgÀlat azonban fÀradsÀgos ¢s kockÀzatos. Mert elûbb-utÂbb elvezet valamilyen kellemetlen igazsÀghoz. Kellemesebb az ´nsajnÀlat k´nnyeinek langyos viz¢ben pancsol-
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gatva tengûdni. °s mindig jÂlesik a szomsz¢dokat vÀdolni a bajok miatt. Megnyugszik
a l¢lek, ¢s t´retlen¡l lehet hinni az igazunkban. Legfûk¢ppen: nem kell semmit tenni
az¢rt, hogy valami is megvÀltozz¢k.
Az igazukba vetett szilÀrd hit sokakat arra k¢sztet, hogy mindenkit b¢kebontÂnak
kiÀltsanak ki, aki a totalitarizmus ´r´ks¢g¢t tÀmadja. Vagy arra, hogy azokkal se ¢rtsenek szÂt, akik nem Ãgy tÀmadnak erre az ´r´ks¢gre, ahogy ûk maguk tartjÀk helyesnek.
Vannak, akik Lucian Boia k´nyv¢vel az¢rt el¢gedetlenek, mert elvi szinten ¢s elm¢leti mÂdon foglalkozik a mÁtoszokkal, ahelyett, hogy a valÂsÀgos t´rt¢nelemhez viszonyÁtva konkr¢tan ¢s egyenk¢nt kimutatnÀ hazug voltukat. EgyszÂval hiÀnyoljÀk,
hogy nem az igazsÀgot tisztÀzza egyszer s mindenkorra. Sokakat zavar, hogy minden
t´rt¢netÁrÀst egyarÀnt a k¢pzelet munkÀjÀnak tekint. Csak hÀt a valÂsÀgos k¡l´nbs¢geket nehezen lehetne mÀs alaprÂl kiindulva felm¢rni.
Aki az egyetlen, v¢gsû ¢s vitathatatlan igazsÀgot akarja, az csak ¡res k¢zzel tÀvozhat
az igazsÀgok asztalÀtÂl. Mert az igazsÀgok viszonylagosak. Minden nemzetnek sajÀt
igazsÀgai vannak, ¢s ezeknek nincs k´z¡k semmilyen egyetlen ¢s teljes, vagyis abszolÃt
igazsÀghoz. Egyik sem zÀrja ki a t´bbiek¢t, hanem inkÀbb felt¢telezi azokat. Ami¢rt is
csak mÀsok igazsÀgaival egy¡tt lehet ¢rv¢nyes. °s ezek a viszonylagos igazsÀgok csak
k´lcs´n´ss¢g¡kben nyitnak utat a szabadsÀg fel¢. MÀrmint a fel¢ a lehets¢ges szabadsÀg fel¢, amit bÀrmilyen abszolutizÀlÀs csak semmiv¢ tehet. Ahogy t´rt¢nt ama valaha
klasszikusnak tartott gondolkodÂval, akinek sokat id¢zett t¢tele: àNem lehet szabad az
a n¢p, amely mÀsokat nyom elÊ, ¢rtelm¢t ¢ppen az abszolutizÀlÀs Àltal vesztette el. Mert
ami viszonylagos igazsÀgk¢nt, vagyis viszonyÁtÀsok szerint ¢rv¢nyes, az abszolutizÀlva,
vagyis a viszonyÁtÀsok f´l¢ emelve elveszti ¢rv¢ny¢t.
A viszonylagossÀg elfogadÀsÀnak ¢rtelme azonban nem elvi szinten dûl el ¢s der¡l
ki, hanem konkr¢t ter¡leteken. Boia a t´rt¢nelemÁrÀs szükebb ter¡let¢n ¢ppen ebben
lÀtja a tudomÀnyossÀg felt¢tel¢t. Egy k¢sûbbi, a t´rt¢netÁrÀsrÂl ÀltalÀban szÂlÂ tanulmÀnyÀban ezt Árja: àIdeje, hogy a t´rt¢n¢szek levess¢k a tudomÀnyossÀg illÃziÂi Àltal fenntartott
ÀrtatlansÀg ÀllapotÀt.Ê34 Ugyanis: àVÀllalni kell a [...] relativizmust, de nem az¢rt, mintha ez
lenne a t´rt¢nelem eszm¢nyi felt¢tele (term¢szetes, hogy nem az), hanem egyszerüen az¢rt, mert
kiker¡lhetetlen felt¢tele.Ê35
A relativizmus tudatosÁtÀsa egyÀltalÀn nem jelent a t´rt¢nettudomÀnyban sem lemondÀst. àHivatÀsa m¢gis az igazsÀg. [...] A neh¢zs¢g abbÂl a t¢nybûl k´vetkezik, hogy amit
ÏigazsÀgnakÎ nevez¡nk, az csak r¢szleges ¢s c¢lzott lehet.Ê36 A szakmai tudat csak Ágy szabadulhat meg a hiteless¢get meg´lû illÃziÂktÂl, csak Ágy tud ¢rtelmes munkÀt v¢gezni.
àEgy szilÀrd mÂdszer nem fog vitathatatlan igazsÀgokhoz vezetni, de a vizsgÀlÂdÀst m¢gis hihetû
hipot¢zisek ¢s szcenÀriumok, ¢rthetû ¢s ¢rtelmes vitÀk keretei k´z´tt fogja tartani.Ê37 Ezt akarta
el¢rni Boia ¢s tanÁtvÀnyai k´z´s k´tete38 is. Azzal, hogy tartalmilag vizsgÀltÀk, bÁrÀltÀk
¢s cÀfoltÀk a Ceau«escu-rendszer alatt kidolgozott vagy kiteljesÁtett mÁtoszok eg¢sz sorÀt.
Ezeknek a munkÀknak legk´zvetlenebb jelentûs¢g¢t k¢ts¢gkÁv¡l az Ãj romÀn t´rt¢nettudomÀny kialakulÀsi folyamata biztosÁtja. çltalÀnosabb ¢rtelm¡k azonban abbÂl
a szerepbûl k´vetkezik, amit a totalitarizmus szellem¢nek lebontÀsÀban vÀllalnak.
*
Ezt a szÀzadfordulÂt ÀllÁtÂlag az ideolÂgiÀk v¢ge jellemzi. ValÂban nincsenek mÀr az
eddigiekhez hasonlÂ mÂdon uralkodÂ ideolÂgiÀk. Hitel¢t azonban csak a kommunista
vesztette el. çm ezzel felbomlott a vele szemben ÀllÂ ideolÂgia ´sszetartÂ ereje is. Hogy
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is lett volna mÀsk¢nt, amikor erej¢t a kommunista vilÀggal valÂ szembenÀllÀs adta.
MÁg tehÀt az egyik ideolÂgia belsû logikÀjÀt vesztette el, a mÀsik alÂl kicsÃszott l¢t¢nek
k¡lsû ¢rtelme. Amibûl egyÀltalÀn nem k´vetkezik, hogy az ideolÂgiÀk valÂban megszüntek volna. L¢teznek tovÀbbra is, de l¢t¡k, amely korÀbban folyÂk¢nt h´mp´lyg´tt,
mocsÀrrÀ lett.
A totalitarizmusok eltünt¢vel mindenesetre felszabadult mindaz, amit az egyetemess¢ sz¢lesÁtett szolgalelküs¢g tartott ´ssze. LÀthatÂvÀ vÀlt az igazi szolgalelküs¢g jellege ¢s m¢rt¢ke, de elûbukkant az is, ami az ÀltalÀnos szolgalelküs¢g m´g´tt hÃzÂdott
volt meg. Inn¢t a lÀtszat, hogy hirtelen sz¢tÀradt a k´z¡gyek irÀnti k´z´mb´ss¢g.
Mintha mindenki az Âkori sztoikus filozÂfusokat kezden¢ k´vetni. Vagy ¢ppen
Epikt¢toszt. Mert û k¡l´nb´ztette meg a legvilÀgosabban azokat a dolgokat, amelyek
az ember hatalmÀban vannak, azoktÂl, amelyek felett nincsen hatalma, mondvÀn,
hogy csak az elûzûkkel kell foglalkozni, a t´bbiek gondjaival pedig nem szabad a lelket
terhelni.
Csakhogy a sztoikusok egy ÀltalÀnos ä vagy azzÀ vÀlt ä emberi magatartÀsbÂl formÀltÀk ki erk´lcsi elm¢let¡ket. AbbÂl a k´z¡gyek irÀnti ¢rdektelens¢gbûl ¢s k´z´mb´ss¢gbûl, szük k´rre korlÀtozÂ bezÀrkÂzÀsbÂl, amit a k´zelmÃltban a rendszer alattvalÂinak szolgalelküs¢ge szÁvott fel ¢s rendelt maga alÀ. De csak egy idûre, mert a totalitarizmus bukÀsa utÀn ezek az alapmagatartÀsok mind kiszabadultak a szolgasÀgbÂl.
A k´z´mb´ss¢g tovÀbbÀ az¢rt Àradt sz¢t k¡l´n´s m¢rt¢kben, mert az ideolÂgiÀkkal
egy¡tt elvesztek az addig ¢rv¢nyes transzcendens ¢rt¢kel¢si mÂdok. így az emberek
sokasÀgai csak az ûket k´zvetlen¡l ¢rintû dolgokkal hajlandÂk foglalkozni. Olyasmivel, ami ¢let¡k addigi vagy ÀhÁtott szintj¢t-mÂdjÀt k´zvetlen¡l alakÁthatja. Amikor
nincs sz¡ks¢g a hatalommal, a politikai renddel valÂ folyamatos egyet¢rt¢s lÀtszatÀnak
fenntartÀsÀra, akkor az alÀzatossÀg m´g¡l term¢szetesen bukkan elû a b¢k¢s k´z´ny.
Eg¢sz¢ben v¢ve ezekben a tÀrsadalmakban a r¢szt´rekv¢sek, privil¢giumokkÀ merevedett ¢rdekek sokasÀga tarkÀllik minden¡tt, ¢s ebbûl az ugyancsak kusza egyvelegbûl nem alakul ki semmif¢le hat¢kony ´sszefogÂ erû. Legfeljebb a jÂl¢ti tÀrsadalom
ig¢nye kÁnÀlhat alkalmank¢nt mük´dû k´z´s nevezût.
Ezek a folyamatok nemcsak a totalitarizmusokbÂl ¢s diktatÃrÀkbÂl kiszabadult orszÀgokban voltak ¢s vannak, hanem a nyugati vilÀgot is jellemzik. Itt is, ott is az ideolÂgiÀk kaotikusan rendezûdû ¢s tompÀn lappangÂ zürzavara uralkodik a k´z¢letben.
Efelett pedig minden¡tt a k´tetlen piacgazdasÀg eszmeis¢ge terpeszkedik sz¢t. Individualizmus, elemi ´nz¢s, haszonvÀgy, csoportt´rekv¢sek, korlÀtozott ¢rdekek kusza
sz´vete fog Àt mindent. °s mindez an¢lk¡l keveredik a k´z´s valÂsÀgban, hogy bÀrmilyen rendezûd¢s vagy ÀtfogÂ ideolÂgia ´ssze tudna Àllni belûle.
Valaha l¢tezett a szemben ÀllÂ felek k´z´tt egy harmadik rend, amely k´zvetÁtû ¢s
kiegyensÃlyozÂ t¢nyezû volt. A polgÀrsÀg azonban felbomlott, ¢s visszavonhatatlanul
letünt a tÀrsadalmak szÁn¢rûl. Szelleme pedig Ãgy foszlott sz¢t nyomtalanul, mint naps¡t¢sben a hajnali k´d. Olyannyira Ágy van, hogy ÃjjÀ¢pÁteni ezt a tÀrsadalmi osztÀlyt,
Ãjra ¢breszteni szellem¢t nem lehet mÀs, mint hiÃ ÀbrÀnd vagy politikai sz¢lhÀmossÀg.
V¢g¡l olyan kusza helyzet j´tt l¢tre tehÀt, amelyben semmif¢le ÀltalÀnos tervet nem
lehet k´vetni, ahol csak l¢p¢srûl l¢p¢sre tud haladni az is, akinek van valamilyen elk¢pzel¢se. °s ilyen helyzetben csak az ¢rhet el bÀrmi ÀltalÀnos vagy k´zhasznÃ eredm¢nyt, aki egyr¢szt szÀmol azzal, hogy minden csak r¢szleges ¢s viszonylagos lehet,
mÀsr¢szt mindig hajlandÂ Ãjra- ¢s megint Ãjra¢rt¢kelni azt, ami t´rt¢nik ¢s amit û
maga tesz.
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JÀsz Attila

EGY SZERTARTçS NEH°ZS°GEI
ÁrÀsainkbÂl Ãgy tünik n¢ha, mintha nagyon
tudnÀnk valamit (de mi is lehetne az, vajon?)
¢s mintha fontosabbak lenn¢nk akÀrkinek is,
mint ´nmagunknak, ez¢rt aztÀn a hibÀink
hely¡k´n maradhatnak, nem kellene folyton
kertjeinket gyomlÀlni, s elvÀlasztani jÂtÂl
a rosszat, mert legt´bbsz´r ¢ppen a gyenges¢g
tesz ¢letk¢pesebb¢, a megnyerhetû vesztes¢g
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Ág¢rete, ahogy egy utazÀs teheti csak szebb¢
a lelk¡nket, mert ¢bren tartja a rem¢nyt
az Ãjrakezd¢sre, hogy visszat¢rve, minden
megvÀltozhat, mintha bÀrmi is ettûl f¡ggne,
mintha ettûl bÀrmi f¡ggne, bizonytalansÀgunk
a szÀrÁtÂk´t¢len remegne, ruhÀzatunk,
amit az¢rt nem vethet¡nk le minden este (de
nem is gondolunk mindjÀrt a szÂra, hogy à´r´kreÊ)
¢s hiÀba tudjuk majdnem biztosan, a hÀzak
bejÀrata kijÀrat is egyben, a szobÀba
szeretn¢nk mÀr bejutni, a kÀlyhÀtÂl meg v¢gre
vissza, hosszÃ folyosÂn ¢s zÀrt ajtÂn Àt, s k´zben
(kilincs, kulcs ¢s csengû n¢lk¡l) csak ott Àll az ember

Mecseki Rita Eszter

TATJANA LEVELEIBýL
°n Árok levelet MagÀnak.
Kell enn¢l t´bb?
Nem mond ez eleget?
Ahogy felkelti bennem
a vÀgyat, ahogy nem
vet rÀm szemet, ¢s
kezet sem persze, kik¢nyszerÁti szenved¢lyemet.
J´jj´n mÀr, vÀgyom, hogy
lÀssam, ne t¢tovÀzzon,
testem m¢g hibÀtlan,
szûk¢n rejtem el mindazt, mit takarni aligha
¢rdemes.
Habozni, lÀtja,
felesleges.
Ne kÁnozzon tovÀbb,
¢s fûleg, ne jÀtssza
az ostobÀt, hÀt
nem lÀtja?
VÀgyom MagÀt.
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°n Árok levelet, MagÀnak.
Kell enn¢l t´bb?
Eleget mond ez,
bÀr lehet,
hogy ezt a levelet
Maga ´sszet¢pi...
Mindegy.
Jogom van rem¢lni.
Nûtincs, 1999. jÃlius 18.

A TENGER FELýL FUTOTTAK
A tenger felûl futottak, meztelen¡l,
gy´ny´rü nimfÀk, v¢konyak voltak,
hosszÃ, dÃs hajuk csÁpûj¡kig ¢rt,
combjaik kecsesen zÀrtÀk hÁvogatÂ
´l¡ket. A tenger felûl futottak, csak
ennyit lehetett lÀtni, hogy futnak
a tenger felûl, kecsesen, jÀt¢kosan,
melleik, feszes ¢s hegyesen ÀgaskodÂ
melleik szinte ´nÀllÂ tÀncot jÀrva
ugrÀltak kihÁvÂan, talpaik alatt
meg messzire porzott a tengerparti homok. J´ttek a tenger
felûl, senki nem lÀtta ûket
korÀbban, ismeretlen tengeri
l¢nyek, suttogtak rÂluk sokat
faluszerte, besz¢ltek rÂluk ott,
a tengerparti, kicsinyke telep¡l¢sen.
Meztelen futottak be a falu fûter¢re,
eg¢sz a g´r´g templom el¢, talÀn
¢pp Aphrodit¢t akartÀk dics¢rni
gy´ny´rü testtel, vagy ErÂszt,
a szerelem isten¢t. Aznap este
boldogok voltak a falucska asszonyai,
a f¢rfiak kÁvÀntÀk ÃjbÂl az asszonyi testet,
¢s sok-sok gyermek sz¡letett aztÀn,
pontos idûre. NyÀr volt, hajnalodott,
mikor az elsû nimfÀk j´ttek futva
a tenger felûl.
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Hajnal van most is. °ppen a nyÀr k´zepe.
Itt ¡l´k egy tengeri sziklatetûn, figyelem
a partot, ¢s vÀrom, hogy feltünjenek
a nimfÀk. Hogy futhassak vel¡k ¢n is,
ki a fût¢rre, a templom el¢, s aztÀn
tovÀbb, messze, messze a v¢gtelenbe.
Nûtincs, 1999. augusztus 3.

Payer Imre

MOSZKVA T°R, EZREDFORDULñ,
CSöCSFORGALOM
NyugdÁjas f¢rfi galambsereg k´zep¢n.
VÀllÀrÂl a tÀskÀja le-, nadrÀgjÀbÂl az inge kicsÃszÂban. Enyh¢n elhÁzott. Arca nyÃzott.
Most csak a galambokra figyel.
çll a Moszkva t¢ren. A poros aszfalton.
Eteti a madarakat.
Mintha ¡vegburokban Àllna.
Ne gondolj Szent Ferenc-szerüre.
CsÃcsforgalom van. EzredfordulÂ.
Ahogy mindahÀnyan, eltünik û is.

FºSTBE MENT TERV
Az eg¢sz Ãton. Valami fel¢. HaladvÀn elûre. T¢rv¢n vissza.
Mik¢nt szÂlÁtsuk? k¢rdezz¡k? ¢s ki vÀlaszol?
F¡stbe ment terv (elszÁvott cigaretta, lehasznÀlt utÂpia,
kispÀlyÀs biznisz). Gomolyog, szinte bugybur¢kol.
Mint a meg¢l¢nk¡lt fekÀlia,
amikor hemzsegnek benne a kukacok.
PulzÀl, viharlÀmpa f¢nye ä k´dben, szmogban ä ä
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Korompay H. JÀnos

ARANY LçSZLñ ZçRñJELEI*
Arany JÀnos levelez¢s¢nek textolÂgiÀjÀhoz

Ma, amikor a Csonka-toronyban l¢vû Arany-mÃzeum megalapÁtÀsÀnak szÀzadik ¢vfordulÂjÀt ¡nnepelj¡k, meg kell eml¢kezn¡nk arrÂl a kinyomtatott Arany-mÃzeumrÂl is,
amelynek l¢trehozÀsa tÁz ¢vvel elûzte meg a SzalontÀn magasodÂt. Arany LÀszlÂ volt
atyja k¢ziratainak, ezen bel¡l levelez¢s¢nek kivÀlasztott ´r´k´se, elsû egybegyüjtûje ¢s
megûrzûje, kivÀlogatÂja ¢s bemutatÂja, aki jÂl ismerte a k´z´ns¢g minden Arany-eml¢k irÀnt megnyilatkozÂ ¢rdeklûd¢se ¢s a k´ltû elzÀrkÂzÂ term¢szete k´z´tti fesz¡lts¢geket s a magÀn¢let m¢rt¢ktelen vagy idû elûtti publikussÀ vÀlÀsÀnak vesz¢lyeit. JÂr¢szt
ez a szÀnd¢k Àllt a levelek k¢ziratÀban sokasodÂ zÀrÂjelek m´g´tt, amelyek a k´z¢rdeküt k´zreadÂ ¢s a szem¢lyeset elrejtû vÀlogatÀs fû gesztusak¢nt maradtak rÀnk. Amit
a nevezetes k¢k ceruza akkor bezÀrt, az nemcsak n¢hÀny ¢vtizedre, hanem sok esetben
mÀig is titok maradt mindazok szÀmÀra, akik nem juthattak el a k¢zirattÀrba.
Az ARANY JçNOS LEV ELEZ°SE IRñ-BARçTAIVAL cÁmü k¢t testes k´tet megjelen¢se
1888-ban ¢s 1889-ben, tehÀt m¢g a k´ltû halÀla ¢vtized¢ben, k´nyvkiadÀsunk t´rt¢net¢nek nagy esem¢nyei k´z¢ tartozott. Csak most, SÀfrÀn Gy´rgyi munkÀjÀt, a levelez¢s kritikai kiadÀsÀt öj Imre koll¢gÀmmal folytatva lÀthatjuk, hogy Arany LÀszlÂ
mennyi gonddal dolgozott, mennyi n¢lk¡l´zhetetlen utalÀssal lÀtta el a sz´vegeket, s
ezek jelentûs r¢sze mÀig egyetlen id¢zhetû forrÀs maradt. Pontosabban: az 1851 v¢g¢ig terjedû szakasz az ARANY JçNOS ¹SSZES MþVEI XV. k´tet¢nek megjelen¢s¢ig
(1975-ig), az 1856 v¢g¢ig tartÂ¢ pedig a XVI. k´tet publikÀlÀsÀig (1982-ig) volt ilyen;
azon tÃl viszont m¢g jelenleg is folyik az 1857 ¢s 1861 k´z´tti leveleket tartalmazÂ
XV II. k´tet ¢s az 1862 ¢s 1865 k´z´ttieket k´zz¢tevû XVIII. k´tet sajtÂ alÀ rendez¢se,
a sorozat utolsÂ, ´t´dik darabja elûtt, amely az ¢letpÀlya zÀrÂszakaszÀt fogja majd Àt.
A vizsgÀlt levelez¢skiadÀs tehÀt a benne k´z´lt sz´vegek szempontjÀbÂl felemÀs
helyzetben van: az 1857-ig terjedû anyag mÀr nem forrÀs¢rt¢kü; ott mÀr nem a sz´veg
informÀciÂja, hanem annak textolÂgiai dokumentumjellege az elsûdleges, hiszen
´sszevethetû a kritikai kiadÀssal. 1857 elej¢tûl viszont megûrizte forrÀsjelleg¢t, amely
ä a mai felfogÀshoz ¢s ig¢nyekhez m¢rten ä mÀr szinte hasznÀlhatatlan. Ellent¢tben
azokkal a vÀdakkal, amelyek Arany LÀszlÂt t´rt¢netietlen kritikÀval illett¢k, meg kell
jegyezni: ez nem az û, hanem a k¢sûbbi k´nyvkiadÀs mulasztÀsa. Ebben a helyzetben,
amelyben m¢g aktuÀlis probl¢mak¢nt kell hogy foglalkozzunk a csakhamar eg¢szen
a textolÂgiat´rt¢net tÀrgyak¢nt emlÁthetû kiadÀssal, ¢rdemes elemezni Arany LÀszlÂ
textolÂgiai felfogÀsÀt ¢s a sz´veghez valÂ viszonyÀt, hiszen a kritikai kiadÀs alapsz´veg¢nek t¡kr¢ben l¢pten-nyomon leÁrhatÂ ¢s jellemezhetû.
Az ARANY JçNOS LEV ELEZ°SE IRñ-BARçTAIVAL mÀr cÁme szerint is vÀlogat, s a leveleknek mintegy legfontosabbjait k´zli: legfontosabbjait az irodalmi hagyomÀny fon* Elhangzott 1999. augusztus 28-Àn NagyszalontÀn, a Csonka-toronyban l¢vû Arany JÀnos-mÃzeum centenÀriuma alkalmÀbÂl tartott, Arany JÀnos ¢s Arany LÀszlÂ eml¢kezete cÁmü konferenciÀn.
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tossÀgÀt ¢s a barÀti viszony jelleg¢t tekintve. Fû szempontja szem¢lyektûl f¡gg, s ez
tulajdonk¢ppen megegyezett a sajtÂ alÀ rendezû irodalomt´rt¢net-¢rt¢kel¢s¢vel. A levelezûpartnerek k´z¡l a k¢t k´tet megjelen¢sekor nem ¢lt mÀr Csengery, DeÀk, Egressy GÀbor, E´tv´s JÂzsef, Erd¢lyi JÀnos, Kazinczy GÀbor, MadÀch, Mentovich, PÀkh
Albert, Petûfi, Szemere MiklÂs, Szemere PÀl, Toldy, Tompa, ¢lt viszont m¢g Gyulai,
JÂkai, L¢vay, Salamon Ferenc, SzÀsz KÀroly, SzilÀgyi IstvÀn, SzilÀgyi SÀndor, Tomori
AnasztÀz. Arany LÀszlÂ ä mint arra SÀfrÀn Gy´rgyi is utalt ä bizonyosan tanÀcsot k¢rt
L¢vaytÂl a vÀlogatÀs ¢s a sz´vegk´zl¢s szempontjaira n¢zve, s nagyon valÂszÁnü, hogy
ebben Gyulai is seg¢dkezett.
MÀr itt szerepet kapott az a ä lÀtatlanul maradt ä zÀrÂjel, amelynek mük´d¢s¢re
csak k´vetkeztethet¡nk: nem szerepel a vÀlogatÀsban ä t´bbek k´z´tt ä Brassai SÀmuel, CsÀszÀr Ferenc, FÀy AndrÀs, Gondol DÀniel, Nagy IgnÀc, a k´ltûtanÁtvÀny Tisza
Domokos, Vahot Imre, Vas Gereben, tehÀt nem szerepel valamennyi ÁrÂ. A kivÀlasztÀsban tehÀt elsûdleges a barÀti kapcsolat jellege. SzilÀgyi IstvÀn, Petûfi, Tompa, L¢vay,
Gyulai, SzÀsz KÀroly, Salamon Ferenc ¢s Csengery mellett azonban olyanok is szerepelnek, mint Erd¢lyi JÀnos, JÂkai vagy Toldy Ferenc, akikkel a szem¢lyes kapcsolat
nem volt bensûs¢gesnek mondhatÂ: az û eset¡kben ezt minden bizonnyal irodalomt´rt¢neti jelentûs¢g¡k ellensÃlyozta.
Emellett igen fontos volt a diszkr¢ciÂ. Ami viszont a kiadÀs idûszakÀban l¢lektanilag
teljesen ¢rthetû, az azÂta eltelt t´bb mint szÀz ¢v alatt egyre kev¢sb¢ volt annak mondhatÂ. K´z- ¢s magÀn¢rdekü r¢szletek k¡l´nvÀlasztÀsa mÀr akkor sem lehetett t´k¢letesen megvalÂsÁthatÂ: egy nagy k´lt¢szet olvasÂja szÀmÀra v¢gk¢pp nem hatÀrolhatÂ
el a kettû. Kinek ¢s minek a szempontjai ¢rv¢nyes¡lhettek tehÀt?
Mindenekelûtt az ¢letrajzÀnak egyes r¢szleteit a k´z´ns¢g elûl halÀlÀig elrejtû Arany
JÀnos¢. Rajta kÁv¡l a levelezûpartnerek¢, nemcsak a m¢g ¢lûk¢, hanem a mÀr eltÀvozottak¢ is, ¢s a r¢szben mÀr megsz¡letett, de ÀllandÂan formÀlÂdÂ irodalmi kultusz¢.
Szerepet jÀtszottak a k¡l´nb´zû ¢rz¢kenys¢gek is: gondoljunk SzalontÀra, Nagykûr´sre, az Akad¢miÀra. Fontos volt a mÃlt eszm¢nyÁt¢s¢nek ´szt´n´s ¢s tudatos ig¢nye,
¢ppÃgy, mint a lev¢l stilizÀlÀsÀnak l¢pten-nyomon ¢rv¢nyes¡lû normÀja. V¢g¡l ott Àllt
a vÀlogatÀs gyakorlati sz¡ks¢glete; nem lehetett mindent k´z´lni, mÀr csak a kiadÂ
¢rdekei miatt sem.
Arany LÀszlÂ kiadÀsa modernizÀlja a korabeli helyesÁrÀst, nem akarvÀn hü t¡kre
lenni az eredeti megformÀlÀsnak. Nem Át¢lhetj¡k ezt meg a mai textolÂgia szempontjÀbÂl, amely a lehetûs¢gek hatÀrÀig betühÁv kÁvÀn lenni; tudjuk, hogy a sz´veggondozÀs XIX. szÀzadi hagyomÀnyÀban a helyesÁrÀs k¡lsûleges k¢rd¢snek szÀmÁtott. Az ¢kez¢s mÂdosÁtÀsa, az egybe- ¢s k¡l´nÁrÀs megvÀltoztatÀsa, a kettûz´tt ly-ok szimplifikÀlÀsa stb. mellett az interpunkciÂ is mÂdosul, olykor ä a textolÂgusok tudjÀk ä ¢letvesz¢lyesen. Az egyik, Petûfinek szÂlÂ Arany-lev¢lben (1847. dec. 13.) a àNe f¢lj csak, menjetek PestreÊ felszÂlÁtÀs àNe f¢lj, csak menjek PestreÊ olvasattÀ alakul, n¢mik¢ppen àA kirÀlynût meg´lni nem kell f¢lnetekÊ klasszikus eset¢re eml¢keztetve s egyszersmind Ãjabb
f¢lreolvasÀst is indukÀlva.
A legkorÀbbi, SzilÀgyi IstvÀnnal folytatott levelez¢sben feltünik egy ä Bisztray Gyula
szerint Gyulai PÀltÂl sugallt ä kÁs¢rlet, amely a szÀzadv¢gen mÀr archaikus igeidûk ¢s
szintaktikai formÀk ÀtÁrÀsÀval ¢s a sz´vegbe valÂ meglehetûsen szabad beavatkozÀsi
gyakorlattal jÀr. N¢hÀny p¢lda egy 1845-bûl valÂ Arany-lev¢lbûl: àMegbocsÀtandÊ ä
àMegbocsÀtÊ, àtartÂztata visszaÊ ä àtartÂztatott visszaÊ, ànem fogtam elmÃlatni az ¢n s a k´r´ttemiek sorsÀrÂli tudÂsÁtÀstÊ ä ànem mulasztom el az ¢n s a k´r´ttem levûk sorsÀrÂl tudÂsÁtaniÊ,
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àminden angol ÁrÂkatÊ ä àminden angol ÁrÂtÊ (SzilÀgyi IstvÀnnak, 1845. aug. 1.). Ugyanott
a àNem ÁrvÀgybÂlÊ àNem dicsvÀgybÂlÊ-k¢nt jelenik meg, s a Lemouton Milike Shakespeare-fordÁtÀsÀra vonatkozÂ àugy lehet meg kritizÀlnÀm, hogy a pendely sem maradna rajtaÊ
r¢szbûl zÀrÂjelbe ker¡l a pendelyhasonlat. MÀsutt: àMosolygÊ ä àMosolyogÊ, àk´zmondatraÊ ä àk´zmondÀsraÊ (SzilÀgyinak, 1847. jan. 9.), àne szakaszsza f¢lbe a k´zt¡nki kedves viszonytÊ ä àne szakaszsza f¢lbe k´zt¡nk a kedves viszonytÊ (SzilÀgyinak, 1847. jan. 31.). Kimarad pl. SzilÀgyi IstvÀn megjegyz¢se a TOLDI-rÂl: àLÀtom: a jÂzan izl¢s, megvan m¢g,
s a Petûfi durvasÀgai, meztelens¢gei, kit egy¢birÀnt ¢n igen szeretek, mert jÂ fiÃ, ä nem rontottÀk
el eg¢szenÊ (1847. mÀrc. 12.); nem olvashatÂ Arany JÀnos FrankenburgrÂl kialakult v¢lem¢nye: àEnnek az embernek pikje van ¢n rÀm.Ê (1847. Àpr. 2.)
A szabadabb ÀtÁrÀsok azonban hamarosan megszünnek a levelez¢skiadÀs elsû k´tet¢ben: ennek a nyelvi modernizÀlÀsnak az idûrendben mÀsodikk¢nt szereplû Petûfi
levelei vetnek v¢get, amelyek sokkal k´zelebb Àllnak az ¢lûbesz¢dhez. Van p¢lda arra,
hogy Petûfi a f¢lmÃltat mÀr a nyelvi humor eszk´zek¢nt hasznÀlja: àLeveledet kapÀm
(¢s ÀsÂm!)Ê (1847. szept. 17.) Azonban ¢ppen Petûfi stÁlusa volt egy Ãjabb gond okozÂja
(amely azonban korÀntsem csak az û eset¢ben vehetû ¢szre). BÀr a k´tet bevezet¢s¢ben
azt Árja Arany LÀszlÂ, hogy àCsak a Petûfivel vÀltott leveleket lÀttam jÂnak kihagyÀsok n¢lk¡l
k´z´lniÊ (V.), t´bb elszÂlÀs nem türt szÀmÀra ä ¢s a mÀr kultikus magassÀgokba emelt
Petûfi-szoborra feltekintû k´z´ns¢g szÀmÀra sem ä nyomdafest¢ket. Nem a leghÁresebb p¢ldÀkat id¢zem, amelyek egyszersmind a kor levelez¢stank´nyveinek illendûs¢g-elûÁrÀsa elleni tiltakozÀsok is lehettek. A àtiszteletes tÃdÂs Tompa MihÀly uram csakugyan lutherÀnus, ollyan lutherÀnus, mint a J¢zus KrisztusÊ mondatbÂl kimarad a J¢zus
Krisztusra vonatkozÂ r¢sz, zÀrÂjelbe ker¡l a àCsak lÀtom ¢n, hogy szar a vilÀg, t´k a tromf Ê,
s a àKutya seggibe valÂ frÀter, a ki csak haszon¢rt Àll a szent zÀszlÂhozÊ helyett àK... fraterÊ-t
talÀlunk ugyanabban a lev¢lben (1847. aug. 17.). Nem olvashatÂ JÂkai neve elûtt a
àszamÀrÊ (1847. szept. 7.), mÀsutt àa fene rÀgja kiÊ, az àisten szent hÀromsÀg ugyse nemÊ
marad el (1848. jan. 29.) ¢s Ágy tovÀbb.
Mi k´vetkezik abbÂl, hogy Arany LÀszlÂ t´rli egyr¢szt a nyelvi vaskossÀgokat, mÀsr¢szt a hitbeli tiszteletlens¢gnek szÀmÁtÂ kifejez¢seket, s azokat is, amelyek az irodalmi
¢letben megmutatkozÂ visszÀssÀgokra ¢s ellent¢tekre vonatkoznak? A levelek eszm¢nyÁt¢se nemcsak annak jegy¢ben t´rt¢nhetett, hogy nem minden tartozik a nyilvÀnossÀgra, hanem annak tudatÀban is, hogy a mÃlt mÀr eszm¢nyÁtett nagyjai ¢rt¢kel¢s¢ben
zavar tÀmadhatna a zÀrÂjelek cenzÃrÀja n¢lk¡l. Ezeket az olvasÂk akkor nem vett¢k,
nem is vehett¢k ¢szre; viszont mÀr ezek alapjÀn ¢s segÁts¢g¢vel k¢pzelt¢k el ¢s Át¢lt¢k
meg a lev¢lÁrÂk szem¢lyis¢g¢t. A lev¢lÁrÀs po¢tikÀja mellett meg lehetne Árni a lev¢ljavÁtÀs ¢s a lev¢lk´zl¢s po¢tikÀjÀt is.
Arany LÀszlÂ legpontosabb lev¢lk´zl¢sei ä mindebbûl k´vetkezûen ä azokban az
esetekben valÂsultak meg, amelyekre a f¢lhivatalos stÁlus jellemzû: ilyenkor nem volt
sz¡ks¢g semmilyen stilizÀlÂ kihagyÀsra. Ilyen pl. a Toldy Ferenccel t´rt¢nû levelez¢s
1847-ben vagy az ´tvenes ¢vekben. Toldy k¡l´nben is k¡l´n fejezetet ¢rdemel. Az Uj
Magyar Muzeum-beli, Aranyra ¢s L¢vayra vonatkozÂ bÁrÀlatÀra reagÀlva L¢vay àparÂkÀsÊ-nak nevezte ût 1852-ben, s ezzel eg¢szÁti ki az Arany LÀszlÂ Àltal zÀrÂjelbe tett
jelzût: àDejszen megveszne ugy az eg¢sz irodalom, ha û kÁgyelm¢tûl tanulnÀnk nyelvet, aesthetikÀt, k´lt¢szetet, melegs¢get stb.Ê (1852. okt. 13.) Ez a mondat is s¡llyesztûbe ker¡lt, ¢ppÃgy, mint Arany vÀlaszÀnak a H´lgyfutÀr szerkesztûj¢t illetû v¢lem¢nye: àDe Nagy IgnÀcznak azon pimaszsÀgÀt, hogy a Toldi magas bÁrÀlatÀt kÀr´r´mmel utÀna nyomatja, ¢n legalÀbb nem felejtem. SzakÁtottam volt vele, minden zaj n¢lk¡l, mert silÀny szerkesztû: most meg-
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vÀltam tûle v¢gk¢p, mert alÀvalÂ ember.Ê 1860 nyarÀn, amikor Csengery Antal a Kisfaludy TÀrsasÀgot k¢sz¡lt Àtszervezni, ezt Árta Aranynak: àAz ¢n szÀndokom Toldyt mÀsodeln´kk¢ l¢ptetni elû, hogy a fizet¢ses igazgatÂi ÀllomÀst megszerezz¡k szÀmodra. S aztÀn mÀs alapokon ä nagyobb hatÀsk´rrel ä rendezz¡k majd a tÀrsasÀgot is.Ê (1860. jÃl. 16.) Ezeket a sorokat zÀrÂjel iktatta ki, ¢ppÃgy, mint a terv megvalÂsulÀsÀrÂl szÂlÂ tudÂsÁtÀst: àToldyt
eltett¡k az ÃtbÂl, nagyobb czÁmmel, de semmi hatÀsk´rrel. T¢ged pedig egy¢rtelmüen megvÀlasztÀnk IgazgatÂnak.Ê (1860. aug. 1.) E hÁradÀsnak csak az Aranyra vonatkozÂ r¢sze jutott
el, eg¢szen mÀig, az olvasÂk´z´ns¢ghez. Ilyen, irodalomt´rt¢netileg fontos, de a levelez¢s kiadÀsakor k¢nyes r¢szlet ker¡lt zÀrÂjelbe Kazinczy GÀbor 1863 jÃniusÀbÂl
valÂ level¢ben, ahol Gyulai ¢s Salamon Ferenc KoszorÃ-beli cikkeinek bÁrÀlata mellett
az a k¢rd¢s hangzik el, hogy àmi¢rt adtak V´r´smarty kiadÀsÀnÀl elsûs¢get egy Gyulaynak
Toldy f´l´tt, [...] ki Vnak leghÁvebb, legcselekvûbb barÀtja volt, a ki munkÀit, V. akaratÀbÂl,
n¢gy Ázben adta kiÊ.
Mindezek a szÀztÁz ¢vvel ezelûtt problematikusnak talÀlt r¢szletek k¢ts¢gtelen forrÀsk¢nt szolgÀlnak arra n¢zve, hogy Arany szükebb barÀti k´re ¢s Toldy k´z´tt korÀntsem volt felhûtlen a kapcsolat, s arra, hogy az irodalmi ¢let sem volt annyira eszm¢nyi, mint azt az elsû levelez¢skiadÀs mutatja.
Van p¢lda arra, hogy Arany LÀszlÂ fel¡lbÁrÀlta elsû olvasÀsra sz¡ks¢gesnek talÀlt
zÀrÂjeleit, ¢s k´z´lte az elûsz´r kihagyÀsra Át¢lt mondatot atyja level¢ben: ilyen az az
1850 ûsz¢n tett kem¢ny megÀllapÁtÀs, amely szerint àIszonyÃ sok lerÃdalni valÂ Àllat kezdi
rÀgni a bogÀcskÂrÂt Parnassus k´r¡lÊ. (SzilÀgyi SÀndornak, 1850. okt. 21.) A sajtÂ alÀ rendezû azonban mindv¢gig figyelt a szem¢lyes ¢rz¢kenys¢gre, s ez is vezette abban, hogy
Arany ¢s Tompa levelez¢s¢rûl k¢szÁtett listÀjÀn ànem adhatÂÊ Àll ott, ahol 1853-ban a
nagykûr´si koll¢gÀk magÀn¢lete ker¡l elût¢rbe (1853. dec. 4.), ànem k´z´lhetûÊ szerepel
ott, ahol Arany 1857-ben SzÀsz KÀroly versesk´tet¢rûl mond v¢lem¢nyt: àNem egyes
helyeken, ä eg¢szben van a hiba. Az û lyrÀja nagyon ellapÃl, elnyÃlik, ä s ha egyik mÀsik verse,
magÀban, kedves is, a gy¡jtem¢ny ´sszev¢ve egyhangÃ: ugyan azon hang, szÁn, ÁrÀs, k¢pek stb.
mindig ¢s minden¡tt. ValÂban fÀrasztÂ egy olvasmÀny.Ê (1857. dec. 29.) àNem adhatÂÊ ä Árta
Arany LÀszlÂ arrÂl a r¢szletrûl, amely, sajÀt szavai szerint, àTompa ¢s SzÀsz Kazinczy-ÂdÀjÀrÂl, hatÀsÀrÂlÊ szÂl 1859-ben (1859. nov. 2.), s az ´sszes levelet àadhatÂÊ, ànagy r¢sze
adhatÂÊ, àadhatÂ v¢gigÊ, àsemmi k´zlendûÊ, àk´z´lhetûÊ, àk´zlendûÊ, ànem k´zlendûÊ kategÂriÀkra osztotta fel.
Arany LÀszlÂ sajÀt csalÀdjÀrÂl igyekezett mindent zÀrÂjelbe tenni, ¢s ´nmagÀrÂl
szinte semmit sem publikÀlt. E szempontbÂl kiv¢telnek tekinthetû atyja Tompa k¢r¢s¢re adott vÀlaszÀnak k´zl¢se, amelyben barÀtja àpongyolÀnÊ, àsok hely¡tt tÀn vastagon
isÊ Árt leveleinek visszak¢r¢s¢t m¢rlegeli (1866. okt. 16.). Arany fiÀra hivatkozik: àIsten
megtartja tÀn az ¢n jÂ fiamat, ki sokkal komolyabb ¢s szolidabb ember, hogysem ily ´r´ks¢get ne
tudna megbecsülni ¢rt¢ke szerint.Ê (1866. nov. 14.) Kimaradt viszont a k´vetkezû, TompÀnak szÂlÂ vallomÀs: àE fiÃban annÀl nagyobb ´r´mem telik, mert ¢n tudom, hogy magÀtÂl
annyi, a mennyi. Tûlem conversatiÂban hallhatott egyet ¢s mÀst, talÀn nevem is buzdÁtotta: de
azon kÁv¡l vajmi keveset tettem, hogy azzÀ legyen a mi. Ezt sokan nem hiszik, sokan plane azt
gondoljÀk, hogy k¢z alatt ¢n tuszkolom elûre: pedig engem a fejlûd¢se talÀn jobban meglepett,
mint mÀst.Ê (1867. mÀj. 30.) Arany t´m´ren, apai ¢s literÀtori b¡szkes¢ggel foglalta itt
´ssze fiÀhoz valÂ kapcsolatÀt; a k¢k zÀrÂjel pedig a nagy, azt hiszem, mindenn¢l fontosabb belsû k´tûjel hÀlÀs megerûsÁt¢se lehetett a àkegyeletes fiÃÊ r¢sz¢rûl.

64

ZsÀgot AndrÀs

AZ ¹NGYILKOSSçGRñL
Az ¢n ¢letem nagyon kiegyensÃlyozott. ögy alakÁtottam, hogy semmi baj ne ¢rjen, ¢s
teljesen f¡ggetlen legyek k´rnyezetem hatÀsaitÂl. Nem kell szenvedni, gondolkodni,
csak ´r¡lni.
Nem volt ez mindig Ágy. R¢gen sokat n¢lk¡l´ztem, nyomorogtam, napokat nem
ettem, ¢s nem besz¢ltem senkivel. Ekkor azt talÀltam ki, hogy kihirdetem az emberek
k´z´tt, hogy ´ngyilkos leszek, ha nem kapok havonta harmincezer forintot. Gyüjts¢k
´ssze valahogy. °n nem nyüglûd´k tovÀbb, gondoltam, nem dolgozok semmit, viszont, ha minden hÂnap elej¢n nem kapom meg az esed¢kes harmincezer forintot,
sajnÀlom, ´ngyilkos leszek.
Ahogy kihirdettem a fentieket, kezdett cs´rgedezni a p¢nz. Az apÀm ¢s az anyÀm
adtak elûsz´r. AztÀn a Bea. AztÀn a Lajos¢k ¢s a KatÂ¢k. A Palkovicsnak is mondtam,
hogy ´ngyilkos leszek, ha nincs p¢nz, û ugyan nem adott, de Ág¢rte, hogy a j´vû hÂnaptÂl folyamatosan ad. A Huszti is adott, kevesebbet, mint amennyit ¢n adtam volna
neki, de adott. Adott a Kati, az Adrienn, a DÂra ¢s a Judit.
Tulajdonk¢ppen ´ssze is j´tt a p¢nz, az¢rt m¢g egyszer kihirdettem, az elûbbin¢l
tÀgabb k´rben, az ´ngyilkossÀgot, hÀtha kapok m¢g valamit.
Sokan k¡ldtek. NaprÂl napra t´bben. Elûsz´r csak MagyarorszÀgrÂl, nagy gyÀrak,
mindenhonnan. J´tt ruha, cipû, vadidegenek k¡ldtek JapÀnbÂl mindenf¢l¢t.
Kis csomagocskÀk j´ttek, volt, aki pÂr¢hagymÀt k¡ld´tt az AntillÀkrÂl, volt mÀr
nagyven kabÀtom, ¢s vÀrhatÂ volt m¢g f¢lezer. Kis hÀzam volt az Egyes¡lt çllamokban
¢s Thaif´ld´n, paradicsomot OlaszorszÀgbÂl k¡ldtek. Az angol kirÀlynû is elk¡ldte
minden vagyonÀt. K´z¡leti szÀllÁtÀsok is ¢rkeztek. Az ¢tterem ingyenjegyet biztosÁtott
minden kedden ¢s p¢nteken. Sok p¢nzem volt.
°s Ág¢rtek, Ág¢rtek. ögy n¢zett ki, hogy n¢hÀny hÂnap mÃlva minden az eny¢m
lesz. Kaptam f´ldet, bÃzÀt, keny¢rpirÁtÂt, lÀngoss¡tût, kÀv¢t, b´gr¢ket. Egy hongkongi
tollpÀrnÀkat k¡ld´tt. Tap¢taragasztÂt ¢s a vilÀgirodalom klasszikusait szem¢lyesen
hozta el egy kopasz Ãr.
VilÀg k´r¡li utakat szerveztem, besz¢deket tartottam az ´ngyilkossÀgomrÂl, ¢s mÀris mindent megtehettem. çllamf¢rfiak fogadtak, ¢s kit¡ntet¢seket adtak. °s k¢rt¢k,
hogy a j´vûben is lÀtogassam meg ûket.
A bÃtorbolt hÃsz szobagarnitÃrÀt adott, ¢s f¢lve k¢rdezt¢k, hogy, ugye, most mÀr
nem leszek ´ngyilkos. °n erre kit¢rû vÀlaszt adtam.
V¢gre a vasipar is meglÂdult. J´ttek a szegek, alÀt¢tek, t´mÁtûk, csaptelepek, aljzatok, kÀbelek. A hÁradÀstechnika hozta a t¢v¢it, rÀdiÂit, magnÂit.
Megkaptam eg¢sz K´z¢p-EurÂpÀt, mÀshogy nem tudtam volna hol tÀrolni a cuccaimat. Egy rakÀs sert¢slÀb Ágy is megromlott mÀr.
Egy ´regasszony virÀgkarÂkat hozott, de valami borzasztÂ sokat, az¢rt eltettem, hÀtha jÂ lesz m¢g valamire.
°s nûtt-nûtt a vagyonom, ÀllandÂ szÀllÁtÀsok ¢rkeztek, teljesen kifÀrasztottÀk az idegeimet.
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A munkÀsok rosszul dolgoztak, volt nap, amikor n¢gyszÀz karton lÀmpabura t´r´tt
el, mert hiÀba mondtam, hogy ne oda tegy¢k ûket, mert reggel arra szoktÀk s¢tÀltatni
az oroszlÀnokat, ¢s biztos, hogy neki fognak menni, aztÀn ´sszet´rik, m¢gis odaraktÀk,
persze hogy ´ssze is t´r´tt minden.
Magamhoz k¢rettem a munkÀsokat, ¢s kijelentettem, hogy tovÀbb ¢n nem tür´m
ezt a trehÀny munkÀt, ha a j´vûben bÀrmif¢le lazasÀgot meglÀtok, mondtam, r´gt´n
´ngyilkos leszek.
AztÀn dolgoztak tisztess¢ggel, de hiÀba, egyszerüen nem bÁrtak hova pakolni, illetve
nem is a pakolÀs volt nagy probl¢ma, mert arÀnylag sz¢pen sorba leraktak mindent,
inkÀbb az okozott neh¢zs¢get, ha k¢rtem valamit. Egyszer, p¢ldÀul, zoknit k¢rtem, ¢s
ÂrÀkat kellett vÀrnom, ¢s nem hoztÀk, ¢s, sz¢gyenszemre, a v¢g¢n a szomsz¢d adott
k´lcs´n.
Fejetlens¢g ¢s kÀosz volt mindenhol, mÀr mozdulni se bÁrtam.
Megk¢rtem hÀt, hadd legyen az eg¢sz vilÀg az eny¢m, minden maradhatna ott, ahol
van, nem kellene szÀllÁtani, amit ¢ppen nekem adnak, arra egyszerüen rÀÁrnÀk, hogy
az az eny¢m, ¢s minden meg lenne oldva.
Szerencs¢re megkaptam az eg¢sz vilÀgot.
Telt-mÃlt az idû, ¢s megszoktam az Ãj ¢letet.
De aztÀn j´ttek a neh¢zs¢gek is. Minden erûmet lek´t´tte, hogy hibÀtlanul manipulÀljam a t´meget.
A vilÀg egyre szeg¢nyebb lett. Az emberek rongyokban jÀrtak, hogy ne legyek ´ngyilkos.
Nem dolgozott mÀr senki, n¢hÀny ember lûd´rg´tt az utcÀn, aztÀn ûk is behÃzÂdtak
a hÀzakba.
Nem ettek, az ´regek ¢s a gyerekek ¢hen haltak.
Sz´rnyü volt a vilÀg, m¢g egy hÀborÃ se csinÀlt volna ilyet. A kilÀtÀstalansÀg nûtt´n-nûtt, nem tudtak mihez fogni, nem tudtak semmit kitalÀlni.
Aludtak nagyokat, mert addig se kellett a nyomorukra gondolni.
Ezt mÀr nem lehetett tovÀbb bÁrni.
AztÀn az egyik nap kaptam egy levelet, hogy fizessek, vagy ´ngyilkos lesz az illetû.
°s ezr¢vel j´ttek az ilyen levelek, ¢s ¢n k¢nytelen voltam teljesÁteni a k´vetel¢seket. A
vagyonom apadt.
Ahogy az elûbb mindenki fizetett, most Ãgy akart mindenki ´ngyilkos lenni.
Sorba j´ttek az emberek, csupa felszabadult arc mondta, hogy ´ngyilkos akar lenni.
°s rÀmutatott, hogy ezt meg ezt k¢ri, ¢s m¢g ezt is k¢ri, ezt ugyan nem tudja mÀr
elvinni, de majd k¡ldjem el neki.
Az elsû ´t nap volt a legrosszabb, akkor m¢g csak tûlem tudtak k¢rni, aztÀn, k¢sûbb,
mÀr egymÀst molesztÀltÀk.
BÀrki k´nnyen szerezhetett hÀzat, nyaralÂt, ¢s bÀrki k´nnyen el is veszthette.
A csalÀd reggel elment, hogy kapjon valami harapnivalÂt, k´nnyen kaptak, de hazafel¢ menet bÀrki elk¢rhette tûl¡k, ÂrÀkba tellett, amÁg v¢gre meg tudtak reggelizni.
AztÀn s´t¢t ¢jszaka prÂbÀltak portyÀzni, de az ¢jszaka is egyre vesz¢lyesebb¢ vÀlt.
Az emberek elreteszelt¢k az ajtÂjukat, kihÃztÀk a telefonjukat, de hiÀba, hat-nyolc
fûs galerik jÀrtÀk a vÀrosokat, ¢s mindent bezsebeltek. BerobbantottÀk az ajtÂt, berohantak a szobÀba, ´ngyilkosok lesz¡nk, ¡v´lt´tt¢k, ¢s mÀr vittek is mindent.
Rettegett mindenki mindenkitûl.
Az apa a fiÀtÂl rohant el, ¢s f´ld alatti folyosÂkon jÀrtak, mint az Àllatok.
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Senki nem besz¢lt senkivel, nem ¢rezt¢k magukat biztonsÀgban.
T´bben ´ngyilkossÀgot k´vettek el, mert nem bÁrtÀk mÀr a megterhel¢st, ¢s ´sszeroppantak.
Cs´ndben ¡ld´g¢ltek otthon, minden kis zajra f´lriadtak, aludni se mertek, nehogy
Àlmukban lepje meg ûket valaki, ¢s megfenyegesse ûket.
Az emberek rimÀnkodtak, hogy legyen v¢ge ennek az irtÂzatnak, zokogva k´ny´r´gtek, hogy j´jj´n valaki, akÀr csak egyetlen ember, aki nem akar ´ngyilkos lenni.
K´nnyes szemmel n¢zt¢k az utakat, Ãgy vÀrtÀk az embert, aki nem akar ´ngyilkos
lenni.
°s v¢gre megj´tt az az ember.
Egy f¡lledt, ûszi napon feltünt a hegyen, ¢s lassan leereszkedett a vÀrosba. Az emberek nagyon ´r¡ltek neki, mert tudtÀk, hogy n¢hÀny pillanat mÃlva megszÂlal, hogy
û nem akar ´ngyilkos lenni, ¢s akkor tûle mÀr nem kell f¢lni, hozzÀ akkor mÀr oda
lehet menni.
Ez az ember nagy karimÀjÃ kalapot viselt ¢s fekete csizmÀt. Ez az ember mindig
mosolygott, ¢s nagyon szimpatikus volt.
°n voltam ez az ember.
°s magam k´r¢ gyüjt´ttem a vÀros lakÂit, akik mÀr tudtÀk, hogy nem akarok ´ngyilkos lenni.
FelÀlltam egy dobogÂra, egy picit vÀrtam, hogy el¡lj´n a zaj, aztÀn besz¢ltem, ¢s
megerûsÁtettem, hogy nem akarok ´ngyilkos lenni, mert azt szeretn¢m, hogy az emberek biztonsÀgban legyenek, ha velem vannak.
°s csak annyit k¢rtem, hogy fizessenek havonta harmincezer forintot.

PÂsfai Gy´rgy

ALIG HIHETý T¹RT°NETEK
R¢ges-r¢g, amikor m¢g feleannyi idû alatt k¢tszer olyan okos voltam, volt egy k¡l´n´s
talÀlkozÀsom ä kezdte CipÂ, ¢s mi k¢nyelmesen hÀtradûlt¡nk, mert tudtuk, hogy mese
k´vetkezik.
SzÂval ez abban az idûben t´rt¢nt, amikor m¢g bÁborszÁnü volt az ¢g, forrÂ vizek bugyogtak mindenfel¢, a szolfatÀrÀk m¢rges gûz´ket l´velltek, ¢s a dinoszauruszcsontok
szabadon hevertek szanasz¢t a kopÀr sÁkon. Nem voltak m¢g m¢lyz´ld, pÀrÀs folyÂv´lgyek, dÃs erdûk, virÀgos mezûk, hÂf´dte magas hegyek hüs tengerszemekkel, csak
a forrÂ sz¢l s´p´rt a v´r´ssÀrga pusztÀkon. Nem is nagyon tudtunk mit csinÀlni. Egyszer aztÀn valaki kitalÀlta, hogy gyüjts¡k ´ssze a nagy, ¡reges csontokat. NagysÀg szerint kupacokba hordtuk ûket, majd lyukat fÃrtunk a v¢g¡kbe, ¢s az alkalmas darabokat pÂznÀk k´z¢ feszÁtett k´t¢lre füzt¡k. Ott lengedeztek az irdatlan csontok, ¢s ha az
ember fejjel nekik rohant, kongÂ hangot hallattak. Egy kis ¡gyesked¢ssel sorba igaz-
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gattuk ûket, ¢s kaptunk egy hosszÃ, a basszusnÀl szinte a pusztÀba veszû, mintegy ´t
¢s f¢l oktÀvos hangsort. Csak valahogy az egyvonalas ti-re meg fÀ-ra nem siker¡lt megfelelû csontot talÀlnunk; megk´vesedett dinoszaurusz-zÀptojÀst akasztottunk ide, de
ezek tÃl kem¢nyek voltak, nem is szerett¡nk olyan darabokat jÀtszani, amelyekben
szerepeltek ä tapogatta meg CipÂ homlokÀn a dudort. így sz¡letett a pentaton ä vetettem k´zbe okoskodÂn. ögy van ä n¢zett rÀm CipÂ, ¢s folytatta:
Hej, daliÀs idûk! Akkor m¢g igazÀn versenymü volt a versenymü! Komoly ÀllÂk¢pess¢g kellett egy-egy mü lejÀtszÀsÀhoz, k¡l´n´sen a romantikusokhoz. HÀny ¢s hÀny
kilom¢tert szaladgÀltunk! M¢rt¢k az idût, ¢s a helyes fejbillent¢s is szÀmÁtott.
Egyszer aztÀn, amikor ¢ppen magamban gyakorolgattam, ¢szrevettem, hogy a frissÁtûs asztalnÀl ott Àll JSB, ¢s ¢rdeklûdve figyel. Igyekeztem kitenni magam¢rt, ¢s a
legjobb formÀmat hoztam, mindent beleadtam. A zÀrlat fortissimÂja kicsit megsz¢dÁtett, de aztÀn ´sszeszedtem magam, ¢s az asztalhoz l¢ptem egy kis energiaital¢rt. Hogy
tetszett? ä ¢rdeklûdtem. IgazÀn nagyszerü ä udvariaskodott nem tÃl meggyûzûen.
HasznÀlhatom a garÀzsban a szerszÀmokat? ä k¢rdezte. Hogyne! ä intettem, s û eltünt
az ajtÂ m´g´tt. D¢lutÀn nem is tudtam rendesen gyakorolni, folyton a bentrûl kiszürûdû fÃrÀs-für¢szel¢s, reszel¢s, kalapÀlÀs foglalkoztatott. AztÀn abbamaradt a kopÀcsolÀs, kitÀrult a garÀzskapu, ¢s JSB kitolt egy ä kerekeken g´rd¡lû zongorÀt! SzikrÀzott a d¢lutÀni nap a f¢nyes fekete politÃron, az aranybetük´n, az elefÀntcsont billentyük´n... Megbüv´lten l¢ptem k´zelebb, Âvatosan felemeltem a fedelet, ¢s el¢m tÀrultak a vastag ¢s v¢kony hÃrok alkotta csodÀlatos vonalak ¢s sÁkok, a feszÁtû csavarok
erdeje, a posztÂval bevont finom kalapÀcsok... JSB m¢g belenyÃlt egy speciÀlis
kulccsal, a billentyüket ¡t´getve itt-ott hÃzott egyet a csavarokon, aztÀn szer¢nyen,
kiss¢ meghajolva k¢t kez¢t a hangszer fel¢ nyÃjtotta: Áme, a jÂl hangolt zongora!
K¢pzelhetitek, micsoda k´nnyebbs¢g volt ezen jÀtszani! Egy helyben, k¢nyelmes
zongorasz¢ken ¡lve, a derekat kiss¢ elûred´ntve ejtegett¡k a homlokunkat a billentyükre. K¢sûbb aztÀn, mivel a billentyük tÃl keskenyek voltak, az ujjunkkal kezdt¡nk
el jÀtszani... A zongora ma is megvan, ott Àll a sarokban, m¢g hangolni sem kellett ä
fejezte be CipÂ a t´rt¢netet.
MÀrta felÀllt, odal¢pett a zongorÀhoz, finoman v¢gighÃzta k¢zfej¢t a billentyük´n.
JSB-vel egyszer ¢n is talÀlkoztam ä szÂlt elgondolkozva. Kitekintett az ablakon, majd
kez¢vel olyasf¢le mozdulatokat t¢ve, mint mikor a festû egy Ãj vÀszonra sz¢les ecsetvonÀsokkal festeni kezd, mes¢lni kezdett:
Menj¡nk el 1991 oktÂber¢ben Chartres-ba! PÀrizs felûl, ¢szakrÂl ¢rkez¡nk, gesztenyeerdûn vÀgunk Àt. Reggeli harmattÂl lucskos pÀfrÀnyok, alattuk csiga rÀgta,
t´ttyedt vargÀnyÀk, az ¢jjel megfagytak, a tojÀsos gomba kicsit nyÀlkÀs lesz, de jÂÁzü.
SzÃrÂs burokbÂl kicsusszanÂ geszteny¢k a talpunk alatt, barnÀjuk ¢l¢nk ¢s hibÀtlan.
Kil¢p¡nk a mezûre: talajk´zeli k´dbe veszû tarlÂk, ¡ld´g¢lû bamba nyÃl az Àtszürûdû
gy´nge napsugÀrban, elmÃlt az Àtrettegett ¢jszaka, most nyugalom, od¢bb szedegetû
fÀcÀn, a k´zelben felburranÂ fogolypÀr. Ott messze a k´d f´l¢ emelkedû ÂriÀs csiga
felemÀs szarvakkal: a katedrÀlis. A vÀros nem lÀtszik, a domb alatt k´dbe mer¡l. Leereszked¡nk, forgalom alig van, cs´ndesen folydogÀl a kis folyÂ, a mosÂhÀzban
asszonyok sulykolhatnÀk a ruhÀt, vidÀm kiÀltÀsukat elnyelhetn¢ a k´d, de ma mÀr
nem mosnak, a gyaloghidak is ¡resek, barna falev¢l p´r´g, vÁzre hullik, gyorsulva
Ãszik a malom fel¢. çtkel¡nk, l¢pcsûk´n fel a dombra, keskeny utcÀk, Âdon hÀzak,
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sz¡rk¢k a k´dben ä egyszerre elûtt¡nk a templom oldala, tÀmfalak, n¢ma kûcsipk¢k,
mozdulatlan vÁzk´pû sz´rnyek. Ker¡lj¡nk a homlokzat el¢: vÀratlan k¢p, hirtelen
megÀllunk. Fekete, cs´ndes emberek Àllnak sürü csoportokban, le¢gett erdûben kormos szÀlfÀk, nem besz¢lnek, vÀrnak, karikÀs szemmel a f´ldet n¢zik. Egyik oldalon
idûsebb f¢rfiak, nûk, s´t¢ten f¢nylû autÂk, mÀsik oldalon ez¡stsz´gekkel kivert, fekete
bûrruhÀs fiatalok, tarka hajjal, csillogÂ HondÀk, Harleyk. Egy pÀr ´sszeborul, egy fiÃ
motorjÀra hajolva cs´ndesen zokog.
Nem ¢rtj¡k, l¢pj¡nk tovÀbb, alig k¢t sarokra kis t¢r, szombat reggeli piac. A sÀtrak
mÀr Àllnak, most ker¡l ki a friss p¢kÀru, a pikÀns pÀst¢tomok. Illatok a hüv´s reggelben: p´rk´lt gesztenye, s¡lt kolbÀsz. àNem kell fizetnie, ma az elsû vÀsÀrlÂm!Ê M¢g
nem kezdûd´tt el a ny¡zsg¢s, alig n¢hÀny hang, a pult rekeszeiben g´rb¡lt halak, tetszhalott rÀkok, ¢s ott lÂg a sÀtor rÃdjÀrÂl a megt´rt szemü nyÃl, borzas bundÀjÀban nyirkos, hajnali k´d, mellette dermedt fÀcÀn, fogoly pÀrosÀval... Vissza a templomhoz,
ugyanÃgy n¢mÀn vÀrakoznak a fekete alakok, a fiÃ motorjÀra dûlve zokog, a pÀr
´sszeborul, a k´d f´lfel¢ szÀll, a nap elû-elût´r, most kitÀrul a nagy t´lgyfa kapu, hatan
hozzÀk a koporsÂt, m´g´tt¡k beesett arcÃ, de lend¡letes rokonok kettûs sora, mellett¡k orgonaszÂ sz´kik ki, Jesu, meine Freude, l¢ptek kopognak a k´v´n, a t´meg kett¢vÀlik a menet elûtt, a fiÃ abbahagyja a zokogÀst. A koporsÂval eltünnek egy ÀtjÀrÂban,
a dermedts¢g felenged, kocsiajtÂk csapÂdnak, felrobajlanak a motorok, ki¡r¡l a t¢r.
Az oldalajtÂn besurranunk a templomba, egyed¡l vagyunk. Magasba veszû oszlopok,
sok szÀz ¢ves homÀly, fens¢ges ¡ress¢g. Kopott k´vezet, elkoptattÀk egykor eleven fûpapok, barÀtok, zarÀndokok, polgÀrok, katonÀk, a pÂrn¢p. Nyomukban most elmosÂdÂ f¢nypÀszmÀk, k¢k karikÀk, Àtsejlik az ¡vegen, f´lragyog, aztÀn elhomÀlyosul ä a
nap ¢s a k´d jÀt¢ka. Fent a magasban odaragasztott, ÂriÀs fecskef¢szek: sÁpok kar¢ja.
SzÂl a Jesu, meine Freude, halkan, hangok torlÂdnak a hajÂban, oszlopok-terek gomolyogtatjÀk ä ¢s a manuÀlnÀl JSB ¡l. JÀtszik magÀnak ¢s az egykor eleveneknek, szem¢ben k¢k Àrnyak, kez¢n Àtfut a nap jÀt¢ka; fel sem n¢z, de lÀtja az oktÂberi tarlÂkrÂl
emelkedû pÀrÀt, a messzirûl csigaszerü katedrÀlist, az eleven ¢s megt´rt szemü nyulakat, dermedt fÀcÀnokat, ¢rzi a gesztenyeerdûk gombaszagÀt, a folyÂn a mosÂhÀzakba
sz¡remlû k´d nyirkossÀgÀt, hallja a l¢ptek kopogÀsÀt, a piacosok kiÀltozÀsÀt, a fiÃ zokogÀsÀt, a felrobajlÂ motorokat, a templomkapu d´rd¡l¢s¢t. ParÀnyi pont, ott Àllunk
a vÀndorlÂ k¢k f¢nypÀszmÀk k´z´tt, zsonganak a hangok a magasban, ¢s ä megdermedt forgÂsz¢l ä k´rbevesz az oszlopok k´z¢ zÀrt, elakadt idû.
Hallgattunk egy kicsit, aztÀn n¢hÀny k´hint¢s utÀn szÂlÀsra emelkedtem, hogy pontot
tegyek erre az ¡gyre:
Van egy ismerûs´m, aki folyton elm¢leteket gyÀrt. A mÃltkor f¢lrehÁvott, hogy bizalmasan k´z´lj´n valamit. RÀj´ttem, ki volt JSB ä mondta csillogÂ szemmel. Persze tudjuk jÂl, milyen nagy mester volt, nem Árt rossz müvet, nÀla a szÂlÂszonÀta a szellem
gyûzelme a mat¢ria f´l´tt stb. stb., ez mind rendben van, benne van a pakliban. Hanem valami szemet szÃrt nekem. Nem tudom, ¢szrevetted-e, de JSB be tudta fejezni
a müveit, a legkisebb darabtÂl a legnagyobb müig mindegyiknek v¢ge van. VÀrjÀl,
nem Ãgy ¢rtem! MÀsok is befejezt¢k a müveiket ä fizikailag. De nincs egyiknek sem
komplett, lezÀrt v¢ge, ami utÀn nincs tovÀbb. Elkezdenek valamit, felid¢znek ezt-azt,
reakciÂkat keltenek benn¡nk, de a v¢g¢n nem tudjÀk az ´sszes szÀlat elvarrni. K¢rdezni tudnak, de minden ig¢nyt kiel¢gÁtû vÀlaszt nem adnak. Minden befejez¢s valami
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k¢ts¢gbeesett kÁs¢rlet ä gondolj csak a romantikusokra, hÀny zÀrÂakkordot pufogtatnak egymÀs utÀn, hogy elhitess¢k, valamit megvÀlaszoltak, befejeztek. Vagy ott van
szeg¢ny BB, mindig belegyorsÁt a v¢g¢n, ess¡nk tÃl rajta hamar, l¢pj¡nk ki az ablakon,
hÀtha lesz valami... Erre itt van ez a JSB. Hallgasd meg akÀrmelyik darabjÀt! Elindul
valamerre, kifejt valamit, eljÀtszadozik k´zben kicsit, aztÀn befejezi. Punktum, semmi
fakszni, nincs tovÀbb. Nincs utÀna ¡ress¢g, kiel¢gÁtetlens¢g, csak egyvalami marad
benn¡nk: az alÀzat, parÀnyiak vagyunk, nem ¢r¡nk fel hozzÀ. °s itt van a kutya elÀsva!
Mit gondolsz, mi¢rt nem tudunk egy müvet befejezni? Mert semmit se tudunk lezÀrni,
amibe csak fogunk, mind f¢lk¢sz marad, soha nem vagyunk t´k¢letesen el¢gedettek,
eg¢sz ¢let¡nk csak egy elûk¢sz¡let. Rabjai vagyunk a v¢letlennek, a kiszÀmÁthatatlannak, az ismeretlennek. Csak az tud valamit befejezni, aki mindent ismer. HÀt igen,
innen egyenes a k´vetkeztet¢s: JSB maga az ör. Nincsen ebben semmi kÀromlÀs! Ami
elint¢znivalÂja volt, azt megcsinÀlta JK, pontosan, tÀrgyszerüen. Az ¡zlet az ¡zlet. De,
k´ny´rg´k, ha egyszer az ý k¢p¢re teremtett¡nk, hol marad a nek¡nk olyan fontos
jÀt¢k, a szÂrakozÀs? Van benn¡nk valami, ami neki nincs? Nem, megcsinÀlta a nagy
müvet, aztÀn k¢sûbb lopva lej´tt kicsit szÂrakozni. A hangokkal, JSB k¢p¢ben. Persze
jÂl ÀlcÀzta magÀt, evett-ivott, veszekedett, ¢lte az ember¢letet, de a müveiben elÀrulta
magÀt. Na, mit szÂlsz?
H¡mm´gtem egy sort, ¢s nem ÀllÁtom, hogy k´vetkezû vasÀrnap templomba menet
¢ppen ezen a teÂriÀn t´prengtem volna. JanuÀr v¢ge volt, csÃnya, sz¡rke nap. Az utca
koszos, a sz¢l szÃrÂs port vÀg az arcba, hideg van, fÀzunk. A dÂmban nyugalom, a
vilÀg kint reked. A pap ¢neklû hangon besz¢l valamirûl, de nem ez¢rt j´tt¡nk ide,
hanem az ÀsÁtÂ, homÀlyos t¢r meg az orgona miatt. A kÀntor, k¡l´n´sen, ha ¡nnep
van, a befejezû ¢nek utÀn beledûl a regiszterekbe, ¢s ä t´bb-kevesebb sikerrel ä elmer¡l
a hangokban, jÀtszik a ki¡resedû templomnak. Ma nemzeti gyÀsznap van, felborult
egy busz kirÀndulÂ diÀkokkal, tizennyolcan meghaltak. SzÂl az orgona, a kÀntornegyedek ¡nnep¢lyesen meglassÃdnak, ami komoly, most m¢g komolyabb. AztÀn v¢get
¢r az utolsÂ ¢nek, pillanatnyi cs´nd, ¢s a kÀntor belevÀg. Kicsit bizonytalan, ujjai megbicsaklanak, aggÂdunk is, de szÂl a gyÀszdallam, ¢s egyszerre felfigyel¡nk: honnan ez
a m¢ltÂsÀgteljes fÀjdalom? Egyszerre szÂl bel¡lrûl ¢s kÁv¡lrûl ä hÀt persze: ez JSB! AztÀn mintha elfelejten¢, mi¢rt jÀtszik, variÀlni kezd, felelget, kavarogtat, ´nfeledten jÀtszik a szanasz¢t futÂ hangokkal ä ¢s ha eddig aggÂdtunk is, most megnyugodhatunk:
fent a kÂruson ott Àll JSB a kÀntor hÀta m´g´tt, befel¢ mosolyog, most mÀr û irÀnyÁt,
az ujjak, billentyük maguktÂl mozognak, nem lehet semmi baj. Most a kavargÂ, jÀt¢kos
szÂlamokbÂl Ãjra ´sszeÀll a kezdeti rend, Ãjra megszÂlal a gyÀsz, de most mÀr ¡nnepi
menet lesz belûle, felemelû, megtisztÁtÂ, mossa-mossa a sok nyomorÃsÀgos sz¡rkes¢get, kiegyenesed¡nk, minden sÁp szÂl, beleremegnek a falak, ¢s ahogy az utolsÂ akkordra kil¢p¡nk a templomkapun, lÀtjuk, hogy megvÀltozott a vilÀg: a sz¢l elÀllt, minden kifeh¢redett, hatalmas pelyhekben hull a friss hÂ. Az utca tÃloldalÀn ott Àll barÀtom, szem¢be hÃzott sapkÀjÀra, vÀllÀra rÀrakÂdik a hÂ, ¢s û kipirosodott arccal, boldogan vigyorog fel¢nk, ¢s k´zben mutatÂujjÀt sokatmondÂan az ¢g fel¢ emeli.
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Daidalosz, az ¢pÁt¢sz ¢s rep¡lû Àlma
Egy sok ezer ¢vvel ezelûtti ¢jszakÀn, pontosan ki nem szÀmÁthatÂ idûben Daidalosz,
az ¢pÁt¢sz ¢s rep¡lû Àlmodott.
Azt Àlmodta, hogy egy hatalmas palota m¢ly¢n egy folyosÂn megy. A folyosÂ Ãjabb
folyosÂba torkollott, s Daidalosz fÀradtan ¢s zavarodottan, a falak ment¢n tapogatÂzva
haladt elûre. Amikor a folyosÂ v¢g¢re ¢rt, kis nyolcsz´gletü terembe jutott, amelybûl
mÀsik nyolc folyosÂ nyÁlt. Daidalosz nehezen l¢legzett, friss levegûre vÀgyott. Elindult
az egyik folyosÂn, Àm ez falban v¢gzûd´tt. Elindult egy mÀsikon, de annak is fal volt
a v¢g¢n. Daidalosz h¢tszer prÂbÀlkozott, mÁgnem a nyolcadik alkalommal egy nagyon
hosszÃ folyosÂn indult el, amely egy sor kanyar ¢s kisz´gell¢s utÀn ism¢t folyosÂba
torkollott. Ekkor Daidalosz le¡lt egy mÀrvÀny l¢pcsûfokra, ¢s gondolkozni kezdett. A
folyosÂ falain fÀklyÀk ¢gtek, f¢ny¡k madarakat ¢s virÀgokat ÀbrÀzolÂ ¢gszÁnk¢k falfestm¢nyeket vilÀgÁtott meg.
Csak ¢n tudhatom, hogyan lehet kijutni innen, szÂlt magÀban Daidalosz, de nem
eml¢kszem. Levetette a sarujÀt, s mezÁtlÀb indult el a z´ld mÀrvÀnypadlÂn. Hogy vigasztalja magÀt, r¢gi altatÂdalt kezdett dÃdolni, amelyet valamelyik ´reg szolgÀlÂtÂl
tanult, aki gyermekkorÀban a b´lcsûben ringatta. A hosszÃ folyosÂ boltÁvei tÁzszeresen
visszhangoztÀk a hangjÀt.
Csak ¢n tudhatom, hogyan lehet kijutni innen, szÂlt magÀban Daidalosz, de nem
eml¢kszem.
Ebben a pillanatban tÀgas, k´r alakÃ terembe jutott, melynek falait valÂszÁnütlen
tÀjakat ÀbrÀzolÂ festm¢nyek dÁszÁtett¢k. Erre a teremre eml¢kezett, de arra nem, hogy
mi¢rt is eml¢kszik rÀ. DrÀga sz´vetekkel bevont sz¢kek voltak a teremben, a k´zep¢n
sz¢les Àgy. Az Àgy sz¢l¢n karcsÃ, k´nnyed tartÀsÃ ¢s szemmel lÀthatÂan fiatal f¢rfi ¡lt.
çm a f¢rfinak bikafeje volt. ArcÀt kez¢be temette, ¢s zokogott. Daidalosz odament hozzÀ, ¢s a vÀllÀra tette a kez¢t. A f¢rfi f´lemelte a fej¢t, s Àllatszem¢vel rÀn¢zett. Az¢rt
sÁrok, mert szerelmes vagyok a holdba, mondta, csak egyetlenegyszer lÀttam, gyermekkoromban, egy ablakbÂl, de nem mehetek el hozzÀ, mert be vagyok zÀrva ebbe
a palotÀba. Azzal is megel¢gedn¢k, ha elnyÃlhatn¢k ¢jjel a r¢ten, ¢s megf¡r´dhetn¢k
a sugaraiban, de be vagyok zÀrva ebbe a palotÀba, gyermekkorom Âta be vagyok zÀrva
ebbe a palotÀba. °s Ãjra sÁrni kezdett.
Ekkor Daidalosznak elszorult, majd nagyot dobbant a szÁve. °n segÁtek neked kijutni innen, mondta.
Az emberÀllat Ãjra f´lemelte a fej¢t, ¢s rÀn¢zett borjÃszem¢vel. Ebben a szobÀban
k¢t ajtÂ van, mondta, ¢s mindkettût egy-egy ajtÂnÀllÂ ûrzi. Az egyik ajtÂ a szabadulÀsba
vezet, a mÀsik ajtÂ a halÀlba. Csak az egyik ajtÂnÀllÂ mond igazat, a mÀsik hazudik.
De ¢n nem tudom, melyik az az ajtÂnÀllÂ, amelyik igazat mond, ¢s melyik az az ajtÂnÀllÂ, amelyik hazudik, sem azt, hogy melyik a szabadulÀs ajtaja, ¢s melyik a halÀl¢.
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K´vess, szÂlt Daidalosz, gyere utÀnam.
Odament az egyik ajtÂnÀllÂhoz, ¢s megk¢rdezte tûle: melyik az az ajtÂ, amelyik a
tÀrsad szerint a szabadulÀsba vezet? Majd elindult az ellenkezû ajtÂ fel¢. Ugyanis ha
a hazug ajtÂnÀllÂtÂl k¢r ÃtbaigazÁtÀst, az, megmÀsÁtvÀn tÀrsa igaz ÃtmutatÀsÀt, a pusztulÀsba vezetû ajtÂra mutatott volna; ha pedig az igazmondÂ ajtÂnÀllÂt k¢rdezi, az,
tÀrsa hamis ÃtmutatÀsÀt hüen tolmÀcsolva, a halÀl ajtajÀra mutat.
Kil¢ptek az ajtÂn, ¢s ism¢t egy hosszÃ folyosÂra ¢rtek. A folyosÂ f´lfel¢ haladt, ¢s
egy f¡ggûkertbe vezetett: alattuk ismeretlen vÀros f¢nyei lÀtszottak.
Daidalosz most mÀr eml¢kezett, ¢s boldog volt, hogy eml¢kszik. A bokrok k´z´tt
tollakat ¢s viaszt rejtett el. MagÀnak k¢szÁtette oda, hogy megsz´khessen a palotÀbÂl.
A tollakbÂl a viasszal ¡gyesen szÀrnyakat ragasztott, ¢s az emberÀllat vÀllÀra helyezte.
AztÀn a f¡ggûkert sz¢l¢hez kÁs¢rte, ¢s Ágy szÂlt:
Az ¢jszaka hosszÃ, mondta, lÀtod a hold arcÀt, vÀr t¢ged, elrep¡lhetsz hozzÀ.
Az emberÀllat megfordult, ¢s rÀn¢zett szelÁd Àllatszem¢vel. K´sz´n´m, mondta.
Menj, szÂlt Daidalosz, ¢s megl´kte. N¢zte az emberÀllatot, aki sz¢les szÀrnycsapÀsokkal tÀvolodott az ¢jszakÀban, ¢s rep¡lt a hold fel¢. S csak rep¡lt, rep¡lt.

Achille-Claude Debussy, a zeneszerzû ¢s eszt¢ta Àlma
1893. jÃnius 29-¢n ¢jjel, egy tiszta, nyÀri ¢jjelen Achille-Claude Debussy, a zeneszerzû
¢s eszt¢ta azt Àlmodta, hogy a tengerparton van. A toszkÀn partszakasz valamelyik alacsony bozÂtossal ¢s pÁneÀkkal szeg¢lyezett strandjÀn volt. VÀszonnadrÀgban, fej¢n
szalmakalappal ¢rkezett, bement a kabinba, amelyet Pinky adott neki, ¢s levetkûz´tt.
Egy pillanatra mintha lÀtta volna Pinkyt a strandon, de nem k´sz´nt neki, hanem az
Àrny¢kban egyszerüen beosont a kabinba. Pinky sz¢p h´lgy volt, egy villa tulajdonosnûje; azzal a n¢hÀny f¡rdûzûvel foglalkozott, akik a strandjÀra jÀrtak, ¢s a kalapjÀrÂl
leomlÂ ¢gszÁnk¢k fÀtyolÀba burkolÂzva jÀrkÀlt a parton. A r¢gi elûkelûs¢gekhez tartozott, ¢s mindenkit tegezett. Ez nem tetszett Debussynek, aki szerette, ha szertartÀsosan
bÀnnak vele.
Mielûtt f´lvette a f¡rdûruhÀjÀt, n¢hÀny t¢rdhajlÁtÀst v¢gzett, majd hosszasan simogatta ÀgaskodÂ nemi szerv¢t, ugyanis a napf¢nyben f¡rdû, ember n¢lk¡li strand lÀtvÀnya ¢s a tenger k¢kje izgalomba hozta. Egyszerü, k¢k f¡rdûruhÀja volt, a hÀtÀn k¢t
kis feh¢r csillaggal. Ebben a pillanatban ¢szrevette, hogy Pinky is, meg a k¢t buldog,
akik mindig vele voltak, eltünt, ¢s a parton nincs senki. Debussy pezsgût is hozott magÀval, fogta az ¡veget, ¢s v¢gigs¢tÀlt a strandon. Amikor arra a r¢szre ¢rt, ahol a hullÀmok a f´venyt nyaldossÀk, kis lyukat Àsott a homokba, ¢s beleÀllÁtotta az ¡veget, hogy
hüv´s´n tartsa, aztÀn bement a vÁzbe, ¢s Ãszni kezdett.
Azonnal ¢rezte a vÁz jÂt¢kony hatÀsÀt. Mindenn¢l jobban szerette a tengert, ¢s szeretett volna zen¢t ajÀnlani neki. A nap delelûn Àllt, a vÁzt¡k´r szikrÀzott. Debussy sz¢les
karcsapÀsokkal, k¢nyelmesen Ãszott kifel¢. Amint ki¢rt a partra, kiÀsta a pezsgûs¡veget, ¢s majdnem f¢lig kiitta. ögy ¢rezte, megÀllt az idû, mÀrpedig a zen¢nek ¢ppen
ez a dolga: hogy megÀllÁtsa az idût.
A kabinba ment, levetette a f¡rdûruhÀjÀt. Mik´zben vetkûz´tt, zajt hallott a bozÂt
felûl, ¢s odan¢zett. A bokrok k´z´tt, n¢hÀny m¢ternyire tûle, egy faunt lÀtott, aki k¢t
nimfÀnak udvarolt. Az egyik nimfa a faun hÀtÀt simogatta, mÁg a mÀsik vÀgyteli mozdulatokkal tÀncolt.
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Debussy minden tagjÀbÂl kiszÀllt az erû, ¢s lassan-lassan simogatni kezdte magÀt.
AztÀn bement a bozÂtba. A hÀrom l¢ny, amint meglÀtta, rÀmosolygott, s a faun egy
pÀnsÁpon jÀtszani kezdett. °ppen az a dallam volt, amelyet Debussy meg akart komponÀlni, Ágy hÀt elm¢j¢be v¢ste. AztÀn meredezû hÁmtagjÀval le¡lt a fenyûtüvel borÁtott
f´ldre. Ekkor a faun elkapta az egyik nimfÀt, s ´ssze´lelkeztek. A mÀsik nimfa pedig
k´nnyed tÀncl¢p¢sekkel odalejtett Debussyhez, ¢s megsimogatta a hasÀt. D¢lutÀn volt,
s az idû mozdulatlan.

Anton Csehov, az orvos-ÁrÂ Àlma
1890 egyik ¢jszakÀjÀn, ¢ppen, mikor Szahalin sziget¢n volt, ahovÀ foglyokat lÀtogatni
ment, Anton Csehov, az orvos ¢s ÁrÂ Àlmodott. Azt Àlmodta, hogy egy kÂrteremben
van, ¢s k¢nyszerzubbonyt adtak rÀ. Mellette k¢t nyomorult ´regember fek¡dt, akik a
maguk ûr¡lt mÂdjÀn kÀntÀltak. ý ¢ber volt, magabiztos, feje tiszta, ¢s egy lÂ t´rt¢net¢t
szerette volna megÁrni. Odaj´tt hozzÀ egy feh¢r k´penyes orvos, s Anton Csehov tollat
¢s papÁrt k¢rt tûle.
Maga nem Árhat, mert tÃl sokat filozofÀl, mondta az orvos, maga csak egy szeg¢ny
moralista, mÀrpedig az ûr¡ltek ezt nem engedhetik meg maguknak.
Hogy hÁvjÀk magÀt?, k¢rdezte tûle Anton Csehov.
Nem mondhatom meg a nevem, felelte a doktor, de tudja meg, hogy gyül´l´m azokat, akik Árnak, k¡l´n´sen, ha tÃl sokat filozofÀlnak. A filozofÀlÀs t´nkreteszi a vilÀgot.
Anton Csehov szerette volna k¢pen vÀgni, Àm k´zben a doktor rÃzst vett elû, ¢s
kifestette a szÀjÀt. AztÀn f´ltett egy parÂkÀt, ¢s Ágy szÂlt: ¢n vagyok az ÀpolÂnûje, de
maga nem Árhat, mert tÃl sokat filozofÀl, maga csak egy moralista, ¢s hÀlÂk´nt´sben
j´tt Szahalinra. S mik´zben besz¢lt, kiszabadÁtotta Csehov karjÀt.
Maga egy szeg¢ny ´rd´g, mondta Anton Csehov, m¢g azt sem tudja, milyenek a
lovak.
Mi¢rt kellene ismernem a lovakat?, k¢rdezte a doktor, ¢n csak a kÂrhÀzigazgatÂmat
ismerem.
Az igazgatÂja egy szamÀr, mondta Anton Csehov, nem lÂ, teherhordÂ Àllat, ¢pp eleget cipelt mÀr ¢let¢ben. Majd hozzÀtette: engedjen Árni.
Maga nem Árhat, mondta a doktor, mert maga ûr¡lt.
A mellette fekvû ´regek forgolÂdtak az Àgyukon, egyik¡k f´lkelt, ¢s az ¢jjelibe vizelt.
Nem szÀmÁt, mondta Anton Csehov, adok magÀnak egy tûrt, szorÁtsa a foga k´z¢,
¢s szÀjÀban a tûrrel megcsÂkolhatja az igazgatÂjÀt, Ágy ac¢lcsÂkot vÀlthatnak.
Azzal az oldalÀra fordult, ¢s egy lÂra kezdett gondolni. A kocsis boldogtalan volt,
mert el akarta mes¢lni valakinek a fia halÀlÀt. De senki sem hallgatta meg, mert az
embereknek nem volt idej¡k, ¢s mert idegesÁtûnek tartottÀk. így hÀt a kocsis a lovÀnak
mes¢lte el a t´rt¢netet, mert az t¡relmes jÂszÀg volt. ¹reg lÂ volt, emberi szemmel.
Ebben a pillanatban k¢t szÀrnyas lÂ vÀgtatott elû, hÀtukon egy-egy nû ¡lt. Anton
Csehov ismerte ûket. SzÁn¢sznûk voltak, s kez¡kben virÀgzÂ cseresznyefaÀgat tartottak. A kocsis befogta a k¢t lovat, Anton Csehov helyet foglalt az ¡l¢sen, mire a hintÂ
a levegûbe emelkedett, a kÂrterem ablaka fel¢ rep¡lt, ¢s Ãgy lebegett. Ahogy a felhûk
k´z´tt szÀlltak, lÀttÀk f´ntrûl a parÂkÀs doktort, amint d¡h´sen hadonÀszik, ¢s kiabÀl
utÀnuk. A szÁn¢sznûk elejtettek k¢t cseresznyevirÀg-szirmot, a kocsis mosolygott, ¢s
ezt mondta: volna egy t´rt¢netem. SzomorÃ t´rt¢net, de azt hiszem, maga meg¢rt
engem, kedves Anton Csehov.
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Anton Csehov hÀtÀt az ¡l¢s tÀmlÀjÀnak vetette, nyaka k´r¢ tekerte sÀljÀt, ¢s Ágy szÂlt:
rengeteg idûm van, ¢n nagyon t¡relmes vagyok, ¢s szÁvesen hallgatom az emberek
t´rt¢neteit.

Vlagyimir Majakovszkij, a k´ltû ¢s forradalmÀr Àlma
1930. Àprilis 3-Àn, ¢lete utolsÂ hÂnapjÀban V lagyimir Majakovszkij, a k´ltû ¢s forradalmÀr ugyanazt Àlmodta, amit immÀr egy ¢ve minden ¢jjel.
Azt Àlmodta, hogy a moszkvai metrÂn utazik, egy ûr¡lt sebess¢ggel szÀguldÂ szerelv¢nyen. Elbüv´lte a sebess¢g, ugyanis rajongott a j´vû¢rt meg a g¢pek¢rt, de most
borzasztÂan szeretett volna kiszÀllni, ¢s makacsul szorongatott a kez¢ben egy tÀrgyat,
amit a zseb¢ben magÀval hordott. Hogy Àtv¢szelje a szorongÀst, Ãgy gondolta, le¡l,
¢s helyet vÀlasztott egy fekete ruhÀs kis ´regasszony mellett, aki bevÀsÀrlÂszatyrÀt fogta. Amikor Majakovszkij oda¡lt mell¢, az ´regasszony r¢m¡lten f´lugrott.
Ilyen csÃnya voln¢k?, tünûd´tt Majakovszkij, ¢s k´zben rÀmosolygott az ´regasszonyra. Majd Ágy szÂlt: ne f¢ljen, ¢n felhû vagyok, ¢s nem akarok mÀst, csak kiszÀllni
ebbûl a kocsibÂl.
V¢g¡l a szerelv¢ny megÀllt az egyik ÀllomÀson, ¢s Majakovszkij azon nyomban kiszÀllt. Bement az elsû ÃtjÀba akadÂ mosdÂba, ¢s elûvette zseb¢bûl a tÀrgyat. Egy darab
sÀrga szappan volt, amilyet a mosÂnûk hasznÀlnak. Kinyitotta a vÁzcsapot, ¢s gondosan
sÃrolni kezdte a kez¢t, Àm a kosz, amit a tenyer¢n ¢rzett, nem tünt el. Ekkor visszatette
zseb¢be a szappant, ¢s kil¢pett az aluljÀrÂba. Az ÀllomÀs kihalt volt. HÀtul, egy ÂriÀs
plakÀt alatt hÀrom ember Àllt, akik amint meglÀttÀk, elindultak fel¢. Fekete esûk´penyt ¢s nemezkalapot viseltek.
Politikai rendûrs¢g, szÂlt egyszerre a hÀrom f¢rfi, rutinellenûrz¢s.
Majakovszkij f´lemelte a kez¢t, ¢s hagyta, hogy megmotozzÀk.
HÀt ez mi?, k¢rdezte undorral az egyik f¢rfi, ¢s magasba emelte a szappant.
Nem tudom, mondta Majakovszkij ´ntudatosan, ¢n semmit sem tudok ezekrûl a
dolgokrÂl, ¢n csak felhû vagyok.
Ez szappan, sziszegte galÀdul a Majakovszkijt faggatÂ f¢rfi, ¢s te nyilvÀn gyakran
mosol kezet, a szappan m¢g nedves.
Majakovszkij nem szÂlt semmit, csak megt´r´lte izzadt homlokÀt.
Vel¡nk j´ssz, mondta a f¢rfi, ¢s karon ragadta, a mÀsik kettû pedig k´vette ûket.
F´lmentek egy l¢pcsûn, ¢s kijutottak egy nagy pÀlyaudvarra. Az ÀllomÀs¢p¡let elûtt
katonazubbonyos bÁrÀkbÂl ÀllÂ bÁrÂi test¡let Àllt, ¢s lelenchÀzi ruhÀba ´lt´ztetett gyerekhad volt a publikum.
A hÀrom f¢rfi eg¢szen a vÀdlottak padjÀig kÁs¢rte Majakovszkijt, ¢s ÀtadtÀk a darab
szappant az egyik bÁrÂnak. A bÁrÂ hangosbesz¢lût vett a kez¢be, ¢s Ágy szÂlt: titkosszolgÀlatunk rajtakapott egy bün´zût, m¢g ott volt zseb¢ben aljas tett¢nek eszk´ze.
Az Àrvagyerek-k´z´ns¢g kÂrusban fejezte ki rosszallÀsÀt.
A bün´st gûzmozdonyra Át¢lj¡k, mondta a bÁrÂ, ¢s fakalapÀcsÀval a bÁrÂi pulpitusra
¡t´tt.
Elûl¢pett k¢t ûr, levetkûztett¢k Majakovszkijt, ¢s ÂriÀsi sÀrga inget adtak rÀ. AztÀn
egy p´f´gû gûzmozdonyhoz kÁs¢rt¢k, amelyet egy Àllati arcÃ, f¢lmeztelen masiniszta
vezetett. A mozdonyon csuklyÀs hÂh¢r vÀrakozott, kez¢ben lovaglÂostorral.
Nos, lÀssuk, mit tudsz, mondta a hÂh¢r, s a mozdony elindult.
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Majakovszkij kin¢zett, ¢s lÀtta, hogy a nagy OroszorszÀgon utaznak kereszt¡l. V¢gtelen mezûk´n ¢s sÁksÀgokon haladtak Àt, s mindenfel¢ elkÁnzott f¢rfiak ¢s nûk fek¡dtek a f´ld´n, csuklÂjukon bilincs.
Ez a n¢p a te verseidre vÀr, mondta a hÂh¢r. K´ltû, dalolj! S rÀhÃzott az ostorral.
Erre Majakovszkij szavalni kezdte legrosszabb verseit. °rchangÃ, fennk´lt ¢s szÂnokias versek voltak. S mik´zben szavalta ûket, az emberek az ´kl¡ket rÀztÀk, ¢s csak
szidtÀk, szidtÀk az anyjÀt.
Ekkor Vlagyimir Majakovszkij f´l¢bredt, ¢s a mosdÂba ment, hogy kezet mosson.

Feh¢r B¢la

NEKROMANTIA
àHiggye el, ¢desem, az ¢let csupa rem¢nys¢g.Ê
(Karinthy Frigyes: F°LELEM °S REM°NY )

SzÀllÀs
A Koblenz felûl ¢rkezû tÀrsaskocsi s´t¢ted¢s utÀn g´rd¡lt be NÀpolyba. A fÀradt lovak
v¢gigtrappoltak a Corso AmadeÂn, aztÀn a via dei Lombardin, v¢g¡l pr¡szk´lve megÀlltak a Castel Capuano k´zel¢ben. A kilenc elcsigÀzott utas kikÀszÀlÂdott a delizsÀnszbÂl, nyÃjtÂzkodtak, beleszagoltak a levegûbe, megvÀrtÀk, mÁg a kocsis kioldja a k´teleket, ¢s hozzÀjuthatnak csomagjaikhoz, aztÀn ki-ki ment a dolgÀra. Karl Baedeker,
ez a k´rszakÀllas, n¢met fiatalember leoldotta nyakÀbÂl a pork´p´nyeget, ´sszecsavarva a hÂna alÀ csapta, megragadta kopott bûrtÀskÀja f¡l¢t, ¢s talÀlomra elindult a
kik´tû irÀnyÀba. Az elsû sarkon megszÂlÁtott egy ablakban bÂbiskolÂ idûs embert.
ä Uram, segÁtene rajtam? Merre talÀlok szÀllÀst? Ismer valami jÂ fogadÂt? ä k¢rdezte barÀtsÀgosan, de az ´reg nem vÀlaszolt, kik´p´tt a lÀba el¢, a nyelv¢t ´lt´gette,
aztÀn m¢g utÀnahajÁtott egy olajbogyÂs korsÂt is.
MÀsodszor egy nût szÂlÁtott meg, bizalmat keltett benne a s´t¢t utcasarkon csecsemûj¢t szoptatÂ fekete hajÃ asszony.
ä BocsÀsson meg... nem ismerem a vÀrost, ¢s... ä kezdte udvariasan.
ä Ne molesztÀlj engem, te mocskos idegen! ä kiabÀlt a nû magÀbÂl kikelve. ä MindjÀrt hÁvom a bÀtyÀimat, ¢s kivÀjjÀk azt a b¡d´s szemedet, ha nem hordod el magad!
Karl Baedeker elcsigÀzva, piszkosan ¢s ¢hesen gyalogolt tovÀbb, mÁg aztÀn a via
Carbonara ¢s a piact¢r sarkÀn talÀlt egy kis ristorant¢t, m¢gpedig a Haragos VezÃvhoz
c¢g¢rezve. VidÀm zene szürûd´tt ki az utcÀra, azonban ez a szeg¢ny Karl alig tÀrta ki
az ajtÂt, egy k¢s Àllt meg rezegve a deszkÀban, arasznyira a bal f¡l¢tûl.
Elkeseredetten ment tovÀbb. A Porte AlbÀnÀl rÀuszÁtottak egy kutyÀt, a kik´tû k´zel¢ben pedig k¢t vicsorgÂ malÀj matrÂz meg akarta erûszakolni. HajszÀl hÁjÀn menek¡lt meg. HÀlÀt adva jÂ sorsÀnak, hogy ¢p bûrrel megÃszta a meg¢rkez¢s utÀni ÂrÀkat,
¢jf¢ltÀjban bet¢rt a San Agostino della Zecca nevü templomba, ¢s r´vid imÀdkozÀst
k´vetûen lefek¡dt a f´ldre, az utolsÂ padsor m´g¢. A feje alÀ tette bûrtÀskÀjÀt, ¢s zavartalanul aludt hajnalig.
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L´v¢sek
A kert¢sz ¢ppen az elhervadt virÀgok maradvÀnyait metszegette le a rÂzsabokrokrÂl,
amikor meghallotta a l´v¢seket gazdÀja hÀlÂszobÀja felûl.
ä Ajjaj, mÀr megint kezdûdik ä motyogta maga el¢. ä Ez az ember teljesen ûr¡lt.
A l´v¢sek zajÀra a lovÀsz is elûj´tt, az istÀllÂ bejÀratÀnÀl Àllt, kez¢ben a csutakolÂkef¢vel.
ä MÀr megint? ä kiÀltotta a kert¢sz fel¢, ¢s mutogatott fel a borostyÀnnal benûtt
hÀzfalra.
ä Nem volt el¢g neki tegnap! ä kiÀltott vissza a kert¢sz, aki ¢ppen bûrk´t¢nye zseb¢be csÃsztatta a rÂzsavÀgÂ ollÂt, ¢s elindult a szalmakalapjÀ¢rt, amit egy k´zeli Ceratonia siliqua ÀgÀra akasztva felejtett.
K´zben elûker¡lt a szakÀcs is, kez¢ben megkopasztott tyÃkot lÂbÀlt.
ä ögy lÀtszik, nem hagy fel vele! Hetente rÀmegy harminc patkÀny ä ingatta a fej¢t
a szakÀcs.
ä RÀmegy arra ´tven is. Vagy m¢g t´bb! ä mondta a kert¢sz.
ä Nincs egy hete, hogy hatvan´t fejlett p¢ldÀnyt hoztak neki Friedrichsruh¢bûl ä
harsogta a lovÀsz, de ezt mÀr senki nem hallotta az Ãjabb l´v¢sektûl.
Odafent a hÀzban a vaskancellÀr kimagaslÂ formÀban l´v´ld´z´tt. Azt mindenkinek lÀtni kellett volna! Von Bismarck csÁkos hÀlÂingben, bojtos hÀlÂsipkÀval a fej¢n
az ÀgyÀn hasalt, ¢s c¢lra tartotta Lee-Medford puskÀjÀt.
ä J´het, Konrad! ä kiÀltotta, mire az inas beengedte a k´vetkezû patkÀnyt. Ez az
anarchista volt, amint a nyakÀban lÂgÂ kis fatÀbla mutatta. Bismarck az oldalÀt talÀlta
el, a patkÀny valÂsÀggal sz¢tfreccsent.
ä A k´vetkezût, Konrad!
Most egy szocialista futott be az ajtÂ alatt vÀgott lyukon. Az elsû l´v¢s nem talÀlt, a
golyÂ a t¡k´rÀllvÀny lÀbÀba fÃrÂdott, Àm a mÀsodik szembûl talÀlta el a patkÀnyt, cafatait hÀtravÀgta a sarokban ÀllÂ japÀn padlÂvÀzÀig.
Von Bismarck Ãjra t´lt´tt.
ä A k´vetkezût, Konrad!
TengeralattjÀrÂ
Meleg szeptemberi d¢lelûtt volt, V. ¢v, fructidor 15-e. Robert Fulton kis barokk asztalka m´g´tt ¡lt, puncsot szopogatott, k´zben az el¢ terÁtett legyezûre prÂbÀlta a tûle
karnyÃjtÀsnyira ¡lû h´lgy arck¢p¢t lefesteni. M¢g csak egy ÂrÀja dolgozott, de nagyon
sz¢pen haladt. Fulton megÀllapÁtotta magÀban, hogy a hajkorona szinte t´k¢letesre
siker¡lt.
A modell alig hÃsz¢ves, Ad¢lnak hÁvjÀk, ¢s mellesleg Lajos F¡l´p testv¢rhÃga.
ä ¹n rendkÁv¡l vonzÂ f¢rfi ä jegyezte meg Ad¢l a nyelvecsk¢j¢t kidugva. ä Mit is
mondott? Honnan ¢rkezett?
ä AmerikÀbÂl ä vÀlaszolta Fulton. ä De elûtte idûztem egy keveset Londonban is.
ä Ami azt illeti, PÀrizs nem valami nyugalmas hely mostanÀban ä mosolyodott el
Ad¢l. ä Aki teheti, menek¡l, amerre lÀt. RÀadÀsul sokan el¢gedetlenek a direktÂriummal. Egyre nû a zÃgolÂdÀs... Cseppet sem csodÀlkozn¢k, ha ÀllamcsÁny t´rt¢nne. Maga
csodÀlkozna rajta?
ä Engem a politika teljesen hidegen hagy ä mondta Fulton, ¢s kivÀlasztott egy v¢konyabb ecsetet, hogy a nyak lÀgy Áv¢t felrajzolja a legyezûre. ä ElÀrulom a kisaszszonynak, hogy ¢n kv¢ker iskolÀba jÀrtam.

76 ã Feh¢r B¢la: Nekromantia

Ad¢l megrÀntotta a vÀllÀt, fogalma nem volt rÂla, mi az a kv¢ker iskola. Fulton a
puncsos poharÀ¢rt nyÃlt, kecsesen megemelte, ¢s mik´zben kortyolt, tekintet¢vel Ad¢l
kisasszony tomporÀn legel¢szett. Ez a tompor nagyon sz¢pen kirajzolÂdott a testre
fesz¡lû vÀszonruha alatt, mert Ad¢l kisasszony kicsit oldalt ¡lt, kac¢ran keresztbe vetett
lÀbbal. Nagy ¢g, ¢ppen olyan formÀja van, mint egy angol kereskedelmi hajÂ farÀnak,
gondolta Fulton, ¢s mindjÀrt elk¢pzelte, hogy akkor a kanap¢ volna a tenger Ad¢l
kisasszony ¡lepe alatt, akkor viszont... Fulton letette a puncsos poharat, ¢s kez¢be vette
az ecsetet... akkor viszont, ha az ember szerkesztene egy olyan hajÂt, ami a vÁz alatt
tudna haladni, igen, igen, egy tengeralattjÀrÂt, hohÂ, hÀt persze, ¢s ez a szerkezet a
hajÂgerinc alÀ lopÂzna, egy k¢sleltetve robbanÂ lûporcsomagot helyezne a fen¢kre...
igen, ¢s akkor az eg¢sz ¡lep a levegûbe rep¡lne... Bumm, bumm, bimmmm!!!
ä Min mosolyog, kedves Robert? ä k¢rdezte Ad¢l kisasszony.
Fest¢k
Hiva Oa hegye m´g´tt lebukni k¢sz¡lt a nap. Az ÂceÀn f´l´tt, a pÀraf¡gg´ny´n Àt
m¢g lÀtni lehet Tahuata ¢s Ua Pu tÀvoli sziget¢t. K¢t smaragd a v¢gtelen k¢ks¢gben.
Paul Gauguin mezÁtlÀb Àcsorgott az Âcska autonai famÂlÂ mellett, ¢s le nem vette szem¢t arrÂl a bÀrkÀrÂl, amely nyugat felûl k´zeledett. Eltelt megint f¢l Âra, addigra mÀr
jÂl kivehetû volt, hogy a hullÀmok k´z´tt bukdÀcsolÂ bÀrka valÂban az, amelyikre napok Âta, ¢jjel-nappal vÀr. Az a v¢n r¢szeges Apollo Alcaparrado v¢gre meg¢rkezett, ¢s
ha van isten, m¢g s´t¢ted¢s elûtt ki is k´t. HÀrom h¢tbe tellett a nyomorult kolumbiainak, hogy megforduljon Papeteebûl, de mÀr mindegy, az a fontos, hogy itt van,
nem is fog vele alkudozni, vita n¢lk¡l kifizeti az ´reg ´sszes k´lts¢g¢t, pedig a v¢n
csirkefogÂ a duplÀjÀt fogja k¢rni.
SÀrga vÀszongatyÀjÀban Gauguin ott Àllt a roskatag mÂlÂ v¢g¢n, amikor a bÀrka
v¢gre kik´t´tt, ¢s a kis kormÀnyosf¡lke ablakÀban megjelent Apollo Alcaparrado szÁjas
arca. Gauguin barÀtsÀgosan intett neki, mire az ´reg elûmÀszott, csigalassÃsÀggal
meghÃzta a pÀnyvak´teleket, aztÀn lehorgonyozta a bÀrka farÀt.
ä Adja mÀr ide a csomagomat! Napok Âta erre vÀrok! ä s¡rgette Gauguin, mire
Alcaparrado nap¢gette vonÀsai ezer rÀncba szaladtak.
ä Nincs csomag ä mondta. ä ºres k¢zzel j´ttem.
ä ögy ¢rtsem, Apollo, hogy nem hoztÀl nekem fest¢ket?
ä Mit csinÀljak, nem ¢rkezett meg a fest¢k Papeteebe. A Miracle n¢gy nap k¢s¢ssel
befutott, de a kapitÀny nem tudott a fest¢krûl. IgazÀn sajnÀlom, Paul, de nem tehetek
rÂla.
ä Uahuka vatoa malakula! ä kÀromkodott ¢gre fordult szemmel szeg¢ny Paul, ¢s a
tengerbe k´p´tt.
Alkonyatkor Paul ¢s Apollo m¢regerûs tubÀt iszogatott a festû hÀzÀban. A harmadik
pohÀr utÀn Gauguin nyakon csÁpte a v¢n tenger¢szt, ¢s bel´kd´ste a hÀlÂszobÀjÀba.
ä N¢zd csak meg, mit müvelt¢l velem! Tess¢k! ä kiÀltotta elkeseredetten, ¢s dobÀlni
kezdte a keze ¡gy¢ben l¢vû vÀsznakat. ä Ez itt a Vairunati! Nem tudtam befejezni,
mert nincs z´ldem! Sebaj! Majd piros lesz a fü!
ä Piros? ä csodÀlkozott Apollo, ¢s a fej¢t vakarta.
ä Mint a v¢r! Tess¢k, ezt n¢zd meg! HÀrom h¢tig dolgoztam ezeken a nyavalyÀs
disznÂkon. Nincs barnÀm, de mondok neked valamit, te csirkefogÂ! Feket¢k lesznek
a sert¢sek! Feket¢k! Hallod? Feket¢k!
ä Fekete sert¢sek? Az meg hogy fog kin¢zni, Paul? ä k¢rdezte Apollo Alcaparrado.
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Zutty
ä °n nem tudom, mit csinÀlok ezzel a b¡d´s k´ly´kkel! Esk¡sz´m, mindjÀrt meg¡t a
guta! ä kiÀltotta m¢rgesen Theresa mama, ¢s monsieur Escargot hiÀba csitÁtotta, attÂl
csak m¢g jobban kiabÀlt. ä Ahova nyÃlok, spÀrgÀt talÀlok! Az atyaisten is tele van itt
aggatva spÀrgÀval! Tess¢k, ezt n¢zze meg!
Theresa mama megmutatta, hogy megint egy spÀrgÀt talÀlt a kilincsre k´t´zve,
mert Joseph-Ignace ezzel nyitja ki az ajtÂkat. Monsieur Escargot mosolyogva csÂvÀlta
a fej¢t.
ä Nyugodjon meg, nem kell idegeskedni. A gyerekek mindenf¢l¢t kitalÀlnak. Majd
elmÃlik!
ä M¢g hogy elmÃlik...! Joseph-Ignace mÀr tizen´t ¢ves!
ä Hagyni kell, hadd t´rje a fej¢t. Nem olyan nagy baj az. HÀt kit zavar vele?
ä Hogy kit? ä csattant fel Theresa mama. ä Engem zavar, engem! °rti? Mindenre
madzagot k´t ez a f¢leszü, s¡ket k´ly´k. Madzaggal hÃzza be a reteszeket, madzaggal
nyitja ki az ablakot, a fiÂkokat, mÀr a teÀskannÀt is madzaggal hÃzza maga el¢. De ez
mind semmi. VÀrjon csak! ä Theresa mama a konyhaszekr¢nybûl kis faszerkezetet
vett elû, ¢s az asztalra helyezte. ä Ezt n¢zze meg, monsieur Escargot! Ettûl majd leesik
az Àlla!
A postÀs kiitta a mentalikûrt, amivel megkÁnÀltÀk, aztÀn szem¡gyre vette a k¡l´n´s
kis g¢pet.
ä Mi akar ez lenni, madame Guillotin? ä k¢rdezte a homlokÀt rÀncolva.
ä Asztali kolbÀszvÀgÂ, uram!
ä Ne tess¢k velem tr¢fÀlni.
Theresa mama erre megmutatta, milyen egyszerüen mük´dik. Bele kell fektetni a
kolbÀszt, utÀna az ember csak meghÃzza a madzagot, ¢s akkor az a kis ÂlomsÃly maga
elûtt tolva a peng¢t, egyszerüen lezuttyan, ¢s vÀg egy karika kolbÀszt.
ä Elszaladt az idû, nekem most mÀr mennem kell ä jegyezte meg monsieur Escargot,
¢s kezdte visszagombolni postÀskabÀtjÀt. ä Megjegyzem, ezzel akÀr m¢g a szivarv¢get
is jÂl le lehetne vÀgni. Zutty, ¢s k¢sz.
ä Ahogy mondja! Zutty, ¢s k¢sz ä ism¢telte Theresa mama, aztÀn meghÃzta a kilincsre k´t´tt madzagot, ¢s kitÀrta az ajtÂt monsieur Escargot elûtt.
Hûs
Mihail Ilarionovics Kutuzov tÀborszernagy 1802-ben kegyvesztett lett. A cÀrt egyÀltalÀn nem hatotta meg, hogy az ´reg hadfinak mÀr egy ¢p porcikÀja sincs, sût 1774-ben
olyan sÃlyos fejs¢r¡l¢st szenvedett a t´r´k´k ellen viselt hÀborÃban, hogy a f¢l szem¢t
is elvesztette.
Mihail Ilarionovics vonakodÀs n¢lk¡l vette tudomÀsul a cÀr d´nt¢s¢t, vid¢ki birtokÀra vonult vissza, ¢s persze nem sejtette, hogy ha majd NapÂleon megindul OroszorszÀg fel¢, akkor megint sz¡ks¢g lesz rÀ. °lvezte a gondtalan ¢letet, ¢s gyermek mÂdjÀra ´r¡lt az ajÀnd¢knak, amit KÀroly Frigyes, Baden-Durlach ûrgrÂfja k¡ld´tt neki.
Ez az ajÀnd¢k egy m¢regdrÀga ettlingeni puska volt, Àlomsz¢p k¢zmüvesmunka, az
akkori legkorszerübb, szÃrÂlÀngot adÂ gyutaccsal, k¡lsûkakasos els¡tû szerkezettel ¢s
huzagolt csûvel.
A tÀborszernagy 1802 augusztusÀban prÂbÀlta ki a fegyvert. Kolja nevü leg¢nye
tÀrsasÀgÀban jÀrta az erdût-mezût, az volt a terve, hogy nyÃlra megy, de az nem ker¡lt
az ÃtjÀba. K¢sûbb be¢rte volna rÂkÀval vagy fÀcÀnnal is, de azzal sem talÀlkozott. MÀr
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hazafel¢ tartottak, amikor Mihail Ilarionovics jÂl megtermett varjÃt vett ¢szre egy
nyÁrfa tetej¢n. Megtorpant, ¢s egy bokor m´g¢ hÃzÂdott.
ä Ennek most a segg¢be durrantok ä szÂlt oda KoljÀnak.
A tÀborszernagy felvette a lûÀllÀst, tokÀjÀt a tusra nyomta, a jÂ szem¢t r¢snyire szükÁtve c¢lzott, ¢s durr. Csak lassan halt el a l´v¢s zaja a tajgÀban.
A varjÃ tovÀbbra is ott ¡lt a fÀn, ¢s nyugodtan n¢zegetett.
ä N¢zzenek oda, milyen bÀtor ez a tetves madÀr ä mondta v´r´s arccal Mihail Ilarionovics, ¢s n¢mi kotorÀszÀs utÀn a zseb¢bûl f¢lteny¢rnyi kit¡ntet¢st hÃzott elû. ä
Fogd ezt, Kolja fiam, mÀssz fel sz¢pen arra a fÀra, ¢s add Àt neki!

LÀzÀr BalÀzs

HEXAMETER
Herpesz a f¢lhold. ögy s¡t az ¢jszaka f¢nytelen ajkÀn.
Mozdul lassan a rÃt arc, ¢s belecsÂkol a tÀjba,
Borzad a minden, mert a vilÀgv¢g szÀjszaga Àrad.

¹SSZE°RNEK A VISZONYOK
´ssze¢rnek a viszonyok
mint langyos lombikban
Ãszom az ûszben
sejtjeim gammasugarÀt
egy gyermekkori eml¢k nyeli el
de mÀr ahhoz sincsen k´z´m
Isten m¢g kivÀr
nem mindig lehet ami van

79

Varga MÀtyÀs

LASSö T°TEL
Ha az asszony, anyÀm (hogy ne
zavarjon) csak kÁv¡lrûl, ahogy
szokta, a kert felûl ´nt´zi
meg a virÀgokat az ablakban,
a vÁz ¢rint¢s¢tûl jellegzetes
muskÀtliillat tÀmad, ¢s az
¡vegen Àt is nyomban (m¢g
perceken Àt) ¢rzûdik odabent.
Ez persze nem a virÀg, hanem
a n´v¢ny illata, ¢s ugyanÃgy
az ember kez¢re tapad, ha
egy f¢lszÀraz t´vet dob ki a
szem¢tbe, mintha csak v¢letlen¡l
¢r hozzÀ egyetlen lev¢lhez. ä
De tudatosan csak Ãgy soha
nem ¢rinted; mindig van valami
belsû ok, valami hirtelen
j´tt szomjÃsÀg erre a fanyarz´ld borzongÀsra, mely t´bbnyire a k´r¡lm¢nyekbûl,
pontosabban a megt¢tel
lehetûs¢g¢bûl sz¡letik.
°s van egy csak ide tartogatott mozdulat: ahogy, ha nem
lÀtja senki, egy ujjal ¢pp hogy
egy kicsit (mint valami igen
¢rz¢keny kapcsolÂ vagy tÀvirÀnyÁtÂ aprÂ gombjÀt) meg¢rinted a bolyhos felszÁnt. ä
°s m¢lyre szÁvod a jÂl ismertet.
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FAK°REG
akÀrha mÀgnes delejezn¢
az el´regedett sz´vet mÀllÂ,
de t´red¢kesen is mindenre
eml¢kezû r¢tegeit ä akÀrha
sÁrk´vek sz´gletes tolulÀsa
(mint PrÀgÀban abban a r¢gi
zsidÂ temetûben) ä s akÀrha
folyÂÀtt´r¢s a hegyek k´z´tt,
vagy kiszÀradt meder, valami
kanyonf¢le, hol, ha elj´n az
esûs ¢vszak, hatalmas ÀrhullÀm zÃdul le ä de most
csak hangyÀk megfontolt,
¢hes vonulÀsa egyre k´zelebb
a szakadÂ jelenhez

B¢k¢s PÀl

AZ IBOLYçN TöL

K¢t nap volt hÀtra az utazÀsig, t´m¢rdek tenni- ¢s int¢znivalÂ, bÃcsÃzkodÀs, csomagolÀs, hiszt¢ria. HÀrom hÂnap el¢g sok. Ilyenkor az ember elk´sz´n azoktÂl, akik szÀmÁtanak. Gyuri volt az utolsÂ, ¢s hol mÀsutt, mint az IbolyÀban? K¢stem, ahogy szoktam, odakint vÀrt a kopott presszÂ elûtt, mert egyed¡l be nem ment volna semmi p¢nz¢rt, ¢s rÀm n¢zett szemrehÀnyÂan, ¢s elk¡ld´tt a francba, ahogyan szokta. Rendben
volt minden.
A presszÂsnû azt k¢rdezte: ä A szokÀsosat? ä vÀlaszt nem vÀrt, hozta a kÂlÀt a kisunikummal, ¢s Gyuri kifejtette, ahogyan szokta: az¢rt jÀrunk ide, mert olcsÂ, ¢s mert
itt van m¢g kisunikum, ami szÁvmüt¢t utÀn is elfogadhatÂ, sût egyenesen ajÀnlott, ¢n
meg bÂlogattam, ahogyan szoktam: m¢g sz¢p. Ez¢rt jÀrunk ide.
Ment¡nk persze mÀshovÀ is, korÀbban, amikor a k´rny¢ken laktam, egy ugrÀsra
Kardos G. IrÀnyi utcai lakÀsÀtÂl. S¢tÀlni valÂ est¢ken k´rbelÀtogattuk a k´rny¢k legelvadultabb, -f¡st´sebb, -romosabb helyeit, mÁgnem valamelyikben megÀllapodtunk;
Gyurit k¢tes alakok szÂlÁtottÀk meg, f¢lszavakkal tÀj¢koztattÀk, mi t´rt¢nt azÂta (hogy
miÂta, mi volt a mitikus kezdet, az homÀlyba veszett, egyszÂval: azÂta), elment az
asszony, esetleg visszaj´tt, û maga, a f¢rfi ment el vagy t¢rt vissza ä nû mindig szerepelt
a helyzetjelent¢sben ä, ¢s aztÀn bÂlogattunk: hajjaj, hÀt igen. Egy-egy tûmondat jutott
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a politikÀra is, nem sok, hÀt kifen¢t ¢rdekel, ha mÀr beette magÀt egy ilyen elvadultf¡st´s-romosba? De az¢rt: hajjaj. Meg: hÀt igen.
AztÀn fogyni kezdtek az elvadultf¡st´sromosak. A f¢nyes Áräamerikai s´r´zûk, müpatinÀs b¢csikÀv¢zÂk, kÁnai gyorsb¡f¢k ¢s Pizzeria ItalianÂk rendszervÀltÂ lend¡lettel
szorÁtottÀk vissza, radÁroztÀk ki az Àtkos mÃlt maradvÀnyait, csak az Ibolya maradt
talpon, ki tudja, mi¢rt. Mintha megfeledkeztek volna rÂla. Ottfeledt¢k hetvenes ¢vekbûl datÀlt mübûr sz¢keivel, rosszul zÀrÂdÂ, mindig cÃgos ablakaival meg a marcona,
Àm derüsen d¡nny´gû, nyugdÁjbÂl f¢lmunkaidûben bejÀrÂ vissz¢rfÀslis felszolgÀlÂnûvel: ä A szokÀsosat?
ä A szokÀsosat.
Est¢nk¢nt, amikor szemk´zt bezÀrt az Egyetemi K´nyvtÀr, Àtj´ttek a b´lcs¢szek meg
a jogÀszok egy kÀv¢ra vagy s´rre, ott lubickoltak a t´bb ¢vtizedes b¡d´sben, a teny¢rnyi, kÀv¢scs¢szealjra is alig el¢g asztalkÀkon jegyzetek, az ´lben egy kis Arisztotel¢sz,
Heidegger ¢s Wittgenstein, csak hogy meglegyen a kÀv¢ zamata, ¢s Gyuri azt mondta:
ä Hogy flancolnak az int¢zû lÀnyai. Mi?
ä Mint a hÀborÃ elûtti JÀvor-filmekben a birtok int¢zûj¢nek lÀnyai, tudod a frissropogÂsak.
ä Arisztotel¢sszel meg Wittgensteinnel?
ä Az benne a flanc. De elmÃlik. °s marad a l¢nyeg.
ä Mif¢le l¢nyeg?
ä Hogy ûk az int¢zû lÀnyai.
Semmiben sem k¡l´nb´z´tt ez az utazÀs elûtti talÀlkozÀs a t´bbitûl. Besz¢lt¡nk egy
kicsit az irodalomrÂl. AztÀn leintett¡k egymÀst: na ne, k´r´tt¡nk esznek. Ha csak virslit meg szendvicset is, de az¢rt... PolitizÀltunk egy kicsit. °s r´gt´n figyelmeztett¡k
egymÀst: m¢gsem jÀrja, k´r¡l csupa rendes, v¢lhetûleg becs¡letes ember, k´zt¡k az
int¢zû lÀnyai, mi meg disznÂlkodunk?
Akkor egy kicsit hallgattunk, ¢s az aranyszÁvü visszeres marcona odaj´tt: ä M¢g
egyet?
ä Tudja, hogy nem lehet.
ä Ha maga mondja.
ä Akkor hozza.
Hozta, letette, a fej¢t csÂvÀlta: ä A szÁvvel nem lehet viccelni.
ä Akkor mire valÂ, ha nem lehet vele viccelni?
°s ¡lt¡nk m¢g egy ÂrÀt.
Gyuri Maupassant-rÂl besz¢lt. Hogy Ãgy kellene. Vagy kellett volna. Mert azokban
a novellÀkban van n¢hÀny mondat. °s v¢gsû soron csak ez szÀmÁt. Egy-egy mondat.
ArrÂl, hogy valaki ¢hes. Szerelmes. Aljas. Sz¡letik. Meghal. Olyan mondatok, hogy
egyszerre te is ¢hes leszel, szerelmes, aljas, ¢s megsz¡letsz ¢s meghalsz. Ha egyetlen
ilyet ´sszehoz az ember, mÀr meg¢rte. A t´bbi Ãgy elmÃlik, mint az int¢zû lÀnyainak
´l¢bûl Heidegger. Maupassant ÂriÀs. LegalÀbb ´t ilyen mondata van.
ä °s hÀnyan olvassÀk ma? ä k¢rdeztem.
ä Az meg kit ¢rdekel? ä AztÀn elhallgatott, az ajka n¢mÀn mozgott, mintha szÀmba
venn¢ a francia novellista hÁveit, v¢g¡l k´z´lte a v¢geredm¢nyt: ä °n. °n olvasom.
Nem lehet nem szeretni. Szeretni kell Henri Ren¢ Albert Guy de Maupassant-t.
Egyre s´t¢tebb lett ¢s egyre b¡d´sebb. Remek¡l ¢rezt¡k magunkat. TalÀn m¢g sosem volt ilyen jÂ az IbolyÀban.
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HazakÁs¢rtem, a kapualjban m¢g egy kicsit Àradozott Maupassant-rÂl, k¢ts¢gbe
vonta elmebeli k¢pess¢geimet, ahogyan szokta, mert nem tudom megjegyezni a koll¢ga egyszerü keresztnev¢t: Henri Ren¢ Albert Guy, aztÀn felhÁvott m¢g egy teÀra,
elhÀrÁtottam; haza kell mennem csomagolni, elk¡ld´tt a francba, ahogyan szokta, a
lelkemre k´t´tte, hogy Árjak, de vÀlaszt ne vÀrjak, ¢s elbÃcsÃztunk.
HÀrom hÂnapot t´lt´ttem tÀvol, ¢s csak elv¢tve akadtak ¡res ÂrÀim. De ha m¢gis,
akkor t´bbnyire Maupassant-t olvastam. °s ha mind az ´t mondatot nem talÀltam is
meg, kettût igen. MegÁrtam Gyurinak. VÀlaszt nem vÀrtam.
HosszÃ volt az Ãt hazafel¢. ChicagoäNew York n¢gy Âra, hÀrom Âra vÀrakozÀs, aztÀn New YorkäFrankfurt kilenc Âra, ¢s n¢gy Âra vÀrakozÀs, aztÀn v¢gre a magyar g¢p:
FrankfurtäBudapest.
Maszatos reggel volt, zsibbadt fÀradtsÀg, fejfÀjÀs, h¢tzÂnÀnyi idûzavar. Az Àlmos l¢gikisasszony valami zsÃrkocsit vonszolt v¢gig az ¡l¢sek k´z´tti folyosÂn; f¢ltucatnyi
n¢met napilap ¢s egyetlen magyar, a VasÀrnapi KurÁr.
A cÁmlaprÂl Gyuri mosolygott. A k¢p alatt ¢vszÀmok. Az egyik a sz¡let¢si. A mÀsik
meg a mÀsik. °s a r´vid hÁr. Hogy tegnap. AkkortÀjt, amikor ¢n Chicago f´l´tt kÂvÀlyogtam a levegûben.
Elmentem az IbolyÀba m¢g aznap este. Vizsgaidûszak volt, az int¢zû lÀnyai izgatottan zsinatoltak, ´l¡kben a szokottnÀl is t´bb k´nyv ä Arisztotel¢sz, Heidegger ¢s Wittgenstein szilÀrdan tartotta magÀt.
ä R¢g lÀttam ä mondta a visszeres marcona ä, a barÀtjÀt is. A szokÀsosat? ä ¢s az
asztalra tette a kÂlÀt meg a kisunikumot. Hirtelen megÀllt, ¢s lassan, nagyon lassan,
szinte szÂtagolva k¢rdezte: ä A barÀtja? Nem j´n?
H¢t idûzÂnÀnyi fejfÀjÀs vÀgott a halÀnt¢komba. A nû leereszkedett Gyuri hely¢re,
¢s k´zel hajolt: ä Mondtam ¢n, hogy a szÁvvel nem lehet viccelni.
çtnyÃltam az asztalon a kisunikum¢rt.
ä Nagyon kedves ember volt ä mondta a visszeres ä, hogy is hÁvtÀk?
ä Kardos G. Gy´rgy.
ä Ja. Mondta egyszer. Meg hogy ÁrÂ. Mondja csak, mi a nev¢ben... mi volt a nev¢ben
az a G.?
ä Egy r´vidÁt¢s. TalÀn... Guy.
ä Guy?
ä Henri Ren¢ Albert Guy.
ä Most mit h¡ly¢skedik? Meghal a barÀtja, ¢s akkor h¡ly¢skedik. Sz¢gyellhetn¢ magÀt! ä F´ltÀpÀszkodott, rÀm f´rmedt. ä M¢g valamit?
°n meg: ä A szokÀsosat.
ZÀrÂrÀig ¡ltem a poharak f´l´tt, megittam a magam¢t, ¢s megittam Kardos Guy
de Gy´rgy adagjÀt is, a holnapit, a j´vû hetit meg az azutÀnit; megittam sz¢p rendben
mind.
AzÂta nem jÀrtam az IbolyÀban.
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Ferdinandy Gy´rgy

MAGYAR K¹LTýK AZ EBENFURTI
SZçRNYVONALON

¹t ¢vvel 1956 bukott forradalma utÀn n¢hÀny PÀrizsba ker¡lt fiatal magyar ÁrÂ megel¢gelte az emigrÀnssajtÂban bet´lt´tt szeg¢ny rokon szerep¢t, ¢s Ãj irodalmi ¢s kritikai folyÂirattal Àllt elû, a Magyar Mühely-lyel.
A vÀllalkozÀs, a szakÁtÀs az emigrÀnspolitizÀlÀssal, az avantgarde hagyomÀnyok felÃjÁtÀsa ¢s folytatÀsa bÀtor hÃzÀs volt, bÀtor ¢s rem¢nytelen. Akkor, 1962-ben m¢g senki
sem tudta, hogy a Nyugatra ¢rkezett k¢tszÀzezernyi menek¡lt k´r¢ben lesz-e ig¢ny
ilyen fÂrumra.
Az alapÁtÂk a hÁrver¢s ¢s a terjeszt¢s ter¢n is ÃjÁtottak. Nem a politikai emigrÀciÂ
fÂrumain adtak ¢letjelt magukrÂl, hanem ä modern vÀndorszÁn¢szek ä nagy eurÂpai
k´rutakon mutattÀk be a Mühely elsû szÀmait. ¹t ¢v alatt az ´tvenhatosok Ãgy-ahogy
megtalÀltÀk mÀr vÀlasztott hazÀjukban a hely¡ket. Anyagi gondjaik megoldÂdtak.
Ideje volt a szellemi tÀplÀl¢kot is hÀzhoz szÀllÁtani nekik.
Nem tartoztam a Magyar Mühely ÀllandÂ munkatÀrsai k´z¢, f¢l tucat elbesz¢l¢semet
ha k´z´lt¢k az indulÀs ¢veiben a pÀrizsiak. AnnÀl gyakrabban voltam a szerkesztûk
sofûrje elûfizetûket toborzÂ eurÂpai k´rutaikon. TalÀn leghosszabb ¢s minden bizonnyal legkalandosabb utunk AusztriÀba vezetett.
MeghÁvÂnk a b¢csi Bornemisza-k´r volt, ¢s a kocsiban hÀrman ¡ltek k´r¡l´ttem:
Nagy PÀl, Parancs JÀnos ¢s Papp Tibor. AutÂsztrÀdÀk m¢g nem voltak azokban az
idûkben sem FranciaorszÀgban, sem AusztriÀban. Keskeny, csatakos orszÀgutakon kanyarogtunk, t´bbnyire s´t¢tben: ha jÂl eml¢kszem, t¢l eleje, november vagy december
lehetett. Az ¢jszakai kocsikÀzÀsnak volt egy mÀsik igencsak k¢zenfekvû oka is: megtakarÁtotta a szÀllodÀt, amit sem a Bornemisza-k´r tiszteletdÁja, sem a francia ´szt´ndÁj
nem fedezett.
ötban Kelet fel¢ megÀlltunk M¡nchenben, ahol a B¡low Strasse rÀdiÂsai megvend¢gelt¢k a fÀradt ¢s farkas¢hes pÀrizsiakat. Az emigrÀns-sajtÂterm¢kek hol gyanakvÂ,
hol ellens¢ges kÂrusÀban az öj LÀtÂhatÀr volt az elsû ¡dÁtû kiv¢tel. MolnÀr JÂzsef ¢s
BorbÀndi Gyula aligha ¢rtettek mindenben egyet a mühelyesekkel, de tiszteletben tartottÀk ûket; mint magÀnemberek talÀn m¢g szurkoltak is nekik.
HÀrom utasom horkolva aludt a kocsiban egy-egy ilyen r´gt´nz´tt vacsora utÀn.
°n pedig ä mi mÀst tehettem ä nyomtam tovÀbb a pedÀlt. Huszon¢vesen sok mindent
kibÁr az ember.
B¢csben Sz¢pfalusi¢k fogadtak. Volt valami r´gt´nz´tt talÀlkozÂ is a KapisztrÀn utcai
lakÀsban, fiatalok vettek minket k´r¡l, a Mühely b¢csi hÁvei. Az elszÀllÀsolÀs k´nnyen
ment, ¢n valami diÀkotthonba ker¡ltem, ahonnan ä Ãgy gondoltam ä k´nnyebb lesz
majd lel¢pnem, mint Sz¢pfalusi¢ktÂl. Addigra lett ugyanis egy sz¢p magyar lÀny, aki
felajÀnlotta a szobÀjÀt ä a diÀkotthonba csak reggel jutottam be, kapunyitÀs utÀn. A
lÀnynak m¢g a nev¢t is elfelejtettem azÂta ä huszon¢vesen ilyen hÀlÀtlan az ember.

84 ã Ferdinandy Gy´rgy: Magyar k´ltûk az ebenfurti szÀrnyvonalon

D¢lutÀn, ism¢t Sz¢pfalusi¢knÀl, ´sszeÀllÁtottuk az esti programot. Eml¢kszem, Papp
Tibor megk¢rdezte, elolvashatnÀ-e a k¢ziratomat. AzutÀn nemcsak elolvasta, hanem
mondatrÂl mondatra Àtn¢zette velem. A Halt ä akkor m¢g Flipper ä cÁmü kroki arrÂl
szÂlt, hogy egy fiÃ lÀtni akarja a tengert. °s hÀt hogy ez nem siker¡l neki.
A sz´vegre rÀf¢rt a javÁtÀs, de este a sok hÃzÀstÂl alig tudtam felolvasni a k¢ziratomat. Eml¢kszem, Sz¢pfalusi Pista odasÃgott valamit Papp Tibornak. Valami olyasmit,
hogy ànem igazÀn jÂ ez a FerdinÀndyÊ. NyilvÀn lÀtta Tibor javÁtÀsait, ¢s maga a t´rt¢net, aminek nem volt magyar vonatkozÀsa, sem tetszhetett neki.
Hazai vonatkozÀsa a t´bbi ÁrÀsnak sem volt, hacsak az nem, hogy magyar szemmel
ker¡lt bemutatÀsra benn¡k ä mint mondtuk volt ä a vadnyugat. Az emigrÀnssajtÂ nyavalyÀit, az acsarkodÀst ¢s a sirÀnkozÀst m¢lyen megvetett¢k a pÀrizsiak. Fenegyerekek
voltak, b¡szk¢k arra, hogy az irodalom ¢s a müv¢szetek fûvÀrosÀban is k¢t vÀllra fektett¢k ezt az idegen vilÀgot. Nem lettek sem emigrÀnsok, sem hontalanok, legfeljebb
tanulmÀnyÃton l¢vû magyar diÀkok, akik nem tartoznak elszÀmolÀssal senkinek. '56
ûsz¢n bûs¢gesen ki¢rdemelt¢k ezt a tanulmÀnyutat.
A müsoron mÀsnap Graz szerepelt. K¢t kocsival indultunk Ãtnak, mert vel¡nk tartott
Sz¢pfalusi is. FÀradtak voltunk ¢s el¢gedettek. Turn¢zÂ sztÀrok: megtapsoltak ¢s kifizettek minket a b¢csiek.
ötk´zben m¢g vÀrt rÀnk egy meglepet¢s. Wiener NeustadtnÀl vend¢glÀtÂink lekanyarodtak a grazi ÃtrÂl, ¢s megÀlltak egy pÀlyaudvaron.
ä Egy kis MagyarorszÀg? ä k¢rdezte Sz¢pfalusi Pista titokzatosan.
Sopron ¢s Ebenfurt k´z´tt ä milyen hihetetlen! ä minden vasf¡gg´ny ¢s aknazÀr
ellen¢re is vÀltozatlanul mük´d´tt a raabäoedenburgäebenfurti vasÃtvonal, ami ä
mint neve is jelzi ä egy kis darab MagyarorszÀgon is Àthaladt.
Pista megvette a jegyeket, a hÀrom pÀrizsi beszÀllt. Mi ketten ä a k¢t vezetû ä nem
tarthattunk vel¡k: osztrÀk f´ld´n kellett bevÀrnunk a vissza¢rkezû bÀtor kis vonatot.
VillÀmgyors kaland volt, talÀn egy Âra hosszat sem tartott az eg¢sz. A hatÀrÀllomÀson n¢mÀn ¡ltek vissza mell¢m a pÀrizsiak.
ä Milyen volt? ä k¢rdeztem tûl¡k kint a grazi Ãton.
Nem feleltek.
ä Tudod ä mondta k¢sûbb Tibor ä, Sopronon eg¢szen lassan, l¢p¢sben halad Àt a
vonat. °s hÀt pÀlyamunkÀsok dolgoznak a sÁnek k´z´tt. Magyarok.
ä KiszÂltatok nekik?
ä Azt nem lehetett. A hatÀrûr´k l¢gmentesen lezÀrtÀk a vagonokat.
ä Tibor integetett ä mondta Nagy Pali. ä °s akkor az egyik felemelte az ujjÀt, ¢s
tr¢fÀsan megfenyegetett.
Nevett¡nk. Csak akkor vettem ¢szre, hogy milyen furcsa a hangjuk. Hogy ezek sÁrtak mind a hÀrman a Graz fel¢ siklÂ francia g¢pkocsiban.
Sz¢p, naps¡t¢ses d¢lelûtt volt, sÀpadt t¢li vasÀrnap. Itt, Burgenlandban minden, m¢g
az Ãtsz¢li eperfÀk ¢s a kajla m¢rf´ldk´vek sora is a tÃlsÂ partra, az elhagyott aprÂcska
hazÀra eml¢keztetett. Valahol itt kÃsztunk Àt a hatÀron, amikor odaÀt elbukott a forradalom.
Este Nagy Pali ä akkor m¢g Lûrinc PÀl ä egy r´vid ÁrÀst olvasott fel, torokszorÁtÂ
kis karcolatot, amit k¢sûbb egyetlen k´tet¢be sem vett fel, ¢s aminek ma mÀr a cÁm¢re
sem eml¢kezem. A sikert ÀltalÀban a Malacok mennyorszÀga cÁmü elbesz¢l¢ssel aratta:
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k¢t magyar fiÃ kalandjaival a pÀrizsi vÀgÂhÁdon. Most azonban, Sopron utÀn, nem
volt kedv¡nk a nevet¢shez. A grazi k´z´ns¢g pedig Ágy is vette a lapot.
Parancs JanÂ aznap is koromfeket¢be ´lt´z´tt. Szaggatott mondatokban, a felindulÀstÂl rekedten besz¢lt, a teremben vÀgni lehetett a csendet, m¢g tapsolni se mertek
az emberek, amikor v¢ge lett a felolvasÀsnak.
àígy ¢l¡nk, draga barÀtaim, gy´trûdve, rem¢nytelen¡l,
ñrÀrÂl ÂrÀra mentve, tovÀbb cipelve a mÃlt igazÀt...Ê
Nem volt k´nnyü m¢g kimondani sem olyan hallgatÂsÀg elûtt, amely ´t ¢ve fûfoglalkozÀsban felejteni akarta az Àt¢lt borzalmakat. A naplÂmbÂl id¢zek; csupa olyan
vers, ami a k¢sûbbi magyarorszÀgi k´tetekbûl kimaradt.
Grazban csalÀdoknÀl helyeztek el minket, ¢n egy k¢tgyermekes hÀzaspÀrnÀl aludtam. Vajon kik lehettek? Huszonn¢gy ÂrÀra otthon ¢reztem magam nÀluk.
Huszonn¢gy ÂrÀra, mert este, vacsora utÀn indultunk tovÀbb PÀrizs fel¢, kereszt¡l
az osztrÀk Alpokon.
ötravalÂnak most is sligovicÀt vitt¡nk, csokolÀd¢t ¢s kenyeret. A hegyek k´z´tt mÀr
leesett a hÂ, nehezen haladtunk. Tibor ¢s Nagy Pali ´sszeszÀmoltÀk az elûfizetûket:
nem voltak valami sokan. JanÂ, a szÂtlan JanÂ aznap este ¢nekelt. àElindultam sz¢p hazÀmbulÊ ä d´rm´gte. AztÀn folytatta: àJaj istenem, rendelj szÀllÀst.Ê
Ezt a szÀllÀst most, 1999 oktÂber¢ben megtalÀlta Parancs. °s mintha csak felsûbb
utasÁtÀsra tette volna, az egyetemen ma az û vers¢t elemezte egy Puerto RicÂ-i diÀk.
K¢sûi igazsÀgszolgÀltatÀs.
1999. oktÂber 24-¢n
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SZELíD íRñ LçZADñ
DRAMATURGIçVAL
KÀrpÀti P¢ter: VilÀgvevû
Jelenkor, P¢cs, 1999. 356 oldal, 1400 Ft
EgymüfajÃ ÁrÂ,
ismerts¢ge sokkal szükebb, müveinek recepciÂja jÂval szeg¢nyesebb, mint ä mondjuk ä
a prÂzaÁrÂ Garaczi LÀszlÂ¢, aki a magyar hagyomÀnyokhoz hÁven csak àmell¢kesenÊ müveli a drÀmaÁrÀst. KÀrpÀti P¢ter azonban nem
csak ez¢rt rendhagyÂ jelens¢g. A magyar
àÀlomdramaturgiaÊ egyik sajÀtos hangÃ müvelûje 1987-ben m¢g Ãgy indult elsû drÀmÀjÀval, a FOGOLYSZ¹KTET°S-sel, hogy ÁrÀsaival û is csatlakozik azokhoz a nemzed¢ki
t´rekv¢sekhez, amelyek lÀzadÂ vagy ironikus
attitüddel, nyÁltabban vagy metaforÀkba burkolva hirdett¢k a nyolcvanas ¢vtized m¢ly tÀrsadalmi nyugtalansÀgÀt, a makrofolyamatok
folytathatatlansÀgÀt.
Elsû darabja ä sajÀt szavaival ä abbÂl az ¢lm¢nybûl sz¡letett, hogy à...a megid¢zett csepeli
fiatalok k´r¢ben akkoriban mÀr az szÀmÁtott deviÀnsnak, aki az ottani gyÀrban dolgozÂ, szer¢nyen
gyarapodÂ sz¡lûk folytathatatlan ¢letÃtjÀt vÀlasztotta. °s annak volt igaza, aki meg¢rezve a k´r¡l´tte l¢vû vilÀg megrend¡l¢s¢t, megsejtve a k¢sz¡lû
vÀltozÀst, tagadta a beilleszked¢st, ¢s engedett a
mÀssÀg, a t´rv¢nyenkÁv¡lis¢g vonzÀsÀnak. Voltak¢ppen engem a kor (Ãj) szellem¢ben ¢lû hûs´k felfokozott szabadsÀgig¢nye ihletett meg, tehÀt nem a
deviancia, hanem a normalitÀs fogalmÀnak, a
nemzed¢ki normÀknak akkoriban mÀr ¢rz¢kelhetû
vÀltozÀsaÊ. (LEHETýS°G AZ ¹NVALLOMçSRA.
F´ldes Anna besz¢lget¢se KÀrpÀti P¢terrel.
SzÁnhÀz, 1993. jÃnius.)
Ezt az ars poeticÀnak is beillû ÁrÂi vallomÀst a darab ´npusztÁtÂ ¢s mÀsokat pusztÁtÂ
hûs¢nek kellett volna k¢pviselnie, k¢sei utÂdak¢nt Sarkadi Imre d¢monikus, anarchikus
OSZLOPOS SIMEON-jÀnak, illetve k´zeli rokonak¢nt I MOGç-nak, Garaczi LÀszlÂ cÁmszereplûj¢nek (1989). KÀrpÀti ¢s nemzed¢ktÀr-

sa, Garaczi teremtm¢nyei a rendszervÀltÀs
elûtti pillanatok term¢kei: profi bün´zûk,
akik tudatosan ¢s gÀtlÀstalanul àtovÀbb rontjÀk a rosszatÊ. S nem megÀllÁtjÀk, hanem
gyorsÁtjÀk az ÀltalÀnos morÀlis ¢s egzisztenciÀlis erÂziÂt. A FOGOLYSZ¹KTET°S fenegyereke azonban ä minden ÁrÂi igyekezet ellen¢re
ä nem tudja ´nmagÀt ¢s tetteit igazolni, nem
t´bb, mint egy izgÀga, k¡lvÀrosi akciÂhûs,
kisszerü balh¢kkal, csipetnyi bün´zûromantikÀval ¢s nagy adag ´nsajnÀlattal. Nem lett àa
fiatalsÀg felfokozott szabadsÀgig¢ny¢nekÊ emblematikus alakja, s nem reprezentÀlt ÀltalÀnos
tÀrsadalmi m¢retü lÀzadÀs¢lm¢nyt, mint egykoron Sarkadi Kis JÀnosa vagy Jimmy Porter
a DºH¹NGý IFJöSçG-bÂl.
A k´rnyezet, a mell¢kalakok rajzÀban
azonban kifejezetten tehets¢gesnek mutatkozott a huszonhat ¢ves deb¡tÀns: hitelesen
szÂlaltak meg a szÁnpadon a csepeli à¢jjeli
mened¢khelyekenÊ, kocsmÀkban, lerobbant
lakÀsokban vegetÀlÂ ¢letvesztesek, a v¢glegesen perif¢riÀra szorultak. A k¢sûbbi KÀrpÀtiszÁnjÀt¢kok ismeret¢ben azonban felt¢telezhetû, hogy a darab f¢lsikere nemcsak a szerzûi tapasztalatlansÀggal vagy a felemÀsra sikeredett elûadÀssal magyarÀzhatÂ, hanem
azzal a t¢nnyel is, hogy a fiatal ÁrÂ karakter¢tûl idegen k´zponti alakot komponÀlt, energikusat, aktÁvat, lÀzadÂt, szemben a k¢sûbbi
drÀmÀk hangsÃlyozottan szelÁd, sorsukba belenyugvÂ, esendû, v¢dtelen hûseivel, akik a
k¡lvilÀg zaklatÀsaira bezÀrkÂzÀssal, befel¢
fordulÀssal, passzÁv rezisztenciÀval vÀlaszolnak.
A hûstÁpusvÀltÀssal ¢s -vÀltozÀssal a darabok vilÀgÀbrÀzolÀsa is mÀs irÀnyt vett, ¢s ÁrÂjuk v¢gleg elfordul a nemzed¢ki ¢let¢rz¢seket, k´z¢leti konfliktusokat, tÀrsadalmi nyugtalansÀgokat magukba foglalÂ t¢mÀktÂl, tehÀt a k¡lvilÀg t´rt¢n¢seitûl, ¢s a tovÀbbiakban
a t´rt¢nelem szÁnpada helyett az eml¢kez¢s szÁnpadÀ¢ lesz a fûszerep. A szerzût a tovÀbbiakban a magÀnyos individuumokon bel¡l zajlÂ
esem¢nyek, a mikrokozmosz foglalkoztatja, s
a k´vetkezû hÀrom textusban ä melyet rokon
tendenciÀik miatt trilÂgiÀnak is nevezhet¡nk
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ä a belsû lelki folyamatok pontos felid¢zûje
¢s ÀbrÀzolÂja lesz.
A HALHATATLAN HçBORö (1989) archetipikus f¢rfitraumÀt dramatizÀl: az introvertÀlt
alkatok, ¢rz¢keny szem¢lyis¢gek passiÂjÀt a
behÁvÀs utÀn, a katonai kik¢pz¢s brutÀlis valÂsÀgÀban. A Honv¢d, a fûhûs k¢nyszerbetegs¢gben, tÀplÀlkozÀsi negativizmusban szenved, vagy csak szimulÀlja (az ÁrÂ nem d´nti
el egy¢rtelmüen), az¢rt, hogy megszabaduljon a szÀmÀra elviselhetetlen l¢tformÀtÂl. A
kik¢pzûint¢zm¢ny k¢rlelhetetlen urai mindenÀron meg akarjÀk t´rni a kiskatona paszszÁv ellenÀllÀsÀt: pszicholÂgiai tesztvizsgÀlattal, k¢nyszerinfÃziÂkkal, fenyeget¢ssel. A kegyetlen vallatÀsnak is beillû teszt-dresszÃra
alatt, majd a kÂrhÀzi kÂrterem esti, ¢jszakai
infernÂjÀban a Honv¢d visszat¢rû lÀzÀlmokkal k¡szk´dik, mint Babits GñLYAKALIFç -jÀnak skizofr¢n hûse, aki v¢g¡l mÀr nem tudja,
melyik a valÂsÀgos ¢s melyik a virtuÀlis ¢nje:
a nappali harmonikus vagy az Àlombeli sz´rnyüs¢gekkel terhelt. Egy idû utÀn a Honv¢dban is ´sszezavarodik a valÂ ¢s a lÀtomÀs. A
kÂrterem szereplûi egyÃttal a lÀzÀlom szereplûi is, ¢s a sorjÀban felbukkanÂ ä a kÂrhÀz valÂs t´rt¢n¢sei Àltal meg-megszakÁtott ä lÀtomÀsepizÂdok, mint A GñLYAKALIFç -ban, folyamatos, kerek t´rt¢nett¢ Àllnak ´ssze,
amelyben a Honv¢d az ´l¢s ¢s a meghalÀs lid¢rces traumÀjÀval szembes¡l. Az ÀlmodÂ
belsû tudatvilÀga realitÀsk¢nt vet¡l ki a szÁnpadra, amelyben 1848-as v´r´s sipkÀs honv¢dk¢nt egy csatajelenetben, egy horrorisztikus k¢zitusÀban gyakorlatilag agyonveri ellenfel¢t. A k´vetkezû, k¢sûbb folytatÂdÂ ÀlomepizÂdban mintegy vezekl¢sk¢ppen elsz´kve
alakulatÀtÂl, megkeresi meg´lt ellenfele csalÀdjÀt, teljesÁtve ezzel a haldoklÂ ama v¢gakaratÀt, hogy talizmÀnk¢nt ûrz´tt zsebsakkk¢szlete visszaker¡lj´n fiÀhoz. Engedelmes
katonak¢nt ezek utÀn visszat¢r csapatÀhoz ä
ez az utolsÂ epizÂd ä, ahol katonasz´kev¢nyk¢nt fûbe l´vik, mik´zben û a hazÀjÀt ¢lteti.
A Honv¢d lÀtomÀsaiban felid¢zûdnek ¢s ´szszekeverednek a sematikus, ifjÃsÀgi olvasmÀny¢lm¢nyek sablonesem¢nyei ¢s az Àltala
elk¢pzelt sz´rnyüs¢ges erûszakpillanatok ¢s
k´vetkezm¢nyeik: az ´l¢s, a gyilkossÀ vÀlÀs,
majd a meghalÀs rettenete.
A kiskatona Àltal Àlmodott hÀborÃ azonban halhatatlan ¢s folyamatos. A lid¢rcnyo-

mÀsbÂl a kÂrterem ä szint¢n lid¢rces ä realitÀsÀba vissza-visszat¢rve mintha egy idû mÃlva mÀr a valÂsÀgban is folytatÂdna a hÀborÃs
vilÀg¢g¢s. Az Àlom ¢s a valÂsÀg sÁkjai egyre
¢szrev¢tlenebb¡l olvadnak egymÀsba: a k¡lsû
¢s a belsû tudati valÂsÀg egyenrangÃvÀ vÀlik
a kÂrterem helyszÁn¢n, s a k¢rd¢s nyugtalanÁtÂan eld´ntetlen marad: a szubjektum kebelezi-e be a k¡lsû ¢s belsû vilÀgot, vagy az
objektÁv k¡lvilÀgban is kit´rt a kÀosz? Itt is,
ott is szereplû tÀrgyak, motÁvumok, legendÀk, emberek keverednek ´ssze Ãj minûs¢gü
àfantasztikus realizmusbanÊ, amelybûl egy t´red¢kes magyar hÀborÃs mitolÂgia bontakozik ki: MÀtyÀs kirÀly legendÀs csatÀitÂl ä az
1848-as honv¢dû hÀborÃn kereszt¡l ä az
anekdotÀkkÀ szelÁd¡lt elsû vilÀghÀborÃn Àt ä
a jelenben bek´vetkezett (vizionÀlt) vilÀg¢g¢sig, s ebben a nagy menetel¢sben egy¡tt haladnak ¢lûk ¢s holtak, mitologikus ¢s h¢tk´znapi alakok, szellemek ¢s a kÂrterem felt¡zelt
betegei, kiv¢ve a Honv¢dot, ezt a rem¢nytelen civilt ¢s pacifistÀt, akit ä Ãgy tünik ä az
Àlomban visszaszolgÀltatott sakk talÀn a valÂsÀgban is megment az ´l¢stûl, a meghalÀstÂl,
mert ä mint egy elsû vilÀghÀborÃs anekdotÀban ä szakaszparancsnokÀnak fontosabb a
sakk, mint a rohamra indulÀs. S mik´zben
intenzÁven folyik a jÀtszma k´zt¡k (partnere
egyszerre Àlombeli kiv¢gzûje, kÂrtermi betegtÀrsa, jelenlegi parancsnoka), Àtd¡b´r´g
fej¡k felett a v¢gzet ¢s a hÀborÃ. A befejezû szituÀciÂ azonban t´bbsz´r´sen ànyitottÊ.
Nemcsak az¢rt, mert eld´ntetlen a valÂsÀg ¢s
a kÀprÀzat viszonya, hanem az sincs eld´ntve, hogy a Honv¢d àcsodÀsÊ megmenek¡l¢se
idûleges-e vagy v¢gleges. Az erûszakra kÂdolt
vilÀgban a mindenkori Àldozatok, ÀldozattÁpusok ¢letben maradhatnak-e, vagy pusztulÀsuk t´rv¢nyszerü, mint olyan sokszor a t´rt¢nelemben, az ûskori barbÀr csordÀk pusztÁtÀsÀtÂl Auschwitzon Àt BoszniÀig ¢s KoszovÂig?
A HALHATATLAN HçBORö a magyar drÀmahagyomÀnyokban arÀnylag ritkÀn elûfordulÂ ànyitott müÊ, visszanyÃlÀsi kÁs¢rlet a vajdasÀgi Tolnai OttÂ szint¢n nagyon magÀnyos
drÀmatextusaihoz, vagy tovÀbbgondolÀsa a
Kornis MihÀly-f¢le ÀlomdramaturgiÀval megkomponÀlt daraboknak (HALLELUJA, B ºNTET°SEK ), illetve ä s ez a legerûteljesebb ä ÁrÂja
kapcsolÂdik a XX. szÀzadi nyugat- ¢s kelet-
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eurÂpai (elsûsorban lengyel) tradÁciÂkhoz:
Strindberg, Maeterlinck, Ghelderode, Genet,
Beckett, WyspiaÄski ¢s Gombrowicz ÀlomszÁnhÀzÀhoz. Ebben a sokf¢lek¢ppen ¢rtelmezhetû drÀmaÁrÂi irÀnyzatban ¢s mÂdszerben zavarbaejtû pszichikai ¢s teÀtrÀlis mell¢rendel¢s
uralkodik az idûk ¢s terek sÁkjai, az elevenek ¢s
holtak, Àlom ¢s ¢brenl¢t, mÃlt ¢s jelen, a felszÁni
¢s a belsû tudati valÂsÀg k´z´tt.
A Honv¢dhoz hasonlÂ szelÁds¢g, v¢dtelens¢g, az ellens¢ges k´rnyezettel szemben kialakÁtott v¢dekez¢s: a konok befel¢ fordulÀs
¢s hallgatÀs jellemzi a V ILçGV EV ý magÀnyos
hûs¢t, Pici Janit is. Ez a gyeng¢d vonÀsokkal
megrajzolt ormÀnsÀgi cigÀnyfiÃ felid¢zi benn¡nk a cseh Ãj hullÀm (k¡l´n´sen Ji±i Menzel) filmjeiben gyakran szereplû, szeretnivalÂan egy¡gyü, mesebelien naiv figurÀkat, akiket csak egy hajszÀl vÀlaszt el a àfalu bolondjaÊ stÀtustÂl.
Ebben az 1990-ben Árt miszt¢riumjÀt¢kban a dramatikus sz´vet m¢g t´bb szÀlbÂl ¢s
bonyolultabban fonÂdik ´ssze, mint a HALHATATLAN HçBORö-ban. A V ILçGV EV ý szÁnpadi valÂsÀga t´bb k¡l´nb´zû szintü, de teljesen egyenrangÃ realitÀsbÂl ¢p¡l fel: szociorealitÀsbÂl, meserealitÀsbÂl ¢s a pszich¢ben
lezajlÂ, belsû realitÀsbÂl.
A szociorealitÀs: Pici Jani az isten hÀta m´g´tti DrÀva-parti telep¡l¢sen is a vesztesek
vesztese: feles¢ge felszarvazta ¢s elhagyta,
gyerek¢t elveszik tûle, hüs¢ges barÀtja ¢s pecatÀrsa hirtelen sz´rnyethal, naiv, bohÂzatba
illû jÂ szÀnd¢ka miatt lecigÀnyozzÀk, ¢s ki
akarjÀk zavarni az orszÀgbÂl. K¢t kincse van
csupÀn, mint Chaplinnek a kem¢nykalap ¢s
a s¢tapÀlca: egy pecabot meg egy kimustrÀlt
tÀskarÀdiÂ. Mindk¢t tÀrgy a valÂsÀg kizÀrÀsÀnak, az attÂl valÂ teljes izolÀciÂnak az eszk´ze. Az ût k´r¡lvevû feldolgozhatatlan ¢s nyomasztÂ realitÀs elûl a halakhoz, a DrÀva-parti
horgÀszathoz menek¡l, ¢s a rÀdiÂja hangszÂrÂjÀbÂl ÀllandÂan ÀradÂ manipulatÁv m¢diavilÀghoz: a t´rt¢net jelen idej¢ben ¢ppen egy
harmadrangÃ popkoncert ¢lû k´zvetÁt¢s¢hez, melyet gyakran megszakÁt a bûbesz¢dü,
bÀjolgÂ riporter ¢s a buta pop¢nekesnû s¡letlen csevelye. Ez a silÀny t´megkulturÀlis
m¢diam¢tely mint vigasz ¢s mened¢k egyszerre szÀnni valÂ ¢s mulatsÀgos, nagyon
is emberi, m¢gis riasztÂan ember alatti ¢s
idiotisztikus. A lepusztult realitÀsbÂl egy m¢g

lepusztultabb kulturÀlis k´zegbe menek¡l¢s
egyfajta ÀltalÀnosabb szellemi erodÀlÀsÀra
utalÂ jelens¢g is.
A meserealitÀs: tragigroteszk hangv¢telü,
pikareszk elemekkel tüzdelt kalandsorozat
utÀn Pici Jani v¢gre ki¢r DrÀva-parti horgÀszplaccÀra, ahol egyed¡l û az Ãr, ott kifogja a r¢gen ÀhÁtott, legendÀs csodaharcsÀt, s a
hal, a klasszikus vÀndormese mintÀjÀra, szabadulÀsa fej¢ben megjutalmazza; csoda t´rt¢nik vele, s û mint egy sz¡rreÀlis filmburleszkben, Àtcs´ppen, pontosabban àÀtzuhanÊ
a vÀgyott popkoncert valÂsÀgÀba, ott hûs lesz,
s mint a k¢preg¢nyekben, a szappanoperÀkban vagy a szupermozikban, elnyeri a pop¢nekesnû kez¢t ¢s szerelm¢t, a frusztrÀlt, szerencs¢tlen cigÀnypÀriÀbÂl gyûztes f¢rfi lesz,
ahogy a neg¢des riporter mondja: àegy maharadzsa a Gangesz partjÀrÂlÊ.
A belsû realitÀs: a befejez¢s azonban viszszamenûleg Àt¢rt¢keli az eddig t´rt¢nteket: a
csodahalmotÁvum ¢s a popkoncert csodÀja
nem volt mÀs, mint a vÁzbe fulladÂ halÀl elûtti vÀgyÀlma, lÀtomÀsa, a belsû vÁziÂk kivet¡l¢se a szÁnpadi realitÀs sÁkjÀra. A darab zÀrÂmozzanatÀban, ism¢t a szociorealitÀs sÁkjÀn,
ugyanis Pici Jani anyja k¢ts¢gbeesetten keresi
eltünt fiÀt a kihalt DrÀva-parton, az elhagyott
pecahelyen: àBERTA N°NI : Jani... (hangja elszÀll a vÁz felett. Hatalmas cs´nd. A tÀvolban
felrikolt egy madÀr. Az ´regasszony let¢rdel a
st¢gen, bÀmulja a vizet: moccanatlan, sÃlyos,
akÀr az ¡veg) Jani! Pici Jani!Ê
A t¢r ¢s az idû k¡l´n´s labirintusai ¢p¡lnek fel a fiatal ÁrÂ komplikÀlt sz´vegkonstrukciÂiban. VÀratlan, rejtett ÀtjÀrÂkat, oda- ¢s
visszautalÀsokat lehet f´lfedezni benn¡k ¢s az
egymÀsra ¢p¡lû, egymÀst vÀltÂ k¡lsû ¢s belsû
realitÀsok k´z´tt. S ezek a felfejt¢sre vÀrÂ bonyolult ´sszef¡gg¢sek egyre-mÀsra Àt¢rt¢kelik, titokzatossÀ ¢s t´bb¢rtelmüv¢ teszik az
egyes mozzanatokat, t´rt¢n¢seket, emberi
cselekedeteket.
A csoda ¢s a halÀl vagy a halÀl pillanatÀban meg¢lt csoda a k´vetkezû darabban is
felbukkan. A trilÂgia hûsei tehÀt sorra-rendre a halÀlba ¢s/vagy a csodÀkba menek¡lnek.
S ez a gesztus a k¡zdeni k¢ptelen szelÁd KÀrpÀti-teremtm¢nyek utolsÂ mened¢ke.
Ezzel a tett¢vel l¢p ki kudarcos sorsa szorÁtÀsÀbÂl az AKçRKI (1993) asszonyhûse is. Az
û helyzete ¢s magÀnya talÀn a legv¢gletesebb
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a trilÂgia hÀrom fû karaktere k´z´tt; egy vÀratlan rosszull¢t a halÀllal, a halÀlos kÂrral
szembesÁti. A darab a k´z¢pkori EV ERYMAN¢s a Hofmannsthal-f¢le JEDERMANN-moralitÀs
mai, Budapesten jÀtszÂdÂ Àtirata. A halÀlra
kivÀlasztott budapesti asszony azonban ä ellent¢tben klasszikus elûdeivel ä nem k¢pes
szÀmvet¢st k¢szÁteni, megigazulni ¢s megb¢k¢lve fogadni a halÀlt, mert egyszerüen nincs
rÀ ideje. Rendbe kellene tennie ´sszekuszÀlt
¢let¢t, àlerendezniÊ rengeteg restanciÀjÀt,
amelyek igazi k´z¢p-eurÂpai, budapesti nyomorÃsÀgok: dugulÀselhÀrÁtÀs, tisztÁtÂszÀmla,
lakÀsÀtÁrÀs, egyezked¢s exf¢rj¢vel. De nem
jut teendûi v¢g¢re, k¢ptelen bÀrmit is megoldani, s b¢k¢t sehol sem talÀlva, mindenkitûl
elhagyottan, hajszolt, frusztrÀlt, ¢rtelmetlenn¢ vÀlÂ ¢lete ¢s halÀlf¢lelme elûl a robogÂ
metrÂszerelv¢ny el¢ veti magÀt. Itt talÀnyos
ä ism¢t a csodÀk k¢pzet¢t sugallÂ ä befejez¢s
k´vetkezik. Mint a k¢t elûzû szÁnjÀt¢kban, zavarbaejtûen ambivalens, k¢pl¢keny a halÀlpillanat szÁnpadi szituÀciÂja, megint bizonyÁtva a fiatal szerzû àcsodateremtûÊ k¢pess¢g¢t ¢s, ami m¢g fontosabb, szeml¢leti, vilÀgn¢zeti ig¢ny¢t a csodÀkra. Egy jelenetbe
sürÁt ¢letet ¢s halÀlt, egyszerre nyÃjtja a helyzet k¢t sz¢lsûs¢ges ¢rtelmez¢si lehetûs¢g¢t.
Egyik: a meghalÀs pillanatÀban az asszony
egy vÀgyk¢pet vizionÀl: test¢ben nem is daganat nûtt, hanem magzat; a halÀl pillanata
nem mÀs, mint a sz¡l¢s csodÀja. MÀsik: a valÂsÀgban is csoda t´rt¢nt, illetve az ´ngyilkost
kimentik a sÁnek k´z¡l, s akkor der¡l ki,
hogy nem a hullahÀzba, hanem a sz¡lûszobÀra kell vinni, ahol eg¢szs¢ges gyermeknek ad
¢letet. (A daganat ¢s a rem¢lt terhess¢g tragikus nûi àûshelyzet¢rûlÊ szÂl Thomas Mann:
A MEGT°V ESZTETT cÁmü reg¢nye is.)
A nyomasztÂ h¢tk´znapok szorÁtÀsÀbÂl, a
l¢tez¢s patthelyzeteibûl KÀrpÀti szinte ¢szrev¢tlen¡l, gyeng¢den emeli Àt ´r´k vesztes hûseit a megvÀltÀsba, akik csak ott, a csodÀk
megb¢kÁtû, halÀlos birodalmÀban nyerik el
jutalmukat, b¢k¢j¡ket. Egyfajta ÁrÂi, szeml¢leti nosztalgia ez, vÀgyakozÀs az elveszett vallÀsos vilÀgrend utÀn. SzÁnpadi alakjai, a szerzû sajÀt szavaival: àesendûs¢g¡kben sz¢p, sorsuknak kiszolgÀltatott l¢nyekÊ, s valamennyien roppant hasonlÁtanak Sz¢p Ernû vagy Tolnai OttÂ k¡zdeni k¢ptelen, gyeng¢d vonÀsokkal
megrajzolt szÁnpadi szereplûire. MindhÀrom

ÁrÂ szinte valamennyi teremtm¢nye alkalmatlannak bizonyul a mindenkori brutÀlis h¢tk´znapok ¢s a benn¡k uralkodÂ mindenkori
brutÀlis emberek legyûz¢s¢re.
Az ORSZçGALMA (1994) ¢s a T ñTFERI
(1999) cÁmü vÀsÀri, illetve miszt¢riumjÀt¢kokban a szerzû ism¢t Ãjabb szÁnjÀt¢ktÁpusokkal kÁs¢rletezik, ¢s benn¡k a mese- ¢s csodamotÁvumok mÀr k´zponti szerephez jutnak. (Napjaink prÂzÀjÀban HÀy JÀnos reg¢nyei vagy Darvasi LÀszlÂ novellisztikÀja jelzi,
hogy lassan kordivattÀ vÀlik a meseszerü ¢s
csodÀs elemek alkalmazÀsa ¢s az ä ironikus ä
transzcendencia bekapcsolÀsa a müalkotÀsok
cselekm¢nyvezet¢s¢be.)
Hogyan lehet a nemzeti n¢pmesekincset,
a szubkultÃrÀban lappangÂ legendÀkat, mese- ¢s mitolÂgiat´red¢keket Ãjra aktivizÀlni? Hogyan lehet egy egyszer mÀr befulladt
vagy inkÀbb alig l¢tezû drÀmaÁrÂi hagyomÀnyt feltÀmasztani ¢s àlefordÁtaniÊ mai szÁnpadi nyelvre? TamÀsi çron ¢s We´res SÀndor
lÁrai, filozofikus mesejÀt¢kainak (¢s emlÁts¡k
meg SzilÀgyi Andor meseparabolÀit is) mÀig
nincs ¢lû jÀtszÀsi kÀnonja, a szÁnhÀzak mÀig
nem talÀltÀk a kulcsot, amellyel korszerü, felnûtteknek is szÂlÂ, sikeres elûadÀsokat hozhatnÀnak l¢tre az ilyen tÁpusÃ drÀmasz´vegekbûl. (SZíNHçZ °S RíTUS cÁmen figyelemre
m¢ltÂ TamÀsi çron-eml¢kk´nyv jelent meg
Sepsiszentgy´rgy´n 1997-ben. Az ÁrÀsok egyike AZ °NEKES MADçR ¢s a SZENTIVçN°JI çLOM
k´z´tti hasonlÂsÀgra hÁvja fel a figyelmet,
s ez a gondolat korszerü TamÀsi-produkciÂt
inspirÀlhatna.)
Az ORSZçGALMA autentikus ä Csenki SÀndor Àltal gyüjt´tt ä cigÀny n¢pmes¢kbûl k¢sz¡lt Àtirat, t´bb ´nÀllÂ motÁvumbÂl ¢s mesehûsbûl ´sszeszûtt lÁrai, groteszk jÀt¢k, amely
az egyik legismertebb magyar vÀndormes¢t,
legendak´rt: az ÀlruhÀs MÀtyÀs kirÀly kalandjait ´tv´zi a cigÀnylegendÀriumok hûs¢nek, CsulanÂnak kalandjaival. A vÀsÀri jÀt¢k
alcÁmet viselû opus hangv¢tele ä az ihletû
alapanyagokhoz hasonlÂan ä frivolabb, mint
ÀltalÀban a magyar n¢pmes¢k¢. FogalmazÀsmÂdja t´m´rebb, epizÂdjai szituatÁvabbak,
dramatikusabbak, kev¢sb¢ elmes¢lûk, inkÀbb
megjelenÁtûk, s humora is erûteljesen k´zelÁt
az abszurdhoz. StÁlusa eklektikus: gÀtlÀstalanul keveri a n¢pi ¢s urbÀnus szÁnhÀzi (¢s filmes) müfajokat. A n¢mafilmek legendÀs tor-
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tadobÀlÂs jelenetei ¢ppÃgy megtalÀlhatÂk
benne, mint a francia bohÂzatok (Feydeau,
Labiche) abszurditÀsig felp´rgetett hasonmÀs- ¢s ´sszet¢veszt¢s-sorozatai, r¢mÀlomszerü ¡ld´z¢si jelenetei. Egyes epizÂdjai a hagyomÀnyos kabar¢t, mÀsok a n¢mafilm sz¡rreÀlis szkeccseit vagy a nagyvÀrosok speciÀlis
müfajÀnak, a viccnek a technikÀjÀt, poentÁrozÀsÀt k´vetik.
CsulanÂnak, a svejki vonÀsokkal felruhÀzott, sokat meg¢lt àtolvajok kirÀlyÀnakÊ a lÀnyÀba szeret bele az ÀlruhÀs MÀtyÀs, a magyarok kirÀlya. A hetedh¢torszÀgra szÂlÂ lakodalommal megpecs¢telt nÀszbÂl fiÃ sz¡letik, de errûl az apa mit sem tud, mert mÀr
lakodalma hajnalÀn megsz´kik, csupÀn egy
orszÀgalmÀt hagyva ott maga helyett. A fiÃ,
felcseperedve, ezzel az orszÀgalmÀval felbukkan BudÀn, s a kÁs¢rteties hasonlÂsÀg ¢s a hatalmi jelv¢ny felbolygatja a meg´regedett, varÀzsavesztett MÀtyÀs ¢let¢t ¢s Buda vÀra nyugalmÀt. A TALçLKOZçS EGY FIATALEMBERREL
szituÀciÂjÀt ¢li Àt a kirÀly, aki elûsz´r akasztÂfÀra k¡ldi, majd ¢pp ellenkezûleg, kirÀlysÀgÀt is Àtadja cigÀnyfiÀnak, ¢s ezzel a gesztussal mintha visszanyern¢ r¢gi ¢nj¢t, ÀlruhÀt
´ltve ism¢t vÀndorÃtra kel, hogy igazsÀgot
osszon elÀrvult n¢p¢nek. A cigÀnyfiÃ trÂnra
l¢p¢s¢vel pedig az ´r´k kisebbs¢gek, a mindenkori lesajnÀlt, vesztes pÀriÀk, a àmÀsokÊ
¡lhetnek meseszerü, csodÀs diadalt, valahogy
Ãgy, ahogy eddig is szinte valamennyi KÀrpÀti-darabban.
A T ñTFERI , AVAGY HOGY SZºLETETT A V I LçGHýSE, KINEK KERESZTANYJA SZEMP°TýR
V OLT cÁmü miszt¢riumjÀt¢k alcÁmmel jelzett
mü keletkez¢si dÀtuma 1999, Ágy a jelen k´tetben m¢g nem olvashatÂ, de jelentûs¢ge
miatt felt¢tlen¡l emlÁtendû. (FolyÂirat-megjelen¢s: HajÂnaplÂ, 1999. 3. szÀm.) Ez az eredeti
hangv¢telü, filozofikus mesep¢ldÀzat, hasonlÂan az ORSZçGALMç-hoz, n¢pmesei Àtirat, ismeretlen, szubkulturÀlis vilÀgokbÂl hozva szeretetteljesen ironikus, t´bb¢rtelmü ¡zenetet.
A nagyk´z´ns¢g elûtt ismeretlen çmi Lajos mesegyüjtû MES°I -bûl (Akad¢miai, 1968)
¢s mÀs szÀzadfordulÂs mesegyüjtem¢nyekbûl
tudhatÂ, hogy a magyar n¢pi kultÃrÀban lappang (lappangott) egy pogÀny-kereszt¢ny ûselemekbûl ´ssze´tv´z´tt mesevilÀg-mitolÂgia
¢s ûsvallÀst´red¢k (n¢pi imamaradvÀnyairÂl
Erd¢lyi Zsuzsanna k´nyve adott hÁrt), s ezek-

nek a mes¢knek Krisztus-t´rt¢netsorozatÀt,
archaikus, apokrif Krisztus-legendÀriumdarabjait, vilÀgv¢ge- ¢s vilÀgsz¡let¢se-sztorijait
fedezte f´l a maga ¢s a szÁnpad szÀmÀra KÀrpÀti P¢ter, s mint az ORSZçGALMA eset¢ben
Csenki SÀndortÂl, most çmi LajostÂl ¢s a t´bbiektûl ä sajÀt szavaival ä àlopott ´tletet ¢s ihletetÊ.
A mes¢k eredeti nyelv¢t KÀrpÀti frappÀns
drÀmaÁrÂi, nyelvi lelem¢nnyel teremtette ÃjjÀ; t´bbek k´z´tt felhasznÀlta a szÀzadfordulÂs amerikai emigrÀns magyarok megûrz´tt
besz¢d- ¢s ÁrÀsos eml¢keit, a hunglisht. A darab dialÂgusaiban fonetikusan r´gzÁtette ezt
az eklektikus, kevert nyelvet, mely eml¢keztet valamif¢le m¢g ¢p ¢s mÀr rontott magyar
n¢p(tÀj)nyelvre ¢s lepusztult vÀrosi megfelelûj¢re, s mindez keverve szÀmos k¡l´n´s angol szÂval ¢s kifejez¢ssel. Mintha Parti Nagy
Lajos szellemis¢ge ¢s szellemess¢ge kÁs¢rtene
az ilyenfajta elragadÂan groteszk mondatban: àCcorÀj bodi, bemuffolunk ehhez a misziszk¢h´zÊ ä mondja az egyik f´ldre lÀtogatÂ isteni l¢ny a mÀsiknak egy nyomorult, koldusszeg¢ny ´regasszonyrÂl. (A k¢t isteni l¢ny, a
kvÀzi idegenek besz¢lik csak a hunglisht. Egyszerre mük´dik az û dialÂgusaikban a nyelvi
ä ¢s ezÀltal gondolati ä elszeg¢nyed¢s emigrÀciÂs traumÀja, az Ãjabb nyelvi talÀlatok frissess¢ge ¢s a szÁnpadi replika szituatÁv humora is.)
àAtyÀm TeremtûmÊ ¢s àSzemp¢tûrÊ jÀmbor ¢nekes koldusok k¢p¢ben lelÀtogatnak a
F´ldre, ¢s mint Brecht SZECSUçNI JñL°LEK j¢ben, jÂ embert keresnek, akit a àSz´g¢n aszszonÊ szem¢ly¢ben megtalÀlnak s megjutalmaznak: kisemmizett l¢t¢re gazdag, ´reg l¢t¢re fiatal lesz, magÀny helyett visszakapja
negyven ¢ve kÃtba esett f¢rj¢t, gyereke is sz¡letik. Egy nap alatt v¢gig¢l egy mÀsik ¢letet,
valÂdi ¢s nyomorÃsÀgos ¢let¢nek ¢gi mÀsÀt.
à...egy nap az örnÀl olyan, mint ezer esztendû, ¢s
ezer esztendû egy napÊ, mondja a darab mottÂja, amely id¢zet P¢ter k´z´ns¢ges II. level¢bûl. Ezalatt a sz¡let¢sre vÀrakozÂ l¢ny, j´vendû gyermeke a nagy vilÀgmindens¢gben ä s
ez a t´rt¢net mÀsik szÀla ä nagyon gyorsan
szeretne mÀr emberk¢nt, TÂtferik¢nt, a vilÀg
hûsek¢nt megtestes¡lni, ez¢rt igencsak s¡rgeti a teremt¢st, de malûr t´rt¢nik a àtermel¢si
technolÂgiÀbanÊ. TÂtferi lek¢si sajÀt sz¡let¢s¢t,
s helyette egy tucatkislÀny j´n a vilÀgra, illetve testes¡l meg, vagyis vÀlik ki a nem l¢tezûk
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birodalmÀbÂl. A l¢tez¢s, a sz¡let¢s elûtti Àllapot, a megsz¡let¢sre vÀrÂ szellemalakok mitolÂgiÀja t¢mak¢nt szerepel Maeterlinck K °K
MADçR-Àban, Hofmannsthal SALZBURGI NAGY
V ILçGSZíNHçZ-Àban is, de talÀn egyikben sem
annyira hangsÃlyosan, mint KÀrpÀti darabjÀban. A szellem ¢s a test talÀlkozÀsÀbÂl j´n l¢tre minden f´ldi szem¢lyis¢g, Àm TÂtferi eset¢ben ebben a megtestes¡l¢si folyamatban zavar tÀmad, s ezt a meg nem felel¢sbûl fakadÂ
k¡l´n´s konfliktust, a k´ztes, az elt¢vesztett
l¢t spirituÀlis fogalmÀt prÂbÀlja ¢rz¢kletess¢
tenni, szavakban megragadni a drÀma sz´vege. MÀs szavakkal: azt a titokzatos gondolatparadoxont, hogy: àmegsz¡lettem, de m¢gsem ¢n
vagyok, vagyok, de nem az, aki lehettem volnaÊ.
A TñTFERI... ¢lûket, holtakat, f´ldi ¢s isteni l¢nyeket, Àllatokat ¢s mitolÂgiai alakokat
kapcsol ´ssze panteisztikus ûsmes¢be, ¢gi ¢s
f´ldi tablÂba, s mintegy folytatja, tovÀbbviszi
We´res SÀndor jÀt¢kÀt, a HOLDB°LI CSñNAKOS-t. A hangv¢tel, mint az ORSZçGALMç-ban,
rafinÀltan naiv, hol po¢tikus, hol ironikus, s
az azonosulÀs ¢s a tÀvolsÀgtartÀs, a profÀn
¢s a szakrÀlis ÀllandÂan vÀltakozik a t´rt¢netmes¢l¢sben. Ez a k´nnyed ¢s gy´ng¢d vonÀsokkal megrajzolt vilÀg(ÀbrÀzolÀs) felid¢zi
a hÁres Jean Effel-sorozatot, A V ILçG TEREMT°S°-t vagy a lengyelek hajdani vilÀgsikerü
produkciÂjÀt, a LEGENDA A DICSýS°GES FELTçMADçSRñL cÁmüt ¢s a mi CSíKSOMLYñI PASSIñ-nkat. Lelkes szÁnhÀzt´rt¢n¢szek kerest¢k
sokÀig az eltünt magyar szÁnjÀt¢kot, miszt¢riumjÀt¢kokat, n¢pi, vÀsÀri kom¢diÀkat. A
fiatal ÁrÂ egy primitÁv mÁtosz imitÀciÂjÀval l¢pett elû, mintha egy ¢ps¢gben fennmaradt
n¢pi szÁnjÀt¢kra bukkant volna, felhasznÀlva
a szÀzadfordulÂs emigrÀns magyarsÀg nyelvi
hagyat¢kÀt.
KÀrpÀti P¢ter ànyitott müveiÊ-ben a sz´veg, a szÁnpadi szituÀciÂk, a figurÀk, a mesefordulatok ÀllandÂ t´bb¢rtelmüs¢get hordoznak. Ez a folyamatos variabilitÀs, ¢rtelmez¢si
gazdagsÀg, t´bbf¢le megvalÂsÁtÀsi lehetûs¢g
visszÀjÀra fordulhat, csapdahelyzett¢ vÀlhat
egy konkr¢t elûadÀs l¢trehozÀsakor, egy-egy
prÂbafolyamat felfokozott hangulatÃ, s¡rgetû ÀllapotÀban. Sokszor elûfordult ugyanis a
szÁnhÀzcsinÀlÂk k´r¢ben, s itt ¢s most elsûsorban rendezûkre ¢s (e sorok ÁrÂjÀnak felelûss¢g¢t sem tagadva) a dramaturgokra gondolok, hogy tanÀcstalansÀgbÂl vagy tÃlzott ma-

gabiztossÀgbÂl az ismert ¢s bejÀratott magyar
szÁnhÀzi s¢mÀk Prokruszt¢sz-ÀgyÀba szorÁtottÀk a lÀtszÂlag engedelmesen idomulÂ, t´bbf¢le megoldÀsi lehetûs¢get felkÁnÀlÂ textusokat, vagy, ami szint¢n t¢vÃt: az ¢ppen divatos, idûszaki trendekhez, stÁlusokhoz, ¢let¢rz¢sekhez igazÁtottÀk, szabtÀk azokat, ahelyett,
hogy a szokatlan hangv¢telü ÁrÀsokhoz kerestek volna Ãjszerü szÁnpadi nyelvet. A szÁnhÀzak Àltal k¢rt vagy kierûszakolt vÀltozÀsok
sokf¢l¢k; volt, ahol szerencs¢s t´m´rÁt¢s t´rt¢nt csupÀn (FOGOLYSZ¹KTET°S), volt, ahol a
vÀltoztatÀs csak a befejez¢st ¢rintette, a k¡l´nben kivÀlÂ AKçRKI -elûadÀsban a KamrÀban: az eredeti, a kezdetekben a szÁnhÀz Àltal
is elfogadott v¢g magÀban hordta az ambivalenciÀt, a csoda, az ¢letben maradÀs ¢s a gyereksz¡l¢s lehetûs¢g¢t is. Az elûadÀsban azonban ez a v¢g egy¢rtelmü ´ngyilkossÀggÀ egyszerüs´d´tt, s Ágy mÀr engedelmesen belesimult a mai fanyar, racionalista, àmeseszeg¢nyÊ szÁnhÀzi Ázl¢sbe, eszmerendszerbe.
A mÀsik hÀrom darabnÀl komolyabb vÀltozÀsok t´rt¢ntek. A HALHATATLAN HçBORö
(jÀtszott formÀjÀban: AZ ISMERETLEN KATONA)
eset¢ben a titkokkal teli t´bb¢rtelmüs¢g, az
idû ¢s t¢r sÁkjai k´z´tti bonyolult ÀtjÀrÀsok
szüntek meg. A rejt¢lyes, ànyitottÊ, ÀllandÂ
vÀltÀsokat produkÀlÂ szerkezet leegyszerüs´d´tt, lineÀris, jÂval àtitoktalanabbÊ t´rt¢nett¢
vÀltozott. A V ILçGV EV ý (jÀtszott formÀjÀban:
AZ öT V °G°N A FOLYñ) szenvedte el a legnagyobb s¢r¡l¢st. A szÁnhÀziak (k´z´tt¡k ¢n is
mint a produkciÂ dramaturgja) nem talÀltÀk
el igazÀn a hangv¢telt, ¢s egyszerüen lenyest¢k a darab fontos, irracionÀlis r¢teg¢t ä az
eg¢sz popkoncertmotÁvumot s vele a t´bbsz´r´s csavarokkal, fordulatokkal megoldott v¢get ä, s a darabtÂl idegen sz´veg- ¢s jÀt¢kvÀltoztatÀsokkal Ãj, nem szerencs¢s befejez¢st
hoztak l¢tre, amelyrûl ¢s az eg¢szrûl is joggal
mondhatta el az ÁrÂ (egy vagy k¢t eml¢kezetesen megoldott jelenet kiv¢tel¢vel), hogy:
àÁzl¢semtûl idegen, tÃlsÀgosan durva ¢s embertelen
lett az elûadÀs. Ahelyett, hogy az Àltalam elk¢pzelt
vÁgjÀt¢ki ¢s pokoli jelenetek egymÀsba fordultak ¢s
vÀltakoztak volna, a groteszk humor elsikkadt, ¢s
maradt a r¢mdrÀma. ValÂban a v¢gl¢nyek vilÀgaÊ.
(Besz¢lget¢s F´ldes AnnÀval.)
Az ORSZçGALMç-ban a mÀsodik r¢sz ÁrÂdott Àt rendezûi k¢r¢sre. Az Ãj verziÂ itt is
titoktalanabb, egy¢rtelmübb lett, a hangsÃ-
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lyok ÀttolÂdtak a manapsÀg divatos àlepusztulÀst´rt¢netekÊ irÀnyÀba. A probl¢mÀt csak
fokozta egy t¢ves szereposztÀsi d´nt¢s, melynek persze sz´vegk´vetkezm¢nyei is voltak;
az elûadÀsban nem MÀtyÀs kirÀlyt ¢s a fiÀt jÀtszotta ugyanaz a szÁn¢sz ä ez felelt volna meg
a klasszikus hasonmÀs- ¢s f¢lre¢rt¢s-kom¢diÀk technikÀjÀnak ä, hanem a tolvaj CsulanÂt ¢s a kirÀlyfit. Ezzel a d´nt¢ssel a darab
szÁnpadi, vagyis szituÀciÂhumora erûteljesen
cs´kkent, az ÀtÁrÀssal pedig a finoman kicentizett, ¢rz¢keny egyensÃly billent fel a po¢tikusan idûtlen n¢pmesei ¢s a profi mÂdon alkalmazott bohÂzati elemek k´z´tt. KÀr ¢rte,
mert az elûadÀs hangv¢tele v¢g¡l is el¢g pontosra ¢s szellemesre sikeredett. Az ÁrÂ igazi
galant¢riÀval, a szÁnhÀzmüv¢szet irÀnti tiszteletbûl, a szÁnhÀzcsinÀlÂk irÀnti felt¢tlen bizalombÂl sorra-rendre v¢grehajtotta a k¢rt javÁtÀsokat, vagy beleegyezett a vÀltoztatÀsokba
a sz´veg-elûk¢szÁtû munkÀk ¢s a k¡l´nb´zû
szÁnhÀzakban zajlÂ prÂbÀk folyamataiban, sût
elûfordult, hogy a szÁnhÀzi emberek t¢ved¢seit is magÀra vÀllalta, mondvÀn: a kudarcok¢rt, f¢lsikerek¢rt û a felelûs, mert àf¢lig k¢szenÊ adott ki a kez¢bûl egyes müveket. A bemutatÂk ¢s az idûk mÃltÀval azonban, eltÀvolodva a konkr¢t szÁnhÀzi hatÀsoktÂl ¢s munkÀktÂl, û maga is rÀj´tt, hogy t´bbnyire nem
az û sz´vegeivel volt baj. Ennek a felismer¢snek k´sz´nhetû, hogy ebben a gyüjtem¢nyes
k´tetben ä roppant helyes d´nt¢ssel ä a drÀmÀk legelsû ¢s legjobb vÀltozatai szerepelnek
¢s nem a szÁnhÀzi p¢ldÀnyok. (Sajnos egyetlen kiv¢tellel; az ORSZçGALMA eredeti verziÂja hiÀnyzik, amely azonban szerencs¢re hozzÀf¢rhetû a Holnap cÁmü miskolci folyÂirat
1994. 3. szÀmÀban. Jelen dolgozatban is az
eredeti sz´veg k¢pezte az elemz¢s tÀrgyÀt.)
A szÁnhÀzak elsûrendü feladata lenne,
hogy a megvalÂsult elûadÀsok sÃlyt, tekint¢lyt ¢s hÁrnevet biztosÁtsanak a rÀjuk bÁzott
alkotÀsoknak ¢s szerzûj¡knek. (Ez k¡l´n´sen
egymüfajÃ ÁrÂk eset¢ben alapvetûen fontos,
bÀr felt¢tlen¡l meg kell emlÁteni, hogy KÀrpÀti P¢ter egyszer mÀr prÂzÀban is jeleskedett; DíSZELýADçS cÁmmel figyelemre m¢ltÂ
kisreg¢nyt Árt, melybûl szÁnpadi adaptÀciÂ is
sz¡letett.) Ilyen szempontbÂl kell ¢s lehet feltenni a k¢rd¢st; sikert´rt¢net vagy kudarcsorozat-e, ami KÀrpÀti P¢ter ¢s a szÁnhÀzak k´z´tt t´rt¢nt? A vÀlasz: ahogy vessz¡k, vagy

ahogy tetszik. Minden darabja szinte azonnal
szÁnre ker¡lt, s ez nagy szÂ a hazai pÀlyÀn,
k¢t elûadÀsa k¡lf´ldi fesztivÀlokat is megjÀrt,
ez is ritka esem¢ny egy kortÀrs magyar szerzû
¢let¢ben, az ´sszk¢p ä az elûadÀsok szÁnvonala ¢s a sz´veggondozÀs tekintet¢ben ä m¢gis
ellentmondÀsos ¢s vegyes. Ennek ellen¢re a
sikerre kell szavazni, ¢s arra kell gondolni,
hogy a szÂ elszÀll, az ÁrÀs megmarad. Minden
hiba, minden elrontott elûadÀs korrigÀlhatÂ,
a darabok ÃjragondolhatÂk, ÃjrajÀtszhatÂk, a
sz´vegek pedig mostantÂl kezdve a maguk
¢rintetlens¢g¢ben, gazdagsÀgÀban hozzÀf¢rhetûk, elolvashatÂk ebben a hagyomÀnymegÃjÁtÂ, egy¢ni hangÃ, reprezentatÁv drÀmagyüjtem¢nyben.
RadnÂti Zsuzsa

ELRONTOTT REG°NYEINK
KÀlnay Ad¢l: ¹r´ks¢g
KortÀrs KiadÂ, 1999. 180 oldal, 980 Ft
N¢hÀny hÂnapja ¢ppen a Holmiban talÀlkoztam elûsz´r KÀlnay Ad¢l nev¢vel, egy kitünû
novella f´l´tt. Persze, az ¢n hibÀm is, hogy
addig elker¡lte a figyelmemet jÂ n¢hÀny, folyÂiratokban k´z´lt ÁrÀsa, s csak legutÂbbi
k´nyv¢nek f¡lsz´veg¢bûl ¢rtes¡ltem rÂla,
hogy az ¹R¹KS°G immÀr a hetedik k´tete.
K¢t nagyobb k´nyvtÀrban is hiÀba kerestem
1990 Âta szinte ¢vente megjelenû müveit: a
ZSUZSI cÁmü mesereg¢nyt, a TºND°REK °NEKE
cÁmü verses k¢pesk´nyvet, hÀrom novellÀsk´tet¢t ¢s T°L cÁmü, elsû k´tet¢bûl kiemelt,
´nÀllÂan k´zreadott kisreg¢ny¢t. K¢t-hÀrom
komolyabb kritika, elszÂrt recenziÂk, fel¡letes
interjÃk ä nem tÃl nagy visszhang kilenc ¢v
alatt. àTalÀn nem is hÁres szeretn¢k lenni, de
visszajelz¢sre vÀrokÊ ä nyilatkozta az irodalmi
¢lettûl tÀvol alkotÂ, halk szavÃ, szer¢ny ÁrÂnû.
Az 1952-ben sz¡letett, DunaÃjvÀrosban
¢lû, n¢gygyermekes tanÁtÂnû elsû ÁrÀsÀval
1986-ban megnyeri a Fiatal Müv¢szek KlubjÀnak pÀlyÀzatÀt, de m¢g ´t ¢vnek kell eltelnie, amÁg a Holmiban megjelenik elsû àfelnûttÊ-novellÀja. írÂi pÀlyÀja ettûl kezdve sikert´rt¢net is lehetne, k´tetek ¢s dÁjak kÁs¢rik
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(legutÂbb az id¢n kapta meg a Greve-dÁjat,
amelyet olyan àfiatal ¢s jelentûs teljesÁtm¢nyt
nyÃjtÂÊ szerzûk ¢rdemelnek ki, àakikre m¢g
nem figyelt fel el¢gg¢ a magyar k´zv¢lem¢nyÊ), de
nem mondhatjuk, hogy berobbant az irodalmi ¢letbe. Bodor B¢la egy 1997-es Holmi-b¢li
kritikÀjÀt (az elûzû ¢vek hÀrom KÀlnay-k´tet¢rûl) szint¢n azzal a k¢rd¢ssel indÁtja, hogy
vajon mi¢rt nem Árnak t´bbet a szerzûrûl.
Hogy mi a viszonylagos ismeretlens¢g ¢s
visszhangtalansÀg oka, magam sem tudom.
AzutÀn sem, hogy elolvastam KÀlnay Ad¢l ä
el¢g nehezen megszerezhetû ä korÀbbi k´nyveit is. Hiszen ä bÀr lehetnek ¢s vannak kritikai megjegyz¢seim ä tagadhatatlan, hogy
szomorÃ t´rt¢netei k´nnyen befogadhatÂk,
megindÁtÂ egy¡tt¢rz¢sre k¢sztetik a kilencvenes ¢vek erre fog¢kony olvasÂjÀt. Az ÀllÀstalan vagy rosszul fizetett ¢rtelmis¢gi, a gyerekeivel bajlÂdÂ csalÀdanya, az egyed¡l maradt
asszony ¢s a mÀsok k¡szk´d¢s¢t, szenved¢s¢t
csak hÁrbûl ismerû, de r¢szvevû olvasÂk´z´ns¢g bizonyÀra szÁvesen megismerkedn¢k KÀlnay t´rt¢neteinek otthontalan felnûtteivel,
megszomorÁtott gyerekeivel ¢s nem tÃl bÀjos
mesevilÀgÀval.
àCsupa olyan dologrÂl gondolkozom folyton,
ami mÀr nincsÊ ä mondja az EGYETLEN HELY
A F¹LD¹N ´regasszony hûse. S amire û eml¢kezik, az talÀn a legsz´rnyübb a sok tragikus
t´rt¢net k´z´tt: borzalmas ÀrvahÀzi kisgyerekkor horror¢lm¢nyekkel, majd k¢nyelmes
¢let a gazdag ´r´kbefogadÂnÀl szeretetlen
gyerekpÂtl¢kk¢nt, aztÀn Ãjra ÀrvahÀz, csel¢dsors, kÂrhÀzi aljamunka. àTizenh¢t ¢ves voltam
akkor, nem lÀttam egyebet magam k´r¡l, csak nyomorÃsÀgot, s ez aztÀn meg is maradt.Ê HÀborÃban eltünt f¢rj, halva sz¡letett gyerek, vigasztalan szolgÀlat a haldoklÂ Àpoltak mellett ä ez
volt az ¢let. De a k´tet t´bbi felnûtt hûse sem
szerencs¢sebb. Az EG°SZEN MçS cÁmü novella
AnnÀja àÃgy gondolt az ¢let¢re, mint valami ¢telre,
amit neki kell elk¢szÁteni, de sajnos a receptj¢t nem
ismeriÊ. A tehetetlen kilÀtÀstalansÀgbÂl neki a
teljes s´t¢ts¢g, a megvakulÀs jelenti a kiutat.
A sz¢p cÁmü EGYºTT A RINGñ FþV EL fûhûse
az ¢letunt, savanyÃ k¡lvÀrosi tanÁtÂ, aki ´nmaga elûtt is titkolja, hogy mÀr nem szeret
tanÁtani, nem szereti a gyerekeket. SivÀr, rem¢ny n¢lk¡li ¢let¢tûl a hûsies halÀl vÀltja
meg: àkelletlenÊ ´nfelÀldozÀsÀval megmenti
egy vesz¢lybe ker¡lt tanÁtvÀnya ¢let¢t. A ne-

gyedik àfelnûttÊ-novella (egy¢bk¢nt a k´tet
zÀrÂ ÁrÀsa) a legkev¢sb¢ tragikus az eddig
emlÁtettek k´z¡l. Az EGYSZER ELFOGY AZ IDý
hûse egy sz¢tesett csalÀd r¢gen ¢s messzire
szakadt tagja, aki apja halÀlos ÀgyÀhoz t¢r viszsza az idegenn¢ vÀlt csalÀdtagok k´z¢, a
majd' elfeledett hÀzba. A vadonnÀ nûtt gyerekkori kert lÀttÀn d´bben rÀ: àMindig egyed¡l
voltam minden¡tt, csak lebegtem ¢n is, mint a k´d
vagy a pÀra, vajon itt lenne m¢gis az otthonom,
ahol sohasem kerestem?Ê
Az otthon keres¢se, a csalÀd keres¢se, a
szeretet keres¢se ä ¢s mindezek hiÀnya teszi szomorÃvÀ, lehangolÂvÀ, olykor tragikussÀ KÀlnay Ad¢l t´rt¢neteit. Gyerekszereplûje
megannyi (vel¡nk ¢lû) antik trag¢diahûs, katarzis n¢lk¡l: az ´ngyilkossÀgra k¢sz¡lû, de
attÂl visszarettenû Àrva kislÀny; a hajl¢ktalan
nagyapa szeretet¢t ¢s az ember alatti l¢tet vÀlasztÂ cigÀnyfiÃ; a sivÀr unalomban ¢lû ¢s valami nagyrahivatottsÀgot ¢rzû, de azt nem talÀlÂ kamasz lÀny; a temetûben otthonos gyerek ä mind egy-egy t¢rben ¢s idûben alig elhelyezhetû ¢s ezÀltal ÀltalÀnos ¢rv¢nyüv¢ n´velt trag¢dia kiszolgÀltatott hordozÂi. S lehangoltsÀgunkat alig oldjÀk az olykor felbukkanÂ ¢rzelmes-szeretetteljes tÀjleÁrÀsok, romantikus kast¢lyparkok, varÀzslatos v´lgyek
¢s dombok ä mindezek els¡llyedtek az idûben, vagy csak az Àlmokban l¢teznek.
A valÂsÀgos idûk ¢s helyek amÃgy is elmosÂdottak, nincs igazÀn fontossÀguk. N¢ha
kast¢lyban jÀrunk, n¢ha panelban, n¢ha lûnek, n¢ha tolonganak a buszon, n¢ha rendezett kispolgÀri lakÀsban vagyunk, n¢ha nyomortanyÀn. Az otthontalansÀg, a szeretetlens¢g idûtlen, ´r´k, s Ágy mitikussÀ nû. (Kiv¢tel
a K EDV ES NAPLñM ¢vszÀmokkal ellÀtott, de
valÂjÀban nem az adott korrÂl, hanem az
´r´k kamaszkiel¢gÁtetlens¢grûl szÂlÂ t´rt¢nete.)
Egyetlen valÂdi helyszÁnk¢nt olykor felismerni v¢lj¡k az ÁrÂ sz¡lûvÀrosÀt, ñzdot ¢s
k´rny¢k¢t, az eltünt °dent, amely mostani lakÂhely¢hez k¢pest mes¢sen megsz¢p¡l. àN¢ha Ãgy ¢rzem, ha vonzÂ k´rnyezetben ¢ln¢k, nem
is Árn¢kÊ ä mondja KÀlnay egy interjÃban. S
bÀr tudja, hogy gyermekkora vÀrosa a valÂsÀgban mÀr nem l¢tezik, nagyon is jelen van
figurÀi ÀlmÀban, k¢pzelet¢ben. A SZ°P IDýK
OTT A V ¹LGYBEN cÁmü novella hûse, Elza, az
Àtlagos ¢letü fodrÀsznû p¢ldÀul szÁvesen me-
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s¢l eml¢keirûl. àAz az utca mÀr nem l¢tezik, hiÀba van rajta a vÀros t¢rk¢p¢n... Nem l¢tezik, mert
Ãgy belekapott az idû, ahogy a sz¢l belekap a gyanÃtlan felhûkbe, ¢s repÁti ûket k¢ny¢re-kedv¢re, hogy
v¢g¡l a kedves, szelÁd formÀjÃ feh¢r pamacsokbÂl
alaktalan, buta gomoly legyen valahol a vilÀg mÀsik tÀjÀn, ¢s ¢szrev¢tlen¡l sz¢toszoljon, miutÀn
k´nny¢t kisÁrta. Azt az utcÀt is addig g´rgette, forgatta az idû, mÁgnem sz¢thullt sok kicsi darabra,
eg¢sz pontosan annyira, ahÀny ember lakott benne,
s mindegyik vitte magÀval a maga darabjÀt, ahovÀ
csak ker¡lt a vilÀgban. Nagy ´r´ks¢g, valakinek
csak egyetlen ´r´ks¢ge, s olyan f¢ltve ûrzi, hogy m¢g
ÀlmÀban is alig meri elûvenni... Elza Ãgy volt ezzel, ahogy nagyanyja a stafÁrungjÀval. Idûnk¢nt
elûvette, n¢zegette, ¡lt f´l´tte egy darabig, simogatta a sz¢p hÁmz¢seket, aztÀn gondosan visszapakolt
mindent a szekr¢nybe. Elza meg az eml¢keit porolgatta, f¢nyesÁtgette, aztÀn visszazÀrta ûket sz¢pen
oda, ahol voltak, soha nem illesztgette ûket egymÀshoz, mert azt tartotta, k¡l´n-k¡l´n is olyan sz¢p
mindegyik, minek fÀradozna.Ê S mikor felmutatja f¢nylû eml¢keit sz¡leirûl, a v´lgyrûl, a
v´lgy lakÂirÂl, rÀd´bben, hogy Àlmai fontosabbak lettek a h¢tk´znapi valÂsÀgnÀl: àF¢lni
kezdett. Mit akarnak tûle ezek a r¢gi emberek? Mi¢rt tolakodnak be az Àlmaiba, mi¢rt hÁvjÀk ût viszsza olyan erûsen abba a r¢gi v´lgybe? Olyan gyakran Àlmodom mostanÀban a r¢gi idûkrûl, mes¢lte
anyusnak, s annyira, annyira felkavar. °rdekes,
tünûd´tt anyus, ¢n sohasem Àlmodtam m¢g a v´lgyrûl, de hÀt nem vagyunk egyformÀk. TalÀn el k¢ne
lÀtogatnod oda, hÀtha abbamaradnÀnak az Àlmok,
s megnyugodnÀl. TalÀn, hagyta rÀ Elza, talÀn, ism¢telte, s k´zben egyre biztosabban tudta, hogy nem
is akar megnyugodni.Ê BÀr ez az ÁrÀs is a mÃltban jÀr, a legt´bb novellÀtÂl elt¢rûen nem
mutatja elviselhetetlennek a jelent. Elza az a
f´ld´n jÀrÂ, szeretni valÂ Àtlagember, aki
becsben tartja ûseit, eml¢keit ¢s Àlmait, de
nem ÀllÁtja a valÂ ¢let szereplûinek, esem¢nyeinek ¢s probl¢mÀinak hely¢re. Ez az oldottabb hangulatÃ elbesz¢l¢s m¢g a legt´bb
ÁrÀsbÂl fÀjÂn hiÀnyzÂ csendes irÂniÀnak is teret enged.
A k´tetben Ãjraolvasva is nagyon szerettem az ¹R¹KS°G cÁmü novellÀt (ez volt egy¢bk¢nt a Holmiban megjelent, kedvcsinÀlÂ, figyelemfelhÁvÂ mü). Benne van mindaz, amit
¢n KÀlnay ÁrÀsaiban a legjobbnak tartok: aforisztikus megfogalmazÀsok ¢s ¢rz¢keny, r¢sz-

letezû leÁrÀsok, szÁnes egyedi jellemrajzok ¢s
bonyolult-sz´vev¢nyes csalÀdi viszonyrendszerek, f¢nyk¢pszerü pillanatk¢pek ¢s ¢lesen
megvilÀgÁtott tablÂk, rettenetes felnûttek ¢s
kiszolgÀltatott gyerekek. A tizenn¢gy oldalas
ÁrÀsbÂl mindent megtudunk egy, a szÀzad elsû fel¢ben felemelkedû, majd sz¢thullÂ paraszt-polgÀr csalÀdrÂl. àA mi csalÀdunkban
minden a p¢nz k´r¡l forgott. AmÁg nem volt, az¢rt,
amikor meg mÀr volt, akkor az¢rt... A mi csalÀdunkban mindenki hosszÃ ¢letet ¢lt, Ágy m¢g ijesztûbb volt a csend, amiben lennem kellett, mert ez a
csend nem a nyugalom ¢s a b¢ke csendje volt, hanem a gyanakvÀs¢, a titkolÂzÀs¢ s a f¢lelem¢, hogy
a besz¢ddel valami kis idû kÀrba v¢sz, elfecs¢rlûdik.Ê A novella ¢rz¢kletes, pontos fel¡t¢ssel
indul, ¢s a jelenbûl visszan¢zû elsû szem¢lyü
elbesz¢lû v¢gig megtartja szinte szenvtelen
elûadÀsmÂdjÀt, rÀnk bÁzva az ¢rzelmi viszonyulÀst. S akkor is csak kiss¢ gyorsul fel az
ÁrÀs, a fûhûs gondolatainak ritmusa, amikor
kit´r¢si kÁs¢rlet¢nek kudarcÀrÂl szÀmol be:
àR¢m¡lten j´ttem rÀ, hogy nem rombolhatom ´ssze
mindazt, amit nagyapÀm fel¢pÁtett, nem hagyhatom
magÀra, hogy nekem azzÀ kell lennem, ami fel¢ terelt, hiÀba vannak Àlmaim, mikor az û ÀlmÀt kell
megvalÂsÁtanom, ¢s nem f¢lelembûl, hanem valami
ismeretlen erû hatÀsÀra, amely ugyan nagyapÀmbÂl
Àrad, de nem egyed¡l az ´v¢, hanem m¢g nagyon
sokak¢, akik elûtte jÀrtak az idûben, ez a csalÀd ereje, amit Ãgy hagytak ´r´k¡l egymÀsra, hogy nem is
tudnak rÂla. Ennek az erûnek semmi k´ze nincs ahhoz, hogy szeretem-e a csalÀdomat, hogy jÂ embereknek tartom-e ûket, ez az erû, akÀrcsak a gravitÀciÂ, nem engedi, hogy felemelkedjek, hiÀba n´vesztettem a szÀrnyaimat.Ê
KÀlnay Ad¢l t´rt¢netei valÂjÀban mind a
sz¢p v´lgyi novellÀban megfogalmazott metafora vÀltozatai: àLizike, a maga ¢lete biztosan
k¢sz reg¢ny! Ki¢ nem az, Margit n¢ni, ki¢ nem az,
mindnyÀjunknak lenne mit mes¢lni, nem igaz? A
legsz´rnyübb, ha az ember egyszer rÀj´n, hogy egy
mÀsik reg¢nyt szeretne, mert ebbûl a mostanibÂl elege lett annyira, hogy mÀr a v¢g¢re sem kÁvÀncsi.Ê
Szinte minden szereplû Ãgy ¢rzi, egy elhibÀzott reg¢nyt ¢l meg, ¢s nincs ereje, akarata
vagy mÂdja vÀltoztatni a cselekm¢nyen ¢s a
figurÀkon. çlmokhoz ¢s eml¢kekhez menek¡l, s m¢g szerencs¢snek mondhatÂ, ha legalÀbb azok sz¢pek.
Farkas Katalin
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ADY K¹LT°SZETE
ä L°LEKBESZ°D,
RENDSZER VAGY OLVASAT?
Kenyeres ZoltÀn: Ady Endre
Korona KiadÂ, 1998. 199 oldal, 1250 Ft
Kenyeres ZoltÀn Ady-monogrÀfiÀja a Korona
KiadÂ K LASSZIKUSAINK sorozatÀnak elsû k´tetek¢nt jelent meg. A k´tet ez¡stnyomatos
s´t¢tz´ld borÁtÂja ä amely az egykori sz¢pirodalmi dÁsz-sorozatok k¡lsej¢re eml¢keztet ä
¢s a sorozatcÁm egyarÀnt klasszikusk¢nt definiÀlja Ady Endr¢t, akivel a legnagyobb gond
mostanÀban az, hogy egy kiss¢ ¢rdektelenn¢
vÀlt klasszikus.
A szerzû szemmel lÀthatÂan nem tekintette feladatÀnak, hogy a (m¢g) ¢rv¢nyben l¢vû
kÀnon egy n¢mik¢pp bizonytalan stÀtusÃ elem¢nek v¢delm¢ben l¢pjen fel, a k´nyvben
csak n¢hÀny t¢tova, alig ¢szlelhetû gesztus
utal arra a helyzetre, mely szerint àAdy ma
olyan k´ltû, aki ä fogadtatÀst´rt¢nete sorÀn alighanem elûsz´r ä nemhogy nem hÁvja ki a recepciÂ vÀlaszait, hanem kifejezetten rÀ is van utalva ennek
megszÂlaltatÂ aktivitÀsÀra.Ê (KulcsÀr SzabÂ Ernû:
AZ à°NÊ UTñPIçJA °S L°TESºL°SE. In: Irodalomt´rt¢net, 1998/3. 365.) BÁrÀlatom konklÃziÂjÀt megelûlegezve: ¢ppen ez a àmegszÂlaltatÂ
aktivitÀsÊ a fÀjÂ hiÀnya Kenyeres k´nyv¢nek.
A monogrÀfus Ady ¢letmüv¢nek tÀrgyalÀsakor a k´vetkezû ä egymÀst elvben nem kizÀrÂ ä lehetûs¢gek k´z¡l vÀlaszthatott:
1. Kellû m¢rlegel¢s utÀn ´sszegzi az AdykutatÀs legfontosabb megÀllapÁtÀsait, eredm¢nyeit, term¢szetesen azokat, amelyek idûtÀllÂnak bizonyultak a k´ltû terjedelmes hatÀs- ¢s fogadtatÀst´rt¢net¢ben. Ez nem jelent¢ktelen feladat, hiszen az Ady-szakirodalom
k´nyvtÀrnyi, ¢s k´zismert, hogy a k´ltû verseinek hatÀst´rt¢nete szÀmtalan ´nmagÀban
meggyûzûnek lÀtszÂ, Àm egymÀsnak ellentmondÂ interpretÀciÂt tartalmaz.
2. Karakteres sajÀt Ady-¢rtelmez¢ssel l¢p
az olvasÂk el¢. Ez a nehezebb feladat, azonban nem volna szabad visszariadni tûle, hiszen az Adyval kapcsolatos ¢rdektelens¢g korÀban ä mely egy¢bk¢nt az utÂbbi idûben
megszünûben l¢vûnek lÀtszik ä fontos ¢s hÀlÀs kritikai-irodalomt´rt¢n¢szi feladat lenne

valamilyen markÀns, eredeti Ady-interpretÀciÂval felhÁvni a k´ltûre a figyelmet.
3. A harmadik lehetûs¢g valamely kurrens
szaknyelv ¢s mÂdszer alapjÀn megfogalmazott Ady-¢rtelmez¢s l¢trehozÀsa lehetne. Ezzel kapcsolatban nem felt¢tlen¡l mÂdszertani
elk´telezetts¢gre gondolok, de mÂdszertani
tudatossÀgra mindenk¢ppen. SzÂba j´hetne
itt t´bbf¢le irodalomtudomÀnyi irÀnyzat elveinek, fogalmi apparÀtusÀnak akÀr eklektikus,
de mindenk¢ppen tudatos felhasznÀlÀsa vagy
¢ppens¢ggel valamely tÀrsadalomtudomÀnyi
megk´zelÁt¢smÂd term¢keny alkalmazÀsa is.
A szerzû az elsûk¢nt emlÁtett lehetûs¢get
vÀlasztotta. A k´tet ä a viszonylag szük terjedelem Àltal adott lehetûs¢gen bel¡l ä elsûsorban szintetizÀlja az Adyra vonatkozÂ kutatÀsok szÀmÀra fontos ä ¢s Ágy persze szelektÀlt
ä eredm¢nyeit, ¢s k´z¢rthetû formÀban tÀrja
az olvasÂ el¢ azokat. V¢dhetû d´nt¢s ez: nem
lett arÀnytalan a k´tet, nem riasztja el az Ady
k´lt¢szete irÀnt ¢rdeklûdû olvasÂkat extr¢m
vagy partikulÀris elemz¢si szempontokkal, ¢s
k¡l´n´sebben nem fÀrasztja ûket az irodalomelm¢let fogalmi apparÀtusÀnak sz´vev¢nyess¢g¢vel sem.
Kenyeres ZoltÀn munkÀjÀnak elsû lÀtÀsra
¢rdeme, hogy az eszmet´rt¢neti ¢s ideolÂgiai
szempontoknÀl fontosabb szerepet jÀtszanak
benne a po¢tikai vizsgÀlÂdÀsok ¢s az Ady¢letmü eszt¢tikai megÁt¢l¢s¢nek k¢rd¢sei. A
k´tet elemz¢seinek centrumÀban egyr¢szt
azok az ¢rtelmez¢si probl¢mÀk helyezkednek
el, amelyek Ady k´lt¢szet¢nek sokarcÃsÀgÀbÂl, polifÂniÀjÀbÂl, kaleidoszkÂpszerüs¢g¢bûl
erednek, mÀsr¢szt r¢szletesen foglalkozik a
szerzû az Ady-lÁra nyelvszeml¢leti alapjainak
vizsgÀlatÀval is.
A k´nyv vissza-visszat¢rû probl¢mÀja, hogy
mik¢ppen egyeztethetûk ´ssze egymÀssal az
Ady k´lt¢szet¢ben jelen l¢vû, egymÀst ellent¢telezû vagy kizÀrÂ motÁvumok, szÂlamok,
nyelvi szerepek, ¢s hogy milyen jellegü az a
k´ltûi magatartÀs, alkat, amely ennek a sokf¢les¢gnek az alapjÀt k¢pezi.
àWilliam Empson tipolÂgiÀjÀt felhasznÀlva azt
lehet mondani, hogy a versek mindig alternatÁv jelent¢startomÀnyokat kÁnÀlnak fel, bÀrmelyiket vÀlasztva v¢gig lehet elemezni ûket, de a kivÀlasztott
szempont ¢rv¢nyesÁt¢sekor a k´vetkezû ciklusokban
vagy m¢g ugyanabban a ciklusban a szempont el-
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vet¢s¢re felhÁvÂ ellentmondÀsba ¡tk´zik az elemzû.
Az egyes versek alternatÁv t´bb¢rtelmüs¢ge a kontradiktÂrius t´bb¢rtelmüs¢g nagyobb szerkezeti egys¢geiben helyezkedik el. Ez okozza Ady k´teteinek
oly rejtelmes kaleidoszkÂpszerüs¢g¢t. S ez okozza a
nem szünû szellemi izgalmat, melyet a megjelen¢s¡k
Âta eltelt annyi ¢vtized mÃltÀn is kivÀltanak.Ê (41.)
Kenyeres szavai Ady k´lt¢szet¢nek azt a
sajÀtossÀgÀt ¢rz¢keltetik, melynek alapjÀn
szÀmtalan, egymÀsnak olykor sz¢lsûs¢gesen
ellentmondÂ ¢rtelmez¢s kiindulÂpontjÀvÀ
vÀlhatott. Ez a jelens¢g mindig is foglalkoztatta az Ady-recepciÂ olvasÂit, N¢meth LÀszlÂ
p¢ldÀul a k´vetkezûket Árja ezzel kapcsolatban: àFusd Àt e k´tetet, s jÀtszva kigyÃrsz az id¢zeteibûl nyolc-tÁz Ady-vilÀgn¢zetet: egy optimista
¢letszerelmest, egy dekadens-pesszimistÀt, egy pogÀnyt ¢s egy kereszt¢nyt, egy nietzscheit s egy szocialistÀt, egy fajmagyart s egy kozmopolitÀt, egy hÁvût s egy d¢monit, egy vilÀgigenlût s egy nihilistÀt.
Ha el¢g makacs vagy (esetleg valamelyik tÀrsadalmi csoport ¡gyn´ke): az ellentmondÂ id¢zeteket is
beÀllÁthatod, kimagyarÀzhatod a magad igazolÀsÀra. Ady azonban mindig t´bb marad a te tolmÀcsolÀsodnÀl s hatÀrtalanul t´bb a vilÀgn¢zetekn¢l,
amelyeket belûle levÀlaszthatsz.Ê (In: N¢meth
LÀszlÂ: K °T NEMZED°K . MagvetûäSz¢pirodalmi, 1970. 43.)
N¢meth LÀszlÂ sorai is azt dokumentÀljÀk,
hogy ezt az Ady nagysÀgÀval elvÀlaszthatatlanul ´sszekapcsolÂdÂ jelens¢get hajlamosak
vagyunk valamik¢ppen fogyat¢kossÀgnak
vagy legalÀbbis a sajÀt vilÀgn¢zet¡nktûl, Ázl¢s¡nktûl elt¢rû ¢rtelmez¢sek l¢talapjÀnak tekinteni. Ady sok¢rtelmüs¢ge ¢s univerzalitÀsa nagyszerü dolog, de valamely kisajÀtÁtÂnak
¢rzett ¢rtelmez¢s lÀttÀn bosszantÂnak lÀtszik,
mintha valamik¢ppen a k´ltû is cinkosa volna
ezeknek az interpretÀciÂknak. Ilyenkor term¢szetesen nem a k´ltût marasztaljuk el, hanem a vadul burjÀnzÂ ¢rtelmez¢sek visszanyeseget¢s¢nek sz¡ks¢gess¢g¢t hangsÃlyozzuk. A sok¢rtelmüs¢g ily mÂdon az interpretÀciÂ akadÀlyÀvÀ is vÀlhat, k¡l´n´sen a tÀrgyilagossÀg ig¢ny¢vel fell¢pû ¢rtelmezûk szÀmÀra. Ennek k´vetkezt¢ben fordulhat elû, hogy
G´r´mbei AndrÀs szinte panaszosan teszi
szÂvÀ: ¢ppen Ady univerzalitÀsa k´vetkezt¢ben j´tt l¢tre a sok sz¢lsûs¢gesen kisajÀtÁtÂ
Ady-¢rtelmez¢s: à...az univerzalitÀs teszi rendkÁv¡l neh¢zz¢ a higgadt, arÀnyos Ady-¢rtelmez¢st, hiszen a befogadÂ az azonos eszt¢tikai erûvel k´zve-

tÁtett, de egymÀssal gyakran ellent¢tes ¢rtelmü versek k´z¡l Âhatatlanul is azokra teszi a hangsÃlyt,
azokban ¢rzi Ady m¢lyebb igazÀt is, amelyek a befogadÂhoz k´zelebb Àllnak, amelyekre û maga jobban rÀ tud hangolÂdni.Ê (ADY -K°PºNK °S A LEGöJABB SZAKIRODALOM. In: Irodalomt´rt¢net,
1993/3. 422.)
Kenyeres k´nyve t´bb helyen is foglalkozik a sok¢rtelmüs¢g versus egys¢g k¢rd¢s¢vel, azonban szemmel lÀthatÂan nem tud kit´rni ennek hagyomÀnyos tÀrgyalÀsi keretei
k´z¡l. Felt¢telezi ugyanis, hogy Ady k´lt¢szet¢ben mindenn¢l l¢nyegesebb az inherenciÀn
alapulÂ jelent¢sstruktÃra, a belsû ¢rtelem
megl¢te, ¢s hogy ennek feltÀrÀsa ¢s leÁrÀsa
az Ady-¢rtelmez¢s elengedhetetlen feladata.
Ady lÁrÀjÀban valÂban megfigyelhetûk olyan
szembe´tlûen karakteres vonÀsok, amelyek
megengedik e k´lt¢szetnek a belsû jelent¢s´sszef¡gg¢sekre koncentrÀlÂ interpretÀciÂjÀt.
Ez a lÁra ä egyik meghatÀrozÂ olvasata szerint
ä egy mindent ÀtfogÂ ¢s egys¢ges szimbolikus
rendszer megl¢t¢t sugallja olvasÂinak, ¢s Âhatatlanul megjelenik a k¢sztet¢s, hogy az ¢rtelmezû ebben valamilyen, a versek jelk¢pis¢g¢nek belsej¢be kÂdolt, attÂl elvÀlaszthatatlan
vilÀgk¢pet, vilÀgfelfogÀst keressen.
A àbelsû ¢rtelemÊ prioritÀsÀnak felt¢telezûi ä Ágy p¢ldÀul Babits MihÀly, BalÀzs B¢la,
F´ldessy Gyula ¢s maga Kenyeres ZoltÀn is ä
Ady k´lt¢szet¢t szimbÂlumrendszernek vagy
egy k´ltûi mitolÂgia szisztematikus kifejt¢s¢nek tekintik. Ez a szeml¢letmÂd Ady verseinek jelent¢s¢t a rendszerbûl kiemelt kisebb
egys¢gek ä szimbÂlumok, motÁvumok, motÁvumcsoportok ä ´sszehasonlÁtÀsÀval, kapcsolÂdÀsuk logikÀjÀnak megÀllapÁtÀsÀval kÁvÀnja
megk´zelÁteni. Ilyen jellegüek voltak p¢ldÀul
F´ldessy Gyula Ady-kommentÀrjai, amelyek
a k´ltû vilÀgÀnak immanens meg¢rt¢s¢re t´rekedtek. (LÀsd F´ldessy Gyula: ADY MINDEN
TITKAI . Magvetû, 1962.) HasonlÂan gondolkodott AdyrÂl ä F´ldessyvel valÂ vitÀi ellen¢re ä Babits MihÀly is: à...lÁrÀjÀban egy egys¢ges
VilÀg-lÀtomÀs szimbÂlumrendszer¢t rejtette el, kem¢nyebbet ¢s komplikÀltabbat, mint akÀrhÀny lÀtnok ¢s filozÂf.Ê (GÀl IstvÀn [szerk.]: B ABITS
ADYRñL. Magvetû, 1975. 190.) àEgys¢gesÊ,
àrendszerÊ, àrejtette elÊ ä ezek a kifejez¢sek
mind az inherens jelent¢sstruktÃra l¢t¢nek
felt¢telez¢s¢re utalnak, ¢s ezek mell¢ m¢g
szÀmos hasonlÂt lehetne ÀllÁtani.
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Az Ãjabb Ady-irodalombÂl Gintli Tibor
cikk¢t id¢zem: à...Ãjra fel kell tÀrni Ady k´lt¢szet¢nek azt a belsû kapcsolatrendszer¢t, amely felfedi ¢s egys¢gbe fogja lÁrÀjÀnak m¢lyebb r¢tegeit, rekonstruÀlni azt a vilÀgk¢pet, amely ¢rtelmezhetûv¢
teszi a v¢gletes ellent¢tek gyakori egymÀsmellettis¢g¢t.Ê (A MINDEN-°LM°NY JELENTýS°GE ADY Lí RçJçBAN. In: Irodalomt´rt¢net, 1994/1ä2. 34.)
Nos, Kenyeres programja hasonlÂ elven
alapszik. Ady hat¢kony ¢rtelmez¢s¢t szerinte
az à´nmagyarÀzÂ rendszerÊ segÁti elû, à...amelyet
a szÂhasznÀlatnak, a k¢pszerkeszt¢snek, a sajÀtos
metaforavilÀgnak, az egy¢ni ritmusk¢pz¢snek a
versek sokasÀgÀban vissza-visszat¢rû elemei alkotnak.Ê (27.) Ez az à´nmagyarÀzÂ rendszerÊ az id¢zett meghatÀrozÀs szerint is arra utal, hogy
Ady k´lt¢szet¢nek a jelent¢s immanenciÀjÀbÂl kiindulÂ meg¢rt¢s¢re t´rekszik: a vers
egyes szintjeinek ä szÂhasznÀlat, k¢pszerkeszt¢s, metaforavilÀg, ritmus ä ism¢tlûd¢se ¢s
egymÀshoz valÂ viszonyulÀsa hatÀrozza meg
az irodalmi jelent¢st.
E felfogÀs alapjÀn vÀllalkozhat arra a szerzû, hogy ne csak az egyes motÁvumokat, metaforÀkat viszonyÁtsa egymÀshoz, hanem
megkÁs¢relje rekonstruÀlni azt az alapot, v¢gsû elvet is, amely a sok¢rtelmüs¢g, polifÂnia,
ambiguitÀs ¢s egyebek m´g´tt rejlik, ¢s ami
tulajdonk¢ppen Ady k´lt¢szet¢nek l¢nyege
lenne. Ezt a megk´zelÁt¢smÂdot a tovÀbbiakban ´sszefoglalÂan esszencialista ¢rtelmez¢snek nevezem.
Az esszencialista felfogÀs ellent¢t¢t kontextuÀlis megk´zelÁt¢snek nevezhetj¡k. E szempont szÀmÀra Ady k´lt¢szete alapvetûen
àk´nyvÊ-k¢nt jelenik meg, erre utalnak az
olyan magÀtÂl ¢rtetûdûnek tekintett kifejez¢sek is, mint az àAdy-´sszesÊ vagy az, hogy
Ady k´lt¢szete a nemzet à¢lû bibliÀjaÊ volt:
àNem v¢letlen, hogy egyetlenegy olyan magyar k´ltû
sincs, akin¢l ez a szÂ, hogy ´sszes, olyan fogalommÀ
vÀlt, mint AdynÀl. [...] Az Ady-´sszes az¢rt vÀlt fogalommÀ, ¢s az¢rt vÀlt fogalommÀ a harmincas
¢vekben folyamatosan, a negyvenes ¢vekben is ÀllandÂan Ãjra meg Ãjra kiadott k´tet, amely jellegzetesen a Biblia-formÀt veszi fel, mert mindenki ¢rzi azt, hogy az Ady-versek olvashatÂk ¢s olvasandÂk
egymÀs utÀn ä olvasandÂk mint reg¢ny.Ê (RadnÂti
SÀndor: ADY AKTUALITçSA. In: VÁg MÂnika
[szerk.]: HOGYAN °LJºK TöL A XX. SZçZADOT?
Narancs AlapÁtvÀny, Budapest, 1992. 312.)
Ez a megk´zelÁt¢smÂd Ady k´lt¢szet¢nek

univerzalitÀsÀt ¢s ideolÂgiai-po¢tikai szÂlamainak kontradiktÂrius voltÀt a versek ¢s a
versn¢l nagyobb egys¢gek ä ciklus, k´tet ¢s a
k´ltûi ¢letmü ä tudatos kompozÁciÂval megalkotott korpuszÀval magyarÀzza, amely korpusz az olvasÂk szÀmÀra a Biblia analÂgiÀjak¢nt jelenik meg. A sok¢rtelmüs¢g jelent¢se
ekkor pragmatikai folyamat keret¢ben teljesedik ki, amelyben Ady lÁrÀjÀnak egyes szegmentumait ä a Biblia textusaihoz hasonlÂan
ä a jelen ¢s az olvasÂ Àltal felvetett, megfogalmazott k¢rd¢sekre alkalmazzÀk. Ebben az
esetben ¢ppen az egyes olvasatok sokf¢les¢ge
ä ¢s ebbe bele kell ¢rten¡nk az extr¢m ¢rtelmez¢sek olykor nem ¢ppen vonzÂ tÀrsasÀgÀt
is ä demonstrÀlja Ady k´lt¢szet¢nek univerzalitÀsÀt. Az egyes partikulÀris olvasatok azon
tÃl, hogy mintegy ´nmagukat k¢pviselik,
egyben visszautalnak az eg¢szre ä amelynek
l¢te ¢s holl¢te ebbûl a szempontbÂl k´z´mb´s
is lehet ä, ¢s amelynek metonimikus t´red¢kei. A rendszer l¢t¢re ekkor csak a metonÁmiak¢nt felfogott olvasatok illeszked¢si pontjai ä mint a cser¢pt´red¢kek sz¢lei az ed¢ny
formÀjÀra ä utalnak. Babits, aki Ady k´lt¢szet¢vel kapcsolatban szint¢n szimbolikus rendszerrûl besz¢lt, az alkalmazÀs folyamatÀt illetûen szint¢n ezt a paradoxnak hatÂ r¢szlegess¢get emelte ki: àHa olvassuk, nem verseket olvasunk, csak szavakat, amikben mai k¢rd¢seinkre
szimatolunk vÀlaszt. Alkalmazzuk ¢s c¢ljainkhoz
igazÁtjuk ûket, mint Dodona jÂsszavait hajdan a
g´r´g´k.Ê (In: GÀl IstvÀn [szerk.], i. m. 259.)
Egy¢bk¢nt Kenyeres ZoltÀn k´tete is magÀban foglalja a kontextuÀlis megk´zelÁt¢s
egy m¢rs¢kelt formÀjÀt. A szerzû itt a àmüv¢szi alapszÀnd¢kÊ ¢s a àbele¢rz¢sÊ fogalmainak segÁts¢g¢vel vÀzolja fel a müalkotÀsok
megk´zelÁt¢s¢nek k¢t ellent¢tes pÂlusÀt, ¢s
ennek a ä n¢v szerint Alois Riegl ¢s Theodor
Lipps eszm¢ire utalÂ ä ellent¢tpÀrnak az alternatÁvÀjak¢nt Popper LeÂ ¢s Gadamer nev¢re hivatkozva az ¢rt¢s mint f¢lre¢rt¢s, illetve az ¢rt¢s mint mÀsk¢nt ¢rt¢s koncepciÂjÀt
emlÁti meg. (5.)
E gondolatmenet lezÀrÀsak¢nt Kenyeres a
k´vetkezûket Árja: àAz ¢rtelmez¢s nem lezÀrÂdÂ
folyamat, minden kijelent¢s a kijelent¢sek hÀlÂzatÀban sz¡letve maga is tovÀbb sz´vi e hÀlÂt. BÀrmilyen sokat Ártak is tehÀt AdyrÂl, Ãj ¢s Ãj megk´zelÁt¢sek fognak l¢trej´nni. Sût az irodalomt´rt¢netnek dolga ¢s k´teless¢ge, hogy Ãjra ¢s Ãjra szembe-
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n¢zzen evvel a magyar irodalmi Ázl¢svilÀgra ¢s
gondolkodÀsmÂdra oly nagy hatÀssal l¢vû ¢letmüvel. Az itt k´vetkezû k´nyv a k´ltûi pÀlya folyamatrajzÀt prÂbÀlja felvÀzolni. K´tetrûl k´tetre halad,
sût ciklusrÂl ciklusra, mert Ady versei kezdettûl a
k´tetszerkezetek rendj¢ben ¢rtelmezûdtek az olvasÂk
szÀmÀra...Ê (5ä6.)
Ez a gondolatmenet ugyan kiemeli, hogy
Ady Ãgynevezett àk´tet-k´ltûÊ, de az ebben
a megÀllapÁtÀsban rejlû interpretÀciÂs lehetûs¢gek kiaknÀzÀsa elmarad, a monogrÀfia koncepciÂjÀnak eg¢sz¢t az à´nmagyarÀzÂ rendszerÊ mük´dtet¢se ¢s a szimbolikus rendszer
Àltal k´zvetÁtett vilÀgk¢p rekonstrukciÂja hatÀrozza meg. MÀshol pedig a szerzû az eszszencializmus egys¢gelve ¢s a kontextualizmus olvasatokra valÂ hagyatkozÀsa k´z´tt
egyensÃlyoz, ¢s a szÀmtalan tematikus, gondolati stb. irÀny k¢ts¢gtelen¡l megfigyelhetû
pluralitÀsÀt hirdeti. Ez ´nmagÀban nem volna baj, sût ez a kettûss¢g akÀr term¢kenynek
is tekinthetû. A probl¢ma az, hogy Kenyeres ä mik´zben k¡l´nf¢le elm¢letekre hivatkozik BrentanÂtÂl Jungon Àt Ferenczi SÀndorig ä valÂjÀban reflektÀlatlanul pszichologizÀl. Nem az immanens rendszerben ¢s nem
is a àk´nyvbenÊ, hanem az egy¢nis¢g erej¢ben ä KulcsÀr SzabÂ Ernû szavaival: az ¢n
utÂpiÀjÀban ä keresi az Ady k´lt¢szet¢nek koherenciÀjÀt meghatÀrozÂ legfontosabb t¢nyezût. (LÀsd KulcsÀr SzabÂ, i. m. 376ä377.)
àKi volt a versekben megszÂlalÂ Ady? A bibliai
GÂg ¢s MagÂg fia, a g´r´g MÁdÀsz utÂda? A pogÀny magyar Vazul leszÀrmazottja? Ond vez¢r
unokÀja? MuszÀj Herkules? Magyar MessiÀs?
Mesebeli JÀnos, a HalÀl rokona?Ê ä ¢s a t´bbi.
(64.) Kenyeres ZoltÀn ´sszesen tizennyolc,
igen retorikusan megfogalmazott k´ltûi k¢rd¢ssel jelenÁti meg Ady k´lt¢szet¢nek sok¢rtelmüs¢g¢t. Az EsterhÀzy hiperbolikus kifejez¢smÂdjÀt id¢zû felsorolÀs ä Kenyeres stÁlusimitÀciÂn alapulÂ bÁrÀlatot is Árt a TERMEL°SI
REG°NY -rûl! ä jelentûsen elt¢r a monogrÀfia
egy¢b r¢szeinek hangv¢tel¢tûl, ez is arra utal,
hogy a szerzû nagy fontossÀgot tulajdonÁt a
k¢rd¢sk´rnek. °s a vÀlasz: à...mindez egy¡tt
volt az, akit a versekben Ady Endr¢nek nevez¡nk.
[...] De ä ¢s ez fontos! ä Ady nemcsak egyszerre
volt az, akinek szerepeiben megmutatkozott, hanem
k¡l´n-k¡l´n isÊ. (65.)
E vÀlasz legnagyobb probl¢mÀja az, hogy
¡res, nincs t¢nyleges magyarÀzÂereje. K¢t-

s¢gtelen¡l k´zvetÁt a rendszer (az Ady-lÁra
mint szimbolikus vagy mitolÂgiai konstrukciÂ) ¢s az àAdy-´sszesÊ (az Ady-lÁra mint az
olvasÀs folyamatÀban jelent¢seket provokÀlÂ
korpusz) k´z´tt, de nem valamely po¢tikai
szempontbÂl relevÀns t¢nyezûre hivatkozik,
hanem az alkotÂ egy¢nis¢gre, az emberre.
Ha nem is a hagyomÀnyos ¢letrajzi ¢n, de a
müv¢szi egy¢nis¢g erej¢ben lÀtja azt a szervezûerût, amely az Ady-lÁrÀt mük´dteti. Ki
volt a versekben megjelenû Ady? Mindez
egy¡tt ¢s k¡l´n-k¡l´n ä a magyarÀzat ig¢ny¢vel megjelenû tautolÂgia ez.
A kontextualizmus szempontjÀt ä ahhoz,
hogy igazÀn ´szt´nzû lehessen ä valÂjÀban
persze radikalizÀlni kellett volna. Ady k´lt¢szet¢nek àk´nyvÊ-k¢nt, Bibliak¢nt t´rt¢nû
felfogÀsa lehet, hogy kuriÂzum, de nem k¢ptelens¢g. ElfogadhatÂ magyarÀzatÀt adja a
sok¢rtelmüs¢gnek, az interpretÀciÂk sokf¢les¢g¢nek, ¢s ebbûl k´vetkezûen nincs sz¡ks¢g
arra, hogy az Ady lÁrÀjÀnak immanens jegyeiben megragadni v¢lt szÀnd¢kot az egyes ¢rtelmez¢sek megalapozottsÀgÀnak, helyess¢g¢nek normÀjak¢nt fogjuk fel. A kontextualista megk´zelÁt¢s radikalizÀlÀsa rÀadÀsul annak a ä szerintem nagyon fontos, de diszkurzÁv mÂdon v¢lhetûen tÀrgyalhatatlan ä k¢rd¢snek is elveszi az ¢l¢t, hogy az Ady-lÁrÀt
alapvetûen sok¢rtelmünek (kaleidoszkÂpszerü, plurÀlis, polifonikus stb.) vagy m¢ly¢rtelmünek (homÀlyos, transzcendens, profetikus, misztikus stb.) tekints¡k-e. Az, hogy ezzel Kenyeres munkÀja Ágy, ebben az ´sszef¡gg¢sben nem foglalkozott, nem okvetlen¡l hiba, de m¢gis sz¡ks¢ges volt megemlÁtenem,
hiszen a k´tet egyik legt´bbet feszegetett k¢rd¢s¢hez kapcsolÂdik, ¢s azt gondolom, hogy
vÀlaszt is ad erre a k¢rd¢sre.
Az esszencialistak¢nt jellemzett szeml¢letmÂd
meghatÀrozza azt is, ahogyan Kenyeres ZoltÀn kÁs¢rletet tesz az Ady Àltal hasznÀlt k´ltûi
nyelv leÁrÀsÀnak jelelm¢leti-po¢tikai megalapozÀsÀra. Ennek sorÀn a szerzû nem tÀvolodik el az Ady-szakirodalomban mÀr r´gzÁtett
felismer¢sek, megÀllapÁtÀsok k´r¢tûl. így p¢ldÀul Ady k´lt¢szet¢t àl¢lekbesz¢dÊ-k¢nt ¢rtelmezi, ¢s e besz¢dmÂd jelentettjeinek l¢tmÂdjÀt a Franz Brentano Àltal hasznÀlt àmentÀlis
inegzisztenciaÊ fogalom segÁts¢g¢vel Árja le:
àHa nem konkr¢t hatÀsokat ¢s nem olvasmÀny¢l-
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m¢nyeket keres¡nk, hanem pusztÀn analÂgiÀval
akarjuk megvilÀgÁtani a versekben elûfordulÂ l¢lekfogalom term¢szet¢t, akkor azt lehet mondani, hogy
a filozÂfiai pszichologizmusnak ahhoz az irÀnyzatÀhoz hasonlÁtott legjobban, amelyet Franz Brentano k¢pviselt, ¢s amely a korai szellemt´rt¢netben
Dilthey ¢lm¢nyfogalmÀt is k´r¡lvette. [...] Brentano
mÀr nem ¢rz¢sÀllapotokrÂl besz¢lt, mint a korÀbbi
pozitivista l¢lektan, hanem lelki aktusrÂl, folyamatrÂl, mely intencionÀlt, mindig irÀnyul valamire,
f¡ggetlen¡l attÂl, hogy az a valami l¢tezik-e a ÏvalÂsÀgbanÎ vagy sem. A l¢lekben magÀban van benne, l¢tmÂdja ez¢rt az inegzisztencia. Az a lÁrai besz¢dmÂd, amelynek AdynÀl a konkr¢t megnyilatkozÀsait, roppant gazdagsÀgÀt ¢s sokf¢les¢g¢t egyetlen
gyüjtûn¢vbe ´sszefoglalva l¢lekbesz¢dnek nevezhetj¡k, egy ehhez hasonlÂ, evvel analÂgiÀt mutatÂ, differenciÀlatlan lelki-tudati reflektÀlÀson alapult.Ê
(24ä25.)
A BrentanÂra valÂ utalÀs sz´vegk´rnyezet¢ben hivatkozÀs t´rt¢nik N¢meth LÀszlÂ
egyik Ady-tanulmÀnyÀnak megÀllapÁtÀsaira
(lÀsd 20.), ez¢rt felt¢telezhetû, hogy a N¢meth LÀszlÂ Àltal megfogalmazott ¢szrev¢telek is ´szt´n´zhett¢k a szerzût a àmentÀlis
inegzisztenciaÊ ¢s a àl¢lekbesz¢dÊ fogalmÀnak
hasznÀlatÀra. àAdynÀl nincs k¡lvilÀg. A figyelem
nem keresi, az ÀbrÀzolÀs nem alkalmazkodik hozzÀ.
Ady a l¢lek nyelv¢n besz¢l. Nemcsak belvilÀgi, hanem erre a belvilÀgra kÀrhoztatott k´ltûÊ ä Árta
N¢meth LÀszlÂ. (N¢meth LÀszlÂ, i. m. 39.)
A szem¢lyis¢g belsû vilÀgÀt a nyelv k´zeg¢ben tÀrgyiasÁtÂ àl¢lekbesz¢dÊ megfelelûjek¢nt term¢szetesen hasznÀlhatÂ a àmentÀlis
inegzisztenciaÊ fogalma, de erre Ady-interpretÀciÂt ¢pÁteni nem szerencs¢s. Kenyeres ZoltÀn is tudja ä lÀsd à...pusztÀn analÂgiÀval akarjuk megvilÀgÁtani...Ê ä, hogy feltehetûen nem
l¢tezik olyan t´rt¢neti-filolÂgiai k´zvetÁtû lÀncszem, amelynek alapjÀn a BrentanÂval t´rt¢nû ´sszevet¢s elmozdÁthatÂ lenne az igen tÀvoli analÂgia szintj¢rûl. Ezzel az eljÀrÀssal a
szerzû Ady k´ltûi vilÀgÀt ¢s k´lt¢szet¢nek eszmet´rt¢neti k´rnyezet¢t egy olyan gondolatvilÀg kontextusÀval k´ti ´ssze ä az osztrÀk platonizmus ismeretelm¢let¢vel ä, amelynek k¢rd¢seihez Adynak semmi affinitÀsa nem volt.
RÀadÀsul a szerzû a szokatlan fogalomhasznÀlat ellen¢re is a szÀzadfordulÂs ¢lm¢ny- ¢s
kifejez¢seszt¢tika megk´zelÁt¢smÂdjÀn bel¡l
marad, mely Ady k´lt¢szet¢t a k´ltûi szem¢lyis¢g vagy szubjektum k¡lsûv¢ vÀlt megnyil-

vÀnulÀsak¢nt ¢rtelmezi. K¢ts¢gtelen, hogy a
àmentÀlis inegzisztenciaÊ fogalmÀnak tulajdonÁtott jelentûs¢g nem Ady k´lt¢szet¢nek milyens¢g¢rûl Àrulkodik, hanem inkÀbb Kenyeres ZoltÀn Ady-szeml¢let¢rûl, amely az AdylÁra l¢nyeg¢t a szem¢lyis¢g l¢lektani Àllapotainak szimbolikus ¢rv¢nyü nyelvi k´zvetÁt¢sek¢nt hatÀrozza meg.
Az Ady lÁrÀjÀt meghatÀrozÂ nyelvi elûfeltev¢sek utÀn nyomozva a szerzû a k´vetkezû fejteget¢sekbe bocsÀtkozik: àN¢meth LÀszlÂ Árt arrÂl, hogy Ady ÏvizuÀlis tolvajnyelvetÎ besz¢l verseiben. Ez a vizuÀlis tolvajnyelv oly mÂdon Àll szimbÂlumokbÂl, ahogy Peirce szemiotikÀja hatÀrozza
meg a szimbÂlum mibenl¢t¢t. Minden jel szimbÂlum, amely nem tartozik az index-jelek vagy az ikonikus jelek osztÀlyÀba, vagyis nincs a jelentû ¢s a
jelentett k´z´tt sem fizikai, sem hasonlÂsÀgi ´sszef¡gg¢s. A szimbÂlum ´nk¢nyes jelent¢stulajdonÁtÀs
egy jelnek (szÂnak, szÂkapcsolatnak stb.), mely ´nk¢nyes jelent¢stulajdonÁtÀsban azonban megegyeznek a jelet hasznÀlÂk. Ebben az ¢rtelemben minden
szÂ szimbÂlum, s a szÂ jelent¢se a szÂ hasznÀlati
utasÁtÀsÀval azonos.Ê (20ä21.) Ez a jelelm¢leti
gondolatfutam, amelyben Peirce (ikon, index, szimbÂlum), Saussure (a nyelvi jel ´nk¢nyes) ¢s Wittgenstein (a szÂ jelent¢se hasznÀlatÀnak mÂdjÀval azonos) jelent¢selm¢let¢nek elemei keverednek egymÀssal, szint¢n
n¢lk¡l´zi az Ady k´lt¢szet¢vel kapcsolatos
magyarÀzÂerût.
MÀr a Brentano-pÀrhuzam helyett is c¢lszerübb lett volna N¢meth LÀszlÂ azon ¢szrev¢tel¢nek jelentûs¢get tulajdonÁtani, mely
szerint Ady k´lt¢szete l¢nyeg¢ben allegorikus
term¢szetü. àAdy verseinek igen nagy r¢sze allegÂria. A szeml¢let¢rt harcolÂ k´ltû valami szeml¢ltetût akar az elvont gondolat el¢ tolni. Mutatnia kell,
hÀt mutat. Hogy ez a helyettesÁtû mÂdszer, a vizualitÀsnak ez a tolvajnyelve bizonyos fokig k´vetkezetes, ez term¢szetes.Ê (N¢meth LÀszlÂ, i. m. 45.)
Ebben az esetben nem az a fontos k¢rd¢s,
hogy mire utal vagy mirûl besz¢l az allegorikus besz¢dmÂd (lelki tÀjak, lelki folyamatok,
vallÀsos tapasztalat, politikai ideolog¢mÀk ¢s
hasonlÂk), hanem inkÀbb az, hogy milyen
k¢pzetk´r´ket mozgÂsÁt a k´ltû az allegorikus besz¢d jelent¢ssÁkjÀnak megalkotÀsa k´zben (lÀsd KulcsÀr SzabÂ, i. m. 372ä373.). Az
allegÂria elemz¢si szempontk¢nt valÂ felhasznÀlÀsa v¢lhetûen ÀrnyaltabbÀ vagy plasztiku-
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sabbÀ tette volna olyan Ady-probl¢mÀk bemutatÀsÀt is, mint a szimbolikus rendszer belsû ´sszef¡gg¢seit meghatÀrozÂ nyelvi konstrukciÂs eljÀrÀsok, vagy ellenkezûleg, a nyelvi
t´red¢kess¢g k¢rd¢sei.
Az Ady-lÁra allegorikus technikÀjÀnak vizsgÀlatÀt illetûen jÂl hasznÀlhatÂ kiindulÂpont
lehet Peter B¡rger allegÂriafelfogÀsa is. B¡rger a àszervetlen müalkotÀsÊ elm¢let¢t kidolgozva Walter Benjamin allegÂriafogalmÀbÂl
indult ki, ¢s azt az avantgÀrd müv¢szet montÀzstechnikÀjÀnak ¢rtelmez¢s¢re alkalmazta. Fejteget¢seibûl arra a gondolatra utaln¢k
most, amely az allegÂriÀt l¢nyegileg t´red¢kk¢nt ragadja meg. àAz allegorizÀciÂ az [...] izolÀlt valÂsÀgdarabokat ´sszekapcsolja, s ezÀltal ¢rtelmet hoz l¢tre. Ez egy teremtett ¢rtelem, amely nem
a fragmentumok eredeti kontextusÀbÂl szÀrmazik.Ê
(P. B¡rger: AZ AVANTGçRD MþALKOTçS. In:
Sz¢pliteratÃrai ajÀnd¢k, 1977/3ä4. 15. Seregi
TamÀs fordÁtÀsa.) A t´red¢kess¢g probl¢mÀja
Kenyeres ZoltÀn ÁrÀsÀban is felmer¡l ä csak
¢ppen a szimbolikus k´ltûi kifejez¢smÂdhoz
tÀrsÁtva, ami az¢rt zavarÂ, mert a szimbÂlumot az eszt¢tikai-vallÀsfilozÂfiai hagyomÀny
¢ppen ellenkezû karakterrel, az organikus ¢s
immanens jelent¢salkotÀs eszm¢j¢vel ruhÀzza fel.
A KOCSI -öT AZ °JSZAKçBAN hÁres sora ä
àMinden Eg¢sz elt´r´ttÊ ä kapcsÀn Kenyeres
ZoltÀn a k´vetkezûket Árja: àA vers panaszszava
arra vonatkozott, hogy a szeml¢let ¢s ¢rtelem szÀmÀra korÀbban k´r¡lhatÀrolt eg¢szk¢nt megjelenû
r¢szek t´redeztek sz¢t, bomlottak fel, az alkotÂelemek
vÀltak felismerhetetlenn¢. Ez a t´redezetts¢g, fragmentumossÀg, felismerhetetlens¢g mint l¢nyegi tapasztalat hÃzÂdott meg Ady ellent¢tezû vers-, ciklus- ¢s k´tetszerkeszt¢s-mÂdjÀban. Az imaginizmus,
a felfokozott k¢pi lÀtÀs pedig az alkotÂelemek tÀvolra szakadt szilÀnkjainak ´sszekapcsolÀsÀt, eggy¢
varÀzsolÀsÀt, Ãjra megismerhetûv¢ t¢tel¢t szolgÀlta
a nyelv hatÀsk´r¢ben.Ê (45.)
Kenyeres ZoltÀnnak a t´red¢kess¢g k¢rd¢s¢t illetû megÀllapÁtÀsai azt mutatjÀk, hogy
elsûsorban a k´ltûi szem¢lyis¢ghez rendelt
¢szlel¢smÂdban, illetve a k´ltûi szem¢lyis¢g
jelent¢steremtû aktivitÀsÀban, tehÀt egy szubjektÁv faktorban keresi Ady k´lt¢szet¢nek
sÃlypontjÀt. SzÀmÀra Ady k´lt¢szete nem a
kultÃra t´red¢kess¢g¢nek reprezentÀlÀsÀt,
hanem a t´red¢kek alapjÀn valÂ Ãj ¢rtelemkonstrukciÂ l¢trehozÀsÀt vagy a sz¢tt´rede-

zett egys¢g helyreÀllÁtÀsÀt jelenti: àAdy k¢pteremtû eljÀrÀsai [...] alapvetûen rekonstrukciÂs jellegüek voltak: a helyreÀllÁtÀs ¢s Ãjrateremt¢s inkÀbb
csak sejtelemszerü, mint v¢giggondoltan tudatos
Âhaja hÁvta ¢letre a talÀnyosnak mutatkozÂ szimbÂlumokat, ¢s vezetett a k¢pteremt¢snek ahhoz a mÂdozatÀhoz, mely a k¡l´nÀllÂ szimbÂlumokat is egyre
nagyobb ¢s homog¢nebb egys¢gekbe igyekezett szervezni.Ê (46.)
Kenyeres a szimbÂlumok egys¢g¢t megszervezû legfontosabb formai eszk´znek a
narrÀciÂt tekinti, amely ´sszekapcsolja az
egyes szimbÂlumokat, ¢s ezÀltal nagyobb egys¢get, a mitologikus k¢pet, illetve ezekbûl teljes mitolÂgiai rendszert alkot. (LÀsd 47.) Az
allegÂria ¢rtelmez¢si szempontk¢nt t´rt¢nû
hasznÀlatÀval fogalmilag egys¢gesebben lett
volna tÀrgyalhatÂ ez a probl¢mak´r, hiszen az
allegorikus k´lt¢szetnek a sz´veg jelent¢s¢t a
jelegys¢gek lineÀris sorozatÀn kereszt¡l kibontÂ, szukcesszÁv jelleg¢ben is fontos szerepet jÀtszik a narrÀciÂ formak¢pzû funkciÂja.
Ugyanakkor az allegorikus kifejez¢smÂdhoz
tÀrsÁthatÂ szukcesszivitÀs fogalma pontosabban is ÁrnÀ le az Ady verseiben jelen l¢vû k¢pzetek ¢s k¢pzetk´r´k nyelvi elrendezûd¢s¢t,
hiszen ez nem minden esetben ÀllÁthatÂ pÀrhuzamba az elbesz¢lû struktÃrÀk t´rt¢netgrammatikai szervezûd¢s¢vel.
A monogrÀfiÀban emlÁtett àromÀncosÊ elbesz¢lûi szerkezetet pedig ä amelyet Kenyeres ZoltÀn maga is a XIX. szÀzadi k´lt¢szet
jellemzû jegy¢nek tekint ä az Ady korszerütlens¢g¢t elûid¢zû t¢nyezûk k´z¢ tanÀcsos szÀmÁtani. A narratÁv szerkezet ¢s ezen bel¡l a
romÀncos forma elûsegÁthette Ady lÁrÀjÀban
a jelk¢pes t´red¢keknek egys¢ges mitolÂgiai
konstrukciÂvÀ t´rt¢nû Àtl¢nyeg¡l¢s¢t, viszont
k¢telkedhet¡nk abban, hogy ez egy¢rtelmüen elûny¢re vÀlt-e Ady k´lt¢szet¢nek. A homogenitÀs ¢rz¢s¢t sugallÂ megszÂlalÀs ugyanis nagym¢rt¢kben viszonylagosÁtja az Ady
k´lt¢szet¢nek ¢rt¢kek¢nt felfogott sokszÂlamÃsÀgot, sok¢rtelmüs¢get. Itt, a k´ltûi nyelv
homogenitÀsa ¢s a korszerütlens¢g k´z´tti
´sszef¡gg¢st illetûen Ady lÁrÀjÀnak n¢hÀny
tovÀbbi jellegzetess¢g¢re is utalni kell. RadnÂti SÀndor szerint Ady k´ltûi megszÂlalÀsÀnak lehengerlû lend¡lete, erûszakossÀga az
egyik oka e k´lt¢szet korszerütlens¢g¢nek ¢s
jelenlegi n¢pszerütlens¢g¢nek. (LÀsd RadnÂti, i. m. 306ä307.) KulcsÀr SzabÂ Ernû pedig
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felhÁvja a figyelmet rÀ, hogy Ady verseiben a
àlÀtvÀnyÊ kiÀramlÀsÀnak irÀnya t´bbnyire
egybeesik a besz¢dhelyzettel, azzal azonos
perspektÁvÀt k¢pez. (LÀsd KulcsÀr SzabÂ, i.
m. 379.) Ez a k¢t t¢nyezû a narrÀciÂnÀl is fontosabb szerepet jÀtszik a sok¢rtelmüs¢g ¢s a
sokszÂlamÃsÀg fel¡lÁrÀsÀban, illetve viszonylagossÀ t¢tel¢ben. A tematikusan, illetve ideolÂgiak¢nt leÁrhatÂ mozzanatoktÂl eltekintve
ugyanis elsûsorban ezek hatÀrozzÀk meg az
Ady-lÁra jellegzetes profetikus hev¡let¢t ¢s
szeml¢let¢t, tehÀt mindazt, amit a jelenlegi
irodalmi Ázl¢s elidegenÁtûnek, a romantikus
hazafias ¢s szerelmi lÁra lÀngolÀsÀra kellemetlen¡l eml¢keztetûnek ¢rez. A megszÂlalÀsnak ezek az affektÁv ¢s perspektivikus tulajdonsÀgai nagym¢rt¢kben viszonylagosÁtjÀk
a vilÀgtapasztalat ¢s a nyelvi kifejez¢s Ãjszerüs¢g¢t, azt a benyomÀst keltve az olvasÂban, hogy a k´ltûi nyelv modalitÀsa egy korÀbbi t´rt¢neti korszaknak felel meg, mint
amelyben az a vilÀg helyezkedik el, amelyrûl
besz¢l.
A t´red¢kess¢g jelens¢ge egy¢bk¢nt nemcsak Ady mitolÂgiÀjÀnak konstitÃciÂjÀban jÀtszik fontos szerepet, hanem a k´ltûi nyelvben
ÀllÁtÀsk¢nt megragadhatÂ nyelvi egys¢gek argumentÀciÂjÀban is. A vilÀgtapasztalat t´redezetts¢g¢nek k´vetkezm¢nyei ugyanis ä a
helyreÀllÁtÀs mitolÂgiÀt alkotÂ gesztusainak
felismer¢se ¢s leÁrÀsa mellett ä az Ady k´lt¢szet¢ben megfigyelhetû id¢zetess¢gnek, intertextualitÀsnak a tÁpusaiban is megmutatkoznak. Ennek r¢szben kommunikatÁv, r¢szben pedig t´rt¢netfilozÂfiai vonatkozÀsai vannak. Ady ugyanis verseinek megfogalmazÀsa
sorÀn a legk¡l´nf¢l¢bb, elsûsorban a t´rt¢neti tÀvlat, a r¢gis¢g konnotÀciÂjÀval rendelkezû kulturÀlis t´red¢keket hasznÀlta fel id¢zetk¢nt. Mindez pedig nem a k´ltûi, vallÀsi,
t´rt¢nelmi hagyomÀny megszakÁtatlansÀgÀnak k¢pzet¢t, hanem inkÀbb ä a kultÃra egys¢ges vilÀgÀnak sz¢thullÀsÀval ´sszhangban ä
e kontinuitÀs sz¢tes¢s¢t reprezentÀlja. Ezzel
kapcsolatban Ady k´lt¢szet¢nek olyan ä Barta JÀnos, Komlovszki Tibor ¢s mÀsok Àltal
adatolt ¢s elemzett ä r¢tegeire is utalhatunk,
mint az Âsz´vets¢gi ÁrÀsok, a reformÀciÂ histÂriÀs k´lt¢szete ¢s a kuruc k´lt¢szet Àltal
meghatÀrozott szÂlamok. Adyval kapcsolatban fontos megemlÁteni egy mÀsik archaikus

tÀvlattal rendelkezûnek tekintett forrÀscsoportot, a folklÂr hiedelemrendszer¢t is.
Ady k´lt¢szete ä az emlÁtett archaikus konnotÀciÂval rendelkezû k¢pzetek megid¢z¢s¢n
kereszt¡l ä sajÀtos kulturÀlis eml¢kezetfogalmat mük´dtet. Ez az eml¢kezetkoncepciÂ
(amely egybevethetû a àfaji eml¢kezetÊ-nek
vagy a àkollektÁv eml¢kezetÊ-nek a szÀzadfordulÂ tÀjÀn n¢pszerüv¢ vÀlÂ fogalmaival) Ady
k´lt¢szet¢ben kettûs funkciÂval rendelkezik.
Egyr¢szt a ä jÂllehet sokszor mitikus ä r¢gmÃlt eml¢kk¢peinek aktualizÀlÀsÀval sajÀtos
nemzeti identitÀstudatot, Benedict Anderson
szavaival a k¢pzelt k´z´ss¢g tudatÀt hozza l¢tre,
mÀsr¢szt a jelen ¢s a j´vû ¢rtelmez¢s¢nek szavakba foglalÀsÀhoz e mÃltbÂl archetÁpusokat,
mintÀkat, p¢ldÀkat keres.
Kenyeres Ady-monogrÀfiÀjÀnak rejtett kritikai ¢s irodalomt´rt¢neti c¢lkitüz¢s¢t DÀvidhÀzi P¢ter szavÀval a visszatisztÁtÀs programjÀnak nevezhetj¡k. Ez a fogalom magÀban foglalja a k´tet vizsgÀlÂdÀsainak fû irÀnyÀt, ¢s
megvilÀgÁtja lehets¢ges buktatÂit is. E program szerint Ady k´lt¢szet¢t meg lehet tisztÁtani a sz¢lsûs¢gesen kisajÀtÁtÂ ¢rtelmez¢sektûl, sajÀt elemz¢seiben pedig a zsinÂrm¢rt¢knek tekinthetû belsû ´sszef¡gg¢seket, elsûsorban is a koherenciateremtû, homogenizÀlÂ erûket hangsÃlyozza, amelyek szavatolni
tudjÀk Ady k´lt¢szet¢nek ä ÀhÁtott ¢s utÂpikus ä egys¢g¢t.
Ennek megragadÀsÀhoz k´nnyen kÁnÀlkozik az a pszichologizÀlÂ olvasat, amely a szerzû egy¢nis¢g¢t, szem¢lyis¢g¢t jel´li meg az
¢letmü k´z¢ppontjak¢nt. A k´tet felismerhetû ¢s m¢ltÀnyolandÂ tendenciÀja az, hogy
Ady k´lt¢szet¢t kiemelje az eszt¢tikai tÀrgyk¢nt felfogott irodalomtÂl idegen, kisajÀtÁtÂ
¢rtelmez¢sek sorÀbÂl. A szerzû az Ady-¢rtelmez¢s olyan k´zmegegyez¢s¢t szeretn¢ kialakÁtani, melyet nem befolyÀsolnak a k´ltû
egyoldalÃan marxista, nacionalista vagy ¢ppen vallÀsos-misztikus ¢rtelmez¢sei. A monogrÀfia Ady k´lt¢szet¢t mint müalkotÀst tÀrgyalja, az ideolÂgiÀknÀl fontosabbak szÀmÀra
a po¢tika probl¢mÀi. Ezzel Kenyeres ZoltÀn
az irodalomtudomÀny mÀs k¢pviselûit is foglalkoztatÂ feladatot vÀllalt, az eredm¢ny pedig
nem is szakszerütlens¢ge, mint inkÀbb esetlegess¢ge ¢s jellegtelens¢ge miatt vitathatÂ.
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MÀsr¢szt a k´nyv mintha ÀldozatÀul is
esett volna a visszatisztÁtÀs programjÀnak. A
jelenkori irodalomtudomÀnyban a k´lt¢szetnek a k¢pz¢ssel kapcsolatos funkciÂi àkulturalizmusk¢ntÊ b¢lyegzûdnek meg (lÀsd KulcsÀr SzabÂ, i. m. 364.), a k´z´ss¢g k¢pviselet¢n alapulÂ k´ltûi szerep a legelavultabbak
egyike, a baloldali-szociÀlis ¢s a nemzeti politikai prÂf¢cia egyarÀnt kÁnossÀ vÀlt ä ebben
az esetben nem marad mÀs, mint a puszta
immanencia. Ennek megragadÀsÀhoz azonban a Kenyeres ZoltÀn Àltal felhasznÀlt ä inkÀbb esetleges, mintsem eklektikus ä elemz¢si eszk´z´kn¢l ¢rz¢kenyebbek kellenek. Ez¢rt
Kenyeres monogrÀfiÀja szÀmÀra csak a szÀnd¢kait illetûen v¢dhetû, Àm kellûen v¢gig
nem gondolt, kicsit iskolÀsan ¢rv¢nyesÁtett
mük´zpontÃsÀg maradt.
Havasr¢ti JÂzsef

LUCIFERI PUBLICISZTIKA
Nyerges AndrÀs: Senkif´ldje: irodalom.
SzÃrÂprÂbÀk
Fekete Sas KiadÂ, 1999. 365 oldal, 980 Ft
Nyerges AndrÀs legÃjabb cikkgyüjtem¢nye
megh´kkenti az egy t¢ma alapos k´r¡ljÀrÀsÀhoz szokott olvasÂt. A kis terjedelmü publicisztikai ÁrÀsok XIX. ¢s XX. szÀzadi elfeledett
vagy szÀnd¢kosan elhallgatott irodalmi, irodalompolitikai jelens¢geket vetÁtenek egymÀsra. A publicista nyersanyaga, ahonnan
àszÃrÂprÂbÀivalÊ mintÀit veszi, mindenekelûtt a nyomtatott sajtÂ. írÀsaibÂl az a k´vetkeztet¢s vonhatÂ le, hogy a ki nem besz¢lt
probl¢mÀk, a k¡l´nf¢le t¢veszm¢k a nagy politikai fordulatok utÀn betokosodtak, de a
rendszervÀltozÀsok sorÀn Ãjra virulenss¢ vÀltak, s Ágy ä bÀr t´bbnyire mÂdosult formÀban
ä tovÀbb m¢rgezik a szellemi ¢letet.
VizsgÀlatÀnak tÀrgya nem a mü, hanem az
alkotÂ ¢s a (kultÃr)politikus. Az ÁrÂk ¢s a hatalmon l¢vûk viszonyÀnak alakulÀsa foglalkoztatja. A megvÀltozott helyzetekben Ãjra
megjelenû, csaknem vÀltozatlan magatartÀsformÀk ¢rdeklik: az ism¢tlûd¢sek, a visszaes¢sek k´tik le a figyelm¢t. Idûben ¢s politikai
jellegben egymÀstÂl tÀvol ÀllÂnak tünû jelen-

s¢geket, ÁrÂi ¢s hatalmi megnyilvÀnulÀsi formÀkat ÀllÁt egymÀs mell¢, s ezzel azt a benyomÀst kelti, hogy a tekint¢lyelvü ¢s a parancsuralmi politikai rendszerek a àlelk¡k m¢ly¢nÊ rokonok.
Gyül´l minden diktatÃrÀt, lett l¢gyen az
fasiszta vagy bolsevik tÁpusÃ. IrtÂzik az elvtelen kompromisszumoktÂl, a taktikÀbÂl elfedett megoldatlan probl¢mÀktÂl, a politikai
megfontolÀsbÂl elk´vetett ÁrÂi hazugsÀgoktÂl
¢s mell¢besz¢l¢sektûl, s m¢lys¢gesen sajnÀlja,
hogy nem tanul(t)unk semmibûl.
A publicisztikÀk ÁrÂja arra kÁvÀncsi, hogy
a meghunyÀszkodÀsra, k´p´nyegfordÁtÀsra
hajlamosÁtÂ vÀltozÀsok prÂbÀjÀt hogyan Àllja
a szellem embere. ögy alkalmazkodik-e az Ãj
viszonyokhoz, hogy ek´zben megûrzi tartÀsÀt, vagy feladva emberi m¢ltÂsÀgÀt, az Ãj
urak szolgÀlatÀba szegûdik? Nyerges az ÁrÀstudÂkat e szerint osztja k¢t csoportra: az
egyikbe a humÀnus intranzigensek tartoznak, akik ÀltalÀban megszenvedik gerincess¢g¡ket, a mÀsikba a hatalomvÀgyÂ t´rtetûk ¢s
a szük´lû gyÀvÀk, akik k´z¡l a mindenkori
hatalom sokakat stallummal, dÁjakkal jutalmaz, de az utÂkor elfeled.
Nyerges AndrÀs szigorÃ. Az egykor v¢tkezûknek ä p¢ldÀul a RÀkosit kiszolgÀlÂ, az Ãj
irÀnti lelkesed¢s¡kben elvakult ÁrÂknak, kritikusoknak ä akkor sem tud megbocsÀtani,
ha ifjÃkori botlÀsukat k¢sûbb tettekkel ¢s müvekkel jÂvÀtett¢k. IgazÀn azonban azokhoz
k´ny´rtelen, akik a jobboldali rezsimekben
¢ppÃgy szolgÀltak (¢s olykor letapostak mÀsokat), mint a baloldaliakban.
A szerzû felfedezûkedvü. Olyan ÁrÀsokat
bÀnyÀsz elû a k´nyvtÀrak m¢ly¢rûl vagy hÀzik´nyvtÀrÀnak polcairÂl, amelyek zavarba
ejtik a s¢mÀkhoz szokott olvasÂt. RÀd´bbenti
arra, hogy sok minden nem Ãgy van, ahogy
¢vtizedeken Àt tudni v¢lte: a lekerekÁtû c¢lzatÃ, politikailag-ideolÂgiailag determinÀlt torzÁtÀsok ¢s elhallgatÀsok miatt f¢lretÀj¢koz(tat)ottÀ ¢s valamilyen irÀnyban ´nk¢ntelen¡l elfogulttÀ tett¢k. Ezt beismerni senkinek sem kellemes. A magÀt addigi tudÀsa biztonsÀgÀban ¢rzû olvasÂ berzenkedni kezd:
becsapottsÀga rossz ¢rz¢s¢t a szerzûre hÀrÁtja.
GyanÃba hozza felvilÀgosÁtÂjÀt: vajon az û
adatainak àtÀlalÀsaÊ mentes-e a tendenciozitÀstÂl? Vajon a felszÁnre hozott mÃltbeli mozaikdarabkÀkbÂl ÃjravÀzolt ¢s a jelenre kivetÁtett k¢p nem valamif¢le Ãjabb torzÁtÀs-e?
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Nincs-e a felfedez¢sek m´g´tt szenzÀciÂkeres¢s, talmi sikervÀgy? A szellemes publicisztikai mÂdszer, a àszÃrÂprÂbaÊ vajon alkalmas-e
a àcs´k´tt legendÀkÊ (92.) elleni harcra, az irodalmi ¢s hatalmi viszonyok ÃjragondolÀsÀra?
E k´ny´rtelen publicisztika olykor inkÀbb
igazsÀgosztÂ, mint igazsÀgos. A n¢hÀny oldalba, olykor n¢hÀny sorba sürÁtett lÀtvÀnyos leleplez¢sek ÀrnyalatlansÀggal, lekerekÁt¢ssel
jÀrhatnak egy¡tt.
Az olvasmÀnyos, bÀr a tartalmi elÀgazÀsok
miatt olykor neh¢zkess¢ vÀlÂ stÁlus egyik jellemzûje az id¢z¢ssel szem¢lyess¢, ´nvallomÀsossÀ is tett ÁrÀskezdet: àM¢g vagy hÃsz ¢vig
szÀnd¢kozom ¢lni. Vagy legalÀbb hÀromig ä Árta
1936. januÀr 1-j¢n kelt level¢ben Gorkij...Ê (°RTELMIS°GI TöLTELJESíTýK , 227.) àBizonyos ¢rtelemben tipikus kelet-eurÂpainak tekinthetem magamat. Azt hiszem, igaz, hogy e tÁpus differentia
specificÀja a forma ä a k¡lsû ¢s a belsû forma ä
hiÀnyÀra vezethetû vissza. Er¢nyei: szellemi mohÂsÀg, szenved¢lyes vitak¢szs¢g, ¢rz¢k az irÂnia irÀnt,
¢rzelmi frissess¢g, t¢rbeli, azaz geogrÀfiai gondolkodÀs; mindez alapvetû hibÀjÀbÂl fakad: mindv¢gig kamaszosan ¢retlen marad, a belsû kÀosz hirtelen dagÀlya vagy apÀlya irÀnyÁtjaÊ ä id¢zi a publicista Czes−aw Mi−oszt. (AMIT çT°LTºNK °S
AMI VçR RçNK , 271.)
A k´tet mementÂ lehet azoknak, akik valaha is Ártak olyan mondatot, melynek megjelen¢s¢t k¢sûbb ilyen vagy olyan okbÂl megbÀntÀk. Figyelmezteti a kortÀrsakat arra,
hogy a k´r¡lm¢nyek vÀltozÀsa folytÀn az elismer¢st hivatalos vagy hallgatÂlagos rosszallÀs vÀlthatja f´l, ez¢rt nincs sok ¢rtelme a mameluk-magatartÀsnak. Scripta manent ä nÀlunk mostanÀban Nyergesn¢l frappÀnsabban
talÀn senki sem bizonyÁtotta a leÁrt szÂ fennmaradÀsÀnak k´vetkezm¢nyeit.
P¢ldÀk
A k´tetben letünt vilÀgok szellemi ¢let¢nek
mindennapjairÂl olvashatunk: manipulÀciÂk,
torzsalkodÀsok ¢s k´lcs´n´s vÀdaskodÀsok
tablÂja tÀrul el¢nk.
A csaknem ezert¢teles n¢vmutatÂban a
legt´bbsz´r elûfordulÂ nevek ä MÂricz Zsigmond, Ady Endre, LukÀcs Gy´rgy, Illy¢s
Gyula, KassÀk Lajos, R¢vai JÂzsef, Petûfi SÀndor, JÂzsef Attila, Veres P¢ter, Zsolt B¢la, F¡st
MilÀn, Darvas JÂzsef, Nagy Lajos, RÀkosi MÀtyÀs, N¢meth LÀszlÂ, Babits MihÀly, Erd¢lyi

JÂzsef ä n¢mi tÀj¢koztatÀst adnak Nyerges ¢rdeklûd¢si k´r¢rûl. Ism¢tlûd¢seiket egyes esetekben a rokonszenv, mÀs esetekben viszont
az ellenszenv magyarÀzza. A nem ÁrÂk, vagyis
a politikusok, kultÃrpolitikusok k´z¡l senkirûl sem Ár elismerûen, a n¢piek k´z¡l t´bbekkel van vitÀja, a babitsi, kassÀki, Nagy Lajos-i
¢s MÀrai SÀndor-i magatartÀs p¢lda¢rt¢kü
szÀmÀra.
Az erk´lcsi helytÀllÀs n¢zûpontjÀbÂl k¢tpÂlusÃ nyergesi vilÀg rosszabbik t¢rfel¢n talÀlhatÂk a sz¢lsûjobboldali ¢rzelmüek, a bolsevik diktatÃrÀt ¢pÁtûk, a kÀdÀri posvÀnyba
beles¡ppedû karrieristÀk ¢s szÀmos n¢pi ÁrÂ,
a jobbik oldalon pedig a magÀn- ¢s a szociÀlis
probl¢mÀkra ¢rz¢keny nagy magÀnyosok,
p¢ldÀul KassÀk, MÂricz (û nem kritika n¢lk¡l) ¢s Nagy Lajos, valamint az egyenes gerincü polgÀri ÁrÂk, mindenekelûtt Babits,
MÀrai, F¡st MilÀn ¢s a k¢t Ignotus. K´nyv¢ben szÀmos p¢ldÀval illusztrÀlja a sz¢lsûs¢gek
hÁveinek (a kommunistÀknak, a sz¢lsûjobbhoz tartozÂknak) antiliberalizmusÀt ¢s polgÀrelleness¢g¢t. (Legkedveltebb c¢lpontjuk
talÀn MÀrai.)
Nyerges publicisztikÀjÀnak csaknem mindig k´ze van a jelenhez. Vagy innen indul ki
a mÃltutazÀs, vagy ide t¢r vissza, mik´zben a
szerzû mer¢szen bÀnik a dÀtumokkal: szÀmÀra az idûbeli egymÀsutÀnisÀg helyett a tematikai sz¡ks¢glet, a bizonyÁtandÂ ÀllÁtÀs tartalmi ig¢nye a meghatÀrozÂ. CsupÀn n¢hÀny
p¢lda a t´bbtucatnyi k´z¡l. A MolnÀr Ferenc
magyarsÀgtudatÀrÂl, Budapesthez valÂ viszonyÀrÂl szÂlÂ ÁrÀs dÀtumlÀnca: 1909/10 ä 1942
ä 1950 ä 1963 ä 1911, a Babitsot elmarasztalÂ
v¢leked¢seket felelevenÁtû publicisztikai ÁrÀs
idûc´vekei: 1995 ä 1941 ä 1948 ä 1938 ä
1958 ä 1943 ä 1995. A csonkÁtott Ãjrak´zl¢s
vagy a politikai hÀtterü felejt¢s Illy¢ssel illusztrÀlt p¢ldÀzatÀnak Áve az idûben 1998 ä
1932 ä 1945 ä 1931 ä 1945 ä 1998.
Ez a k´tet a furcsasÀgok, a kuriÂzumok,
az elfeledett kortartalmak felfed¢s¢nek szellemesen megÁrt k´nyve is, melyeknek mindig
van a jelennek szÂlÂ ¡zenet¡k. àAzt olvastam,
hogy perli a Nepet / a ÏD-osztÀlyÎ ¡gyes megfigyelûje.Ê Ki tudja ma mÀr pontosan, hogy mi volt
az 1936-ban keletkezett JÂzsef Attila-i verskezdet hÀtter¢ben? A G´mb´s-kormÀny besÃgÂkkal figyeltetett parlamenti k¢pviselûket, amirûl a jelen irÀnt ¢rdeklûdû olvasÂnak
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a napjainkban is elûfordulÂ àmegfigyel¢si
botrÀnyokÊ juthatnak esz¢be. A nyergesi filolÂgiai aprÂmunkÀnak sokszor ¢ppen ez az aktualitÀs ad ¢rtelmet, 1993-ban (az ÁrÀs keletkez¢se idej¢n) ¢ppÃgy, mint azÂta. Mi ugyanis
az ¡gy m´g´ttes, ÀltalÀnosÁthatÂ tartalma? A
sajtÂ feltÀr, a kormÀny tagad, pontosabban az
ellenz¢k kitalÀciÂjÀnak minûsÁti a vÀdakat. (A
T°GLAHORDñK STíLUSA, 111ä115.)
BÀr lÀtleleteinek cÁmei ÀltalÀban csak az
egyes ÁrÀsok elolvasÀsa utÀn àelevenednek
megÊ, a B AUMGARTEN, A SOROS C°LPONT cÁmü mÀr ´nmagÀban is sejteni engedi az
1997-ben keletkezett ÁrÀs zÀrÂmondatÀban
imigyen summÀzott, aktualizÀlÂ ÁrÂi szÀnd¢kot: à...aki mÀr a rendszervÀltÀskor nemcsak nagy
vonalaiban, de... r¢szleteivel egy¡tt ismerte az egykori Baumgarten-dÁj histÂriÀjÀt, kitalÀlhatta, ezentÃl melyik alapÁtvÀny lesz a soros c¢lpontÊ. HiÀba
szerepelt a Baumgarten-alapÁtvÀny alapÁtÂlevel¢ben, hogy vallÀsi, faji, tÀrsadalmi elûÁt¢letek nem jÀtszhatnak szerepet a dÁjak odaÁt¢l¢s¢ben, mindig akadt olyan orgÀnum ä
1946-ban egy egyes¡leti lapocska, 1934-ben
a jobboldali radikÀlisok egyik szÂcs´ve, 1935ben a szociÀldemokratÀk napilapja, 1929-ben
egy kommunista irÀnyÁtÀsÃ folyÂirat ä, melynek ma mÀr t´bbnyire nevenincs ÃjsÀgÁrÂja
mindig talÀlt valami kivetnivalÂt a dÁjazÀs mik¢ntj¢ben. Egyesek az improduktÁv tûkeforrÀst kÀrhoztattÀk, mÀsok a dÁjazottak zsidÂ
vagy ¢ppen nem zsidÂ szÀrmazÀsÀt nehezm¢nyezt¢k. Volt, akinek az fÀjt, hogy a jutalmazottak a Nyugat vonzÀsk´r¢be tartoztak. A zsidÂ lap az ûskereszt¢nyek tÀmogatÀsÀ¢rt rÂtta
meg a d´nt¢shozÂkat, mÁg a sz¢lsûjobb àaz Àlszent zsidÂ alapÁtvÀnytÊ a àzsidÂ ¢rdekek szolgÀlataÊ miatt marasztalta el.
A àszellemi jobboldalisÀgÊ, a rasszista gûg leleplez¢se Nyerges egyik kedvenc foglalatossÀga. Sajnos, Ãgy tünik, p¢ldatÀra ma is bûvÁthetû. P¢ldÀi fûk¢nt a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tti
idûszakbÂl valÂk. TamÀsi çron 1930-ban Ágy
Ár Karinthy Frigyesrûl: àHa MÂricz Zsigmond
vagy SzabÂ Dezsû akarna minket agyon¡tni, az
m¢g hagyjÀn, mert mindig voltak csalÀdapÀk, akik
vissza¢ltek hatalmukkal. De Karinthy nem rokonunk. Legjobb esetben is csak a leÁrt betüt lÀtja, de
a magyar f´ld porÀtÂl sosem dugult be az û
lelki orra lika!Ê (81. Az id¢zeten bel¡li kiemel¢sek a tovÀbbiakban is feltehetûen mindig
Nyergestûl valÂk.) Gombos Gyula 1942-ben

az¢rt rÂtta meg a budapesti ReformÀtus GimnÀziumot, mert hÀzi¡nnep¢ly¡k´n àa zsidÂ
Karinthy FrigyesÊ müveibûl adtak elû. (Uo.) Az
antiszemitizmusrÂl negyven ¢vig nem lehetett MagyarorszÀgon nyÁltan Árni. A fiatalabb
generÀciÂknak a rendszervÀltozÀsig csak halvÀny fogalmuk lehetett a nyomdafest¢ket kapott alpÀri zsidÂelleness¢grûl. A szerencs¢sebbeket sz¡leik, nagysz¡leik immÃnissÀ tett¢k e betegs¢ggel szemben, mÀsokat esetleg
tovÀbb fertûztek. Nyerges azÀltal, hogy felid¢zi e kÂr t¡neteit, talÀn v¢dekez¢sre ´szt´nzi a vesz¢lyeztetteket. ElûÀllhatnak azonban olyan helyzetek, amikor a nagyobb fenyegetetts¢g miatt eln¢zûbbek vagyunk a kisebbik rossz irÀnt. Ez t´rt¢nt p¢ldÀul szÀzadunk harmincas ¢veiben, amikor a jobb sorsra ¢rdemes n¢pi ¢s polgÀri demokratÀk
´sszefogtak a n¢met fasiszta fenyegetetts¢g
ellen a sz¢lsûjobboldali n¢piekkel ¢s a magyarorszÀgi bolsevikokkal. Megd´bbentû olvasni, hogy Erd¢lyi JÂzsef 1937-ben a Virradat cÁmü nyilas lapban k´zz¢tett antiszemita
verse, a SOLYMOSI ESZTER V °RE nem diszkreditÀlta szerzûj¢t sem a n¢piek, sem a kommunistÀk egy r¢sze elûtt. A szerzû BÀlint Gy´rgy´t id¢zi: àbÀr Erd¢lyi... tollÀbÂl megjelent egy
v¢rvÀdas nÀci vers, ez az¢rt m¢g nem Erd¢lyi-¡gyÊ.
TalÀn annyira megig¢zte a kivÀlÂ ÃjsÀgÁrÂt
Erd¢lyi k´ltûi nagysÀga, hogy szemet hunyt
a lÁrikus zavaros, sz¢lsûjobboldali n¢zetei f´l´tt? BÀlint Gy´rgy Àrnyaltabban fogalmaz
annÀl, hogy a fenti k¢rd¢sre az id¢zet Àltal
sugallt igennel lehetne vÀlaszolni. BÀlint cikk¢t nem Erd¢lyi v¢delm¢ben, hanem az ût tÀmadÂk ellen¢ben Árta, akik szerint Erd¢lyit
n¢zetei k´ltûk¢nt is diszkreditÀljÀk. írÀsÀnak
k¢tharmada ¢ppen e n¢zetek megsemmisÁtû
bÁrÀlata.
Nyerges AndrÀs felid¢zi azt is, hogy Erd¢lyi rÀgalmazÀsi pert indÁtott bÁrÀlÂi ellen,
amit megnyert. àMint a mesebeli Ahasv¢r fizette
a 100 forintot, csak hallgasson a varÀzsfurulyÀs,
Ãgy fizett¢k nekem a rÀgalmazÀs¢rt beperelt jakhec
firkÀszok az 50, 100, 150 pengûket. V¢gre tisztess¢ges honorÀriumot fizettek a zsidÂk, ha mÀs¢rt
nem, hÀt egy antiszemita versem¢rtÊ ä Árja
1942-ben kiadott ´n¢letrajzÀban Erd¢lyi. (AZ
ELMASZATOLçS, 109ä110.) A kommunista
ideolÂgus, R¢vai JÂzsef Àln¢ven megjelent
cikk¢ben elÁt¢lte ugyan Erd¢lyit, de az alkalmat r´gt´n kihasznÀlta arra ä mutat rÀ k´ny-
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v¢ben a publicista ä, hogy nekitÀmadjon a
àpolgÀriÊ Zsolt B¢lÀnak. Nyerges szÀmÀra a
n¢pfrontos megalkuvÀs kÀrt¢kony volt a
Horthy-rendszerben ¢ppÃgy, mint a KÀdÀr¢rÀban. BÀr R¢vairÂl sok rosszat el lehet
mondani, az k¢ts¢gtelen, hogy Erd¢lyi megÁt¢l¢s¢ben k´vetkezetes maradt: amÁg hatalmon volt (1953 nyarÀig), nem engedte Erd¢lyit publikÀlni.
Idûszerü-e a rendszervÀltozÀssal a k´z¢letbûl eltünt n¢piekrûl ¢s kommunistÀkrÂl Árni?
Lehet, hogy az utÂbbi ¢vtizedben megcsappant az ¢rdeklûd¢s ä fûk¢pp a fiatalabb nemzed¢kek ¢rdeklûd¢se ä irÀntuk, Nyerges
azonban jÂl lÀtja, hogy a n¢piek ¢s a kommunistÀk k´z´tti viszony rÀnyomta b¢lyeg¢t a
XX. szÀzad csaknem k¢tharmadÀnak magyar
t´rt¢nelm¢re, s e kapcsolat vizsgÀlata n¢lk¡l
nem ¢rthetû: mi mi¢rt t´rt¢nt ¢s t´rt¢nik vel¡nk. S arra is gondolni kell: ami eltünni lÀtszik, az Àtalakulva, mÀs formÀt ´ltve tovÀbb¢lhet, s a k´r¡lm¢nyek vÀltozÀsÀra ism¢t
megjelenhet.
Az ÁrÀstudÂk t´bbs¢g¢hez hasonlÂan
Nyerges sem k´z´mb´s az ideolÂgus, publicista N¢meth LÀszlÂ irÀnt. ý a kritikus ¢rt¢kelûk k´z¢ tartozik. Ellenszenv¢t oly mÂdon
fejezi ki, hogy id¢zi az ÁrÂnak a nÀci N¢metorszÀgot m¢ltÀnyolÂ kijelent¢seit. K¡l´n´sen
a mÀsodik vilÀghÀborÃ harmadik ¢v¢ben papÁrra vetett sorai alkalmasak az elborzasztÀsra: àN¢metorszÀg engem a k¢sre eml¢keztet, amely
a f´ldgolyÂ rothadt r¢szeit kivÀgjaÊ ä Árja N¢meth
1941-ben. (159.) Nyerges mintegy az ÁrÂval
leplezteti le Veres P¢tert. (N¢meth 1940 november¢ben eljÀtszott azzal a gondolattal,
hogy ÁrÂtÀrsÀnak megfelelne a nyilasok àorszÀgos vez¢reÊ funkciÂ.) Kedvtelve citÀlja a nyilas ¹sszetartÀs N¢meth LÀszlÂt elismerûen
emlegetû cikkeit, s ezzel mintegy azt sugallja,
hogy a hivatkozÀs az ÁrÂra nem lehet v¢letlen.
Vajon felelûss¢ tehetû-e valaki az¢rt, hogy ä
m¢g ha csak az asszociÀciÂk szintj¢n is ä gondolataival vissza¢lnek, s azokat az eredetitûl
elt¢rû sz´veg´sszef¡gg¢sbe helyezve eltorzÁtjÀk? N¢methtel valami hasonlÂ t´rt¢nt hÀrom
¢vvel k¢sûbb is, gy´keresen mÀs politikai viszonyok k´z´tt. 1947 elej¢n a kommunista titkosrendûrs¢g Àltal kreÀlt Magyar K´z´ss¢g¡gy kapcsÀn egyes baloldali sajtÂorgÀnumok
azzal vÀdoltÀk az ÁrÂt, hogy 1945 elûtti ÁrÀsai
r¢v¢n û is az ÀllÁtÂlagos Àllamellenes ´sszees-

k¡v¢s szellemi elûk¢szÁtûi k´z¢ tartozik. (A
kommunista pÀrt akciÂjÀnak valÂdi c¢lja politikai ellenfeleinek ellehetetlenÁt¢se volt.)
Nyerges a kiragadott, visszatetsz¢st keltû
N¢meth LÀszlÂ-id¢zetekkel szembeÀllÁtja az
ÁrÂ apolog¢tÀit, akik szerint àa liberÀlisok ¢s a
kommunistÀkÊ 1945 utÀn N¢meth elveszejt¢s¢re sz´vetkeztek. Ezt lÀtszik igazolni a fentebb
emlÁtett 1947-es tÀmadÀs, ugyanakkor a
kommunista pÀrt vezetû ideolÂgusai, LukÀcs
Gy´rgy ¢s R¢vai JÂzsef kÁs¢rletet tettek egyes
n¢pi ÁrÂk megnyer¢s¢re, tudvÀn azt, hogy az
¢rtelmis¢g egy r¢sze rajtuk kereszt¡l k´zelÁthetû meg leginkÀbb. N¢meth LÀszlÂ idûnk¢nt ezek k´z¢ a n¢piek k´z¢ tartozott: 1947
tavaszÀn p¢ldÀul R¢vai ¢s LukÀcs fogadta ût
¢s Illy¢s GyulÀt.
A probl¢ma bonyolultabb annÀl, hogy ä
feltehetûen a àliberÀlisokÊ v¢delm¢ben ä elegendû lenne arra hivatkozni, hogy a kommunistÀk àaz egyik liberÀlis ´sszeesk¡vûÊ, FaragÂ
LÀszlÂ szociÀldemokrata publicista k´nyv¢t
is betiltottÀk. (K ORTçRSI GLICERINK¹NNYEK ,
156ä160.)
A Veres P¢ter-i ¢letÃt k¡l´n´sen alkalmas
arra, hogy t´bb irÀnyzat a sajÀt szÀja Áze szerint ¢rtelmezze. Nyerges k´nyv¢ben k¢tszer
is (145., 156.) p¢ldak¢nt hozza a Veres nyilask´zels¢g¢t bizonyÁtani hivatott N¢meth
LÀszlÂ-i mondatot, ¢s felemlegeti, hogy Imr¢dy B¢la 1940-ben elismerûen hivatkozott
Veres P¢terre. Ugyanakkor a kommunistÀktÂl
(R¢vai JÂzseftûl 1952-ben, KÀdÀr JÀnostÂl
hÃsz ¢vvel k¢sûbb) ¢s exkommunistÀtÂl (Pozsgay Imr¢tûl 1995-ben) is id¢z Veres P¢tert
m¢ltatÂ mondatokat. A nyergesi objektivitÀshoz azonban az is hozzÀtartozik, hogy megrÂja Zsolt B¢lÀt az¢rt, mert 1946-os cikk¢ben
horogkeresztet v¢lt lÀtni Veres MIT °R AZ EMBER, HA MAGYAR? cÁmü k´nyv¢nek cÁmlapjÀn.
(A PRñF°TA MEG A GILISZTçK , 142ä147.)
Nyergessel ellent¢tben eln¢zûbb lenn¢k
azok irÀnt, akik a mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀni
¢vek demokratikus illÃziÂinak vilÀgÀban nem
ismert¢k f´l a RÀkosiban rejtûzû fenevadat.
ý rosszallÂan id¢zi fel, hogy Illy¢s 1946 szeptember¢ben nagy elismer¢ssel Árt RÀkosirÂl.
(A BIZALOM TýKEFELHALMOZçSA, 128ä132.)
Illy¢s az 1945 utÀni koalÁciÂs csatÀrozÀsok
hÂnapjaiban igyekezett kibÃjni a kommunistÀk mind szorosabb ´lel¢s¢bûl, s arrÂl aligha tehet, hogy a VÀlasz elsû szÀmÀt LukÀcs
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Gy´rgy taktikai megfontolÀsbÂl mÀs irÀnyzatok rovÀsÀra igyekezett tÃldics¢rni.
A KÀdÀr-korszakot talÀn m¢g jobban gyül´li Nyerges, mint a Horthy-rendszert: nyilvÀn az¢rt, mert ez utÂbbi t´rt¢nelem szÀmÀra, mÁg az elûzû Àltala is vÀllalhatÂ sz¢p eszm¢ket csÃfolt meg. K¡l´n´sen felhÀborÁtja a
nyitottsÀggal, ¢rt¢kment¢ssel k¢rkedû Acz¢l
Gy´rgy-i manipulÀciÂ. E korbÂl valÂ egyik
leleplez¢se nevezetes pÀlyatÀrsÀval, BÀlint
Gy´rggyel kapcsolatos. Nyerges felfedezett
t´bb mint negyven BÀlint Gy´rgy-ÁrÀst, amelyeket az ideolÂgiai cenzorok szÀnd¢kosan,
kultÃrpolitikai meggondolÀsbÂl hagyattak ki
a BÀlint-k´tetekbûl. (A HOMçLY JOGFOLYTONOSSçGA, 331ä335.) Nemigen leplezi felhÀborodÀsÀt amiatt, hogy Acz¢l¢k a nyugati
emigrÀciÂ lejÀratÀsa ¢rdek¢ben megbocsÀtottak a jellemgyenge HorvÀth B¢lÀnak. (DENUNCIçNS, OLTALOM ALATT, 174ä178.) E korbÂl mÀr szem¢lyes ¢lm¢nyei, keserves tapasztalatai is vannak. (A MþV °SZET PAKFONKORA,
316ä319.)
A jÂ szÀnd¢k ÀltalÀban nem ¢rv¢nyes¡l
vagy kisiklik ott, ahol a politikai ¢rdek, a hatalmi harc dominÀl: ´sszegezhetû a nyergesi
ÀllÀspont. K¡l´n´sen a hatalom csÀbÁtÀsa viszi t¢vÃtra az ÁrÀstudÂkat, ¢s k¢szteti ûket a
hivatalos ideolÂgia militÀns k¢pviselet¢re. Erre a k´tetben szÀmos p¢lda akad. Egyik kedvencem az az ÁrÀs, amelynek szereplûi Gorkij
¢lvezhetetlen sematikus drÀmÀjÀnak 1953-as
magyarorszÀgi bemutatÂja kapcsÀn egymÀst
prÂbÀljÀk tÃllicitÀlni kommunista ¢bers¢gben, s teszik mindezt akkor, amikor az eg¢sznek valÂjÀban mÀr nincs is jelentûs¢ge: SztÀlin mÀr egy hÂnapja halott. (°RTELMIS°GI
TöLTELJESíTýK , 227ä231.)
A HATALOMVçGY AZ IRODALOMBAN cÁmü
ÁrÀs Fagyejevrûl szÂl, aki Ág¢retes kezdet utÀn
kurzusÁrÂvÀ ¢s ideolÂgiai hajcsÀrrÀ lett, mik´zben alkoholba fojtotta embers¢g¢t ¢s tehets¢g¢t, majd a sztÀlini bün´k kitÀlalÀsÀnak
hatÀsÀra meg´lte magÀt. Nyerges p¢ldÀzata
nyomÀn talÀn jobban ¢rtj¡k a magyarorszÀgi
t´rt¢n¢seket is: mi¢rt tÀmadtÀk meg elvtÀrsai
LukÀcs Gy´rgy´t ¢s D¢ry Tibort, s ¢letvesz¢lyesnek tünû àkioktatÀsuknakÊ mi¢rt nem
lett sÃlyosabb k´vetkezm¢nye? Nyergest a
vÀltozÀst hozÂ idûk nem ¢rdeklik: p¢ldÀi a
statikusnak lÀtszÂ korokbÂl valÂk, Ágy tûle hiÀba vÀrnÀnk jÂ sztorikat a szovjet ¢s a magyar
bomlÂ sztÀlinizmus k¡l´nbs¢geirûl vagy mÀs,

rem¢nyre okot adÂ t´rt¢n¢sekrûl. Mintha
nem is lett volna ´ntisztulÂ kommunista reformperiÂdus 1953 ¢s 1956 k´z´tt, mintha
nem is ¢rkezett volna el 1956 oktÂbere. Nincs
jÂ szava az 1945ä46-os demokratikus ÀtalakulÀsrÂl, s ha mÀr az idûben visszafel¢ haladunk, az antifasiszta ´sszefogÀsrÂl sem. írÀsainak tanulsÀga keserü, szerzûj¡k mÃlt-, jelen- ¢s j´vûk¢pe egyarÀnt pesszimista.
Az irodalom manipulÀlÂit aprÂsÀgokkal
leplezi le Nyerges. A magyarorszÀgi szovjetizÀlÂk a sematikus reg¢ny, a TçV OL MOSZKVç TñL 1951-es Ãj kiadÀsÀban kihÃzÀsokkal, ÀtÁrÀsokkal aktualizÀltÀk az 1949-es fordÁtÀst, s
a terjedelmes opust azzal prÂbÀltÀk MagyarorszÀgon az Àrnyalatokra fog¢kony, müvelt
olvasÂk´z´ns¢g szÀmÀra elfogadhatÂbbÀ tenni, hogy egyik fordÁtÂjak¢nt az oroszul nem
is tudÂ Benedek Marcell nev¢t t¡ntett¢k fel,
holott û csupÀn stilizÀlta a fordÁtÀst. A Nyergesre jellemzû tematikai zsÃfoltsÀgra is p¢lda
ez az ÁrÀs, hiszen egyik leÀgazÀsÀban az eml¢kezû utÂd, Benedek IstvÀn is megrovÀst kap:
bÀr Benedek Ár arrÂl, hogy apja nev¢t illet¢ktelen¡l t¡ntett¢k f´l egy szovjet reg¢ny fordÁtÂjak¢nt, a hÁrhedt k´nyv cÁm¢t ¢s szerzûj¢nek
nev¢t azonban elhallgatja. Azsajev ¡r¡gy¢n a
mindenkori ig¢nytelens¢g ellen is szÂt emel
Nyerges. MÀsik p¢ldÀja napjaink amerikai
szappanoperÀja, a DALLAS tv-filmsorozat. A
szÀzadk´z¢p szovjet termel¢si reg¢nye ¢s az
ezredv¢g amerikai kommersze az elsek¢lyesedett t´megkultÃra rokon p¢ldÀi nÀla. (AZ çBRçZOLT VALñSçG °RT°KE, 266ä271.)
A pÀrhuzamba ÀllÁthatÂ p¢ldÀkban szinte
kifogyhatatlan a szerzû. A MI DUKçL A BEVONULñNAK cÁmü ÁrÀs a mindenkori meghunyÀszkodÂkat p¢c¢zi ki. àOlyan orszÀgban, ahovÀ idûrûl idûre bevonul valaki, elûbb-utÂbb kialakul bizonyos hagyomÀnya a bevonulÂk fogadtatÀsÀnak.Ê E szellemes fel¡t¢s utÀn k´vetkeznek
a p¢ldÀi; Lisznyai KÀlmÀn 1857-ben ÁrÂdott,
Ferenc JÂzsefet k´sz´ntû verse, GÀrdonyi
G¢za 1920-ban megjelent, Horthyt dicsûÁtû
k´ltem¢nye. Nyerges felt¢telezi, hogy BrÂdy
SÀndor e miatt a vers miatt szakÁtotta meg
kapcsolatÀt GÀrdonyival: àm¢ltatlannak ¢rezte,
hogy DobÂ lelke a k¡l´nÁtm¢nyesek¢rt rezegjenÊ.
Harmadik p¢ldÀja 1958-bÂl valÂ. Ebben az
à1903 Âta publikÀlÂ, a Nyugat seg¢dszerkesztûjek¢nt ismertÊ Gell¢rt OszkÀr tesz hitet a KÀdÀrrendszer mellett: àMit az ember egyre vÀrt / V¢gre trÂnra ¡lt a PÀrt!Ê (54.)

Figyelû ã 107

A szerzû filolÂgusi munkÀja t´bb kÁvÀnnivalÂt hagy maga utÀn. Egyik id¢zett p¢ldÀja
olyannyira ¢rtelmetlennek tünt, hogy k¢nytelen voltam megn¢zni az eredeti forrÀst. çlljon itt mindkettû. Elûsz´r Nyerges vÀltozata:
àTanuljÀk meg egyes Ïirodalomt´rt¢n¢szeinkÎ, hogy
a dolgozÂ n¢p sorsa fontosabb, mint az û szem¢ly¡k.
Ha ezt figyelembe veszik, arra is rÀj´hetnek, hogy
ami vel¡k nem megy, az nem fog menni n¢lk¡l¡k, sût ha kell, akkor ellen¡k is.Ê (K IRçLY -DíJ,
HENDIKEPPEL, 295.) A Szabad N¢p 1948. mÀjus 30-i szÀmÀban kn. (vagyis KirÀly IstvÀn)
tollÀbÂl ez Àll: àTanuljÀk meg egyes Ïirodalomt´rt¢n¢szekÎ olvasni Aranyt, s lÀssÀk meg v¢gre,
hogy mi a tennivalÂjuk. Vegy¢k ¢szre, hogy a ÏhitvÀny f´ldi emberÎ, a dolgozÂ n¢p sorsa fontosabb,
mint az û szem¢ly¡k. Ha ezt figyelembe veszik, akkor arra is rÀj´hetnek, hogy ami vel¡k nem megy,
az fog menni n¢lk¡l¡k, sût ha kell, akkor ellen¡k is.Ê A figyelmetlen id¢z¢s valÂszÁnüleg
csupÀn kÁnos v¢letlen, hasonlÂan a sajtÂhibÀkhoz, a szerzûi elÁrÀsokhoz. Az 1947. augusztusi orszÀggyül¢si vÀlasztÀs nem nevezhetû àûsziÊ-nek (208.), az àIparpÀrt-perÊ a
SzovjetuniÂban nem 1919-ben, hanem 1930ban volt (229.) stb.
A cÁmrûl ¢s a mottÂkrÂl
A k¡llemre csÃnyÀcska kis k´tet cÁme n¢mileg f¢lrevezetû. Az irodalom àk´zter¡letÊ
(volt/van), ahol boldog-boldogtalan feljogosÁtva ¢rzi magÀt az Át¢letalkotÀsra. A cÁm azt
sejteti, hogy az ÁrÂ valahol k´z¢pen Àllva, de
sehovÀ sem tartozva figyeli az egymÀs ellen
harcolÂ ÁrÂi frontok mÃlt- ¢s jelenbeli csatÀrozÀsait. Nem àkihült vilÀgÊ ez, àcsillagpusztaÊ,
àegy csecsemû szemeÊ, mint Pilinszky SENKI F¹LDJE. (E versciklust mÀs vonatkozÀsban emlÁti a publicisztikai ÁrÀsok szerzûje: szerinte a
k´ltû az¢rt hagyta el a N¢meth LÀszlÂnak
szÂlÂ ajÀnlÀst, mert 1956 utÀni behÂdolÀsa
miatt kiÀbrÀndult belûle. A LíRA SZENTS°GT¹RýI , 335ä336.) Nyerges a tÀrsadalmi ÀtalakulÀsainkban bel¡lrûl ¢rintett ember, a k´zerk´lcs´k nemesed¢s¢n fÀradozÂ publicista.
Nem a senki f´ldj¢n Àll, nem is àbirtokos n¢lk¡li gazdÀtlan ter¡letenÊ tartÂzkodik, ahogy ezt
a k´nyvnek A MAGYAR NYELV °RTELMEZý SZñTçRç -bÂl vett k´z¢psû mottÂja mondja. InkÀbb valamif¢le figyelûponton idûz, ahonnan
Àrgus szemmel kutatja a mÃlt szÀzadtÂl a jelenig terjedû sÀvot, s egyes aprÂ r¢szletek felkeltik figyelm¢t. Hiba- ¢s er¢nygyüjtem¢ny¢-

nek elemeit kinagyÁtja, ¢s olvasmÀnyos ÁrÀsokat formÀl belûl¡k, amelyekbûl nemegyszer
lÀthatÂvÀ vÀlnak olyan ´sszef¡gg¢sek is, amelyeket gyakran eltakar az ilyen-olyan (politikai-ideolÂgiai) elfogultsÀgok k´de. Ha a
àsenkif´ldjeÊ az àirodalomÊ jelzûs elûtagja
lenne ä senkif´ldje-irodalom ä talÀn jobban
kifejezn¢ azt, amirûl a k´tet szÂl.
àAz irodalomnak csak haszna lehet abbÂl, ha
nem jÀtszunk tovÀbb szembek´tûsdit meg bÃjÂcskÀtÊ
ä olvassuk a k´nyv elsû mottÂjak¢nt Benedek
Elek 1899-ben, ¢ppen szÀz ¢vvel korÀbban
papÁrra vetett szavait. A Nyerges AndrÀs-f¢le
´sszerakÂsdibÂl el¢nk tÀrulÂ sok-sok k¢p k´z¡l nem egy meglepûen friss ¢s Ãjszerü. A
szellemesen elrendezett ¢s v¢lem¢nyezett
id¢zeteket tartalmazÂ publicisztikai ÁrÀsok
azonban olykor vitÀra ¢s a benn¡k felvetett
probl¢mÀk ÃjragondolÀsÀra k¢sztetnek.
A harmadik mottÂ azt sejteti, hogy a konformokkal szemben û, Nyerges AndrÀs az
egyed¡li k¢telkedû. àDÁcs¢r el¢gg¢ e hitvÀny sereg...Ê ä id¢zi AZ EMBER TRAG°DIçJç-bÂl Lucifert. MadÀchnÀl a àf¢nyhozÂÊ az örhoz int¢zi
szavait, mik´zben az egyet¢rtû, szolgÀlatk¢sz
angyalok sereg¢re mutat. A luciferi publicista
hozzÀnk kÁvÀn szÂlni, benn¡nket kÁvÀn az elfogad(tat)ottal, a megszokottal szemben k¢tked¢sre csÀbÁtani...
Standeisky °va

öJRAOLVASTAM K°T
K¹NYVET
Feh¢r IstvÀn: A magyarorszÀgi n¢metek kitelepÁt¢se
1945ä1950
Akad¢miai KiadÂ, 1988. 232 oldal, 56 Ft
300 ¢ves egy¡tt¢l¢s. A magyarorszÀgi n¢metek
t´rt¢net¢bûl, 1ä2.
Tank´nyvkiadÂ, 1988. 286 + 343 oldal, 276 Ft
K´zvetlen¡l a rendszervÀltozÀs elûtt jelentek
meg elûsz´r olyan kiadvÀnyok a magyar
k´nyvpiacon, amelyek nyÁltan besz¢ltek a
magyarorszÀgi n¢metek kitelepÁt¢s¢rûl. Ezt
Acz¢l Gy´rgy egyik 1983-as besz¢de tette lehetûv¢. A fentiekben emlÁtett k¢t k´nyv
(amelyek egy¢bk¢nt a magyarorszÀgi n¢me-
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tekkel foglalkozÂ szakirodalomban alapmünek szÀmÁtanak) is ebbe az ´sszef¡gg¢sbe illeszkedik.
A II. vilÀghÀborÃ utÀn a magyarorszÀgi
n¢metek az elvesztett hÀborÃ, az elk´vetett
politikai bün´k ¢s a ter¡letek elveszt¢s¢nek
bünbakjaivÀ vÀltak. Ez¢rt ä a korabeli ÃjsÀgcikkek f¢ny¢ben ä sz¢les bÀzison ÀllÂ ellenszenv alakult ki vel¡k szemben, amely sugallta, helyenk¢nt szinte k´vetelte a kitelepÁt¢st.
àHÀt menjenek haza. [...] Menjenek. Kem¢ny szÂ,
de azt hiszem, igazsÀgos, mert a magyarorszÀgi hitleristÀk, volksbundistÀk szÀmÀra nincs enyhÁtû k´r¡lm¢ny. Menjenek, hisz ezt a f´ldet elÀrultÀk, ¢s
a miattuk szük´ss¢ vÀlt magyar keny¢rbûl egyetlen
falat sem jÀr nekik. Arra sz¡ks¢ge van a becs¡letes
k¢rges kezü munkÀsnak ¢s dolgozÂnak. Menjenek
¢s ne demonstrÀljanak itt m¢g a puszta jelenl¢t¡kkel sem. Fûk¢nt pedig ne renitenskedjenek, ÀgÀljanak ¢s terrorizÀljÀk a magyarsÀgot. Menjenek,
mert MagyarorszÀgon m¢g svÀb gettÂban sem kÁvÀnjuk lÀtni a volksbundistÀkat. M¢g ott sem lehet
szÀmukra hely, mert ennek az orszÀgnak minden
talpalattnyi r´g¢t orcÀtlanul ¢s bitangul megtagadtÀk, elt¢kozoltÀk.Ê1 A t¢nyÀllÀs egy¢rtelmü: a
magyarorszÀgi n¢metek bün´sek, m¢gpedig
kollektÁve. A kitelepÁt¢sekre aztÀn sor is ker¡lt:
MagyarorszÀgrÂl 1945 ¢s 1950 k´z´tt t´bb
mint 300 ezer embert hurcoltak el. (Hogy
m¢gis maradtak az orszÀgban n¢metek, a t´rt¢nelmi v¢letlennek k´sz´nhetû.)

1
A kitelepÁt¢sekrûl a KÀdÀr-rendszer hosszÃhosszÃ ¢vei alatt nyilvÀnosan nem lehetett besz¢lni. Ezt a hallgatÀst t´rte meg Acz¢l
Gy´rgy besz¢de, amely a magyarorszÀgi n¢metek Demokratikus Sz´vets¢g¢nek 6. kongresszusÀn hangzott el 1983. december 3-Àn.2
Acz¢l besz¢de a diktatÃrÀkban megszokott
besz¢dstruktÃrÀt k´vette.3 ä A kiindulÂponton a àmiÊ ontolÂgiai-harci meghatÀrozÀsa Àll.
àMiÊ ä mondja Acz¢l ä, a lenini nemzetis¢gi
politika k¢pviselûi ¢s v¢grehajtÂi elhatÀroljuk
magunkat a kitelepÁt¢sek differenciÀlatlan
v¢grehajtÂitÂl. àMeggyûzûd¢s¡nk szerint sz¡k¢ges volt, s ma is jogosnak ¢s indokoltnak tartjuk,
hogy a bünt elk´vetûket ä ha n¢metek, ha magyarok
ä felelûss¢gre vontÀk. [...] M¢lyen fÀjlaljuk, hogy
Àrtatlan... emberek is bünhûdtek olyan bün´k¢rt,

amelyeket nem ûk k´vettek el. Ezt nem igazolhatja
a nÀcizmus... felszÀmolÀsÀnak felt¢tlen¡l jogos k´vetelm¢nye sem. Mint ahogy a t´rt¢nelem bebizonyÁtotta azt is, hogy a belsû bajokra sehol sem lehet
orvossÀg nemzetis¢gi... csoportok bünbakkÀ t¢tele.Ê4
Acz¢l nem mondta ki, de nyilvÀnvalÂ, hogy
a àb¡ntet¢sekÊ alatt csakis a kitelepÁt¢seket
¢rthetj¡k. M¢gis jÂ okkal nem nevezte meg,
hogy mire gondol, mert csak Ágy vehette egy
kalap alÀ a magyar ¢s a n¢met àbün´s´ketÊ.
Acz¢l szerint a kitelepÁt¢sek alapjÀban v¢ve
helyesek voltak, talÀn csak a tÃlkapÀsokat kellett volna elker¡lni. ä A harci szituÀciÂ bemutatÀsÀt k´veti a àsajÀtÊ gyenges¢g¡nk ecsetel¢se ¢s a k´z´s cselekv¢sre valÂ felszÂlÁtÀs.
Acz¢l àk´z´ss¢genÊ a pÀrtot ¢s a szocialista
tÀrsadalmat ¢rti. AktÁv cselekv¢si felszÂlÁtÀsok
helyett azonban inkÀbb a àszocialista tÀrsadalomÊ ¢s a àszocialista demokrÀciaÊ fejlûd¢s¢rûl besz¢l, ami persze a pÀrt kez¢be van helyezve. Ugyanebben az ¢vben a N¢pszabadsÀg
karÀcsonyi szÀmÀba Árt cikk¢t Acz¢l a k´vetkezû mondattal zÀrta: àRajtunk mÃlik tehÀt,
hogy mit hoz a j´vû: mi hozzuk a j´vût. N¢p¡nkben,
pÀrtunkban megvan az erû, hogy dacolva a neh¢zs¢gekkel ÃrrÀ is legyen azokon.Ê5 ä EzutÀn k´vetkezik a harc logikai alÀtÀmasztÀsa az ellens¢g
erej¢nek dramatizÀlÀsÀval. Acz¢l k¢tf¢le ellens¢grûl besz¢l. Az egyik oldalon Àllnak a
kapitalista orszÀgok ÀltalÀban: àAzok... akiknek
orszÀgÀban Árnek, mexikÂinak, Puerto RicÂ-inak,
feket¢nek lenni egyet jelent a megk¡l´nb´ztet¢ssel,
ne tanÁtsanak benn¡nket emberi jogokra, nemzetis¢gi politikÀra.Ê6 A mÀsik oldalon pedig azok
a szocialista orszÀgok helyezkednek el, melyek vezetûi azt ÀllÁtjÀk, hogy nek¡nk k´nynyü, mert csak kev¢s szÀmÃ ¢s sz¢tszÂrtan ¢lû
nemzetis¢g¡nk van. (Az utalÀs nyilvÀnvalÂan
¢s elsûsorban RomÀniÀra vonatkozik.) ä S v¢g¡l kijel´li az irÀnyvonalakat, ¢s felvÀzolja a
megvÀltÀs Ág¢ret¢t. Ezen a ponton Acz¢l a
szocialista ideolÂgia egyik legfinomabb fegyver¢t hasznÀlja, az empÁria ¢s a normativitÀs
´sszemosÀsÀt.7 N¢ha arrÂl besz¢l, hogy àa
nemzetis¢gi k¢rd¢s igazsÀgos ¢s tartÂs megoldÀsÀt
csak a szocialista tÀrsadalom, a szocialista demokrÀcia fejlûd¢se hozhatja megÊ.8 MÀskor ä ¢s ÀltalÀban ä viszont az embernek az az ¢rz¢se,
hogy minden a legnagyobb rendben van:
àSzocialista orszÀg nem jogot ad vagy adomÀnyoz,
amikor megteremti a lehetûs¢gek egyenlûs¢g¢t, hanem ´nmagÀval szembeni k´teless¢g¢t teljesÁti, hi-
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szen ez a szocializmus t´rv¢nye.Ê9 De mit Ág¢r
(mit vÀr el) ez a besz¢d a magyarorszÀgi n¢metektûl? Mindenekelûtt a betagozÂdÀst: a
n¢metek r¢szt vesznek (vegyenek r¢szt!) àk´z´s c¢ljaink valÂra vÀltÀsÀbanÊ, mÀsr¢szt hidat
alkotnak (alkossanak hidat!) az anyaorszÀg
fel¢. A n¢metek ä mÀs magyarorszÀgi kisebbs¢gekhez k¢pest ä sajÀtos helyzetben voltak,
ûk alkottÀk a àhidatÊ a tûk¢s Nyugat fel¢, s
ez a '80-as ¢vek elsû fel¢ben egyre nagyobb
jelentûs¢get kapott.10 A hÁdszerep (mint mindig) most is a kisebbs¢gek instrumentalizÀlÀsÀnak metaforÀja.11
2
Acz¢l besz¢de z´ld utat nyitott a kutatÀsnak,
amely a hÀtt¢rben term¢szetesen mÀr korÀbban megkezdûd´tt. Feh¢r IstvÀn 1981-ben
nyÃjtotta be a Magyar TudomÀnyos Akad¢miÀnak a t¢mÀban k¢szÁtett nagydoktori ¢rtekez¢s¢t. Az ¢rtekez¢s megv¢d¢s¢re 1984.
december 5-¢n ker¡lt sor. A munkÀnak nyÁlt
propagandisztikus c¢ljai voltak: àA disszertÀciÂ
egyik fontos feladata a... n¢met nemzetis¢gü dolgozÂink reÀlis t´rt¢nelemszeml¢let¢nek erûsÁt¢se, szocialista ´ntudatÀnak fejleszt¢se.Ê12 A mondat hÀtter¢t a k´vetkezûk¢ppen rekonstruÀlhatjuk:
TalÀn nem volt szerencs¢s, hogy a KÀdÀrrendszer k´vetkezetesen hallgatott a kitelepÁt¢sekrûl, Ágy ugyanis a magyarorszÀgi n¢metek k´r¢ben tovÀbb¢lnek a àmendemondÀkÊ,
s ezeknek m¢g mindig identitÀsteremtû erej¡k van. Ezzel szemben (egy utolsÂ rohammal) v¢gre be kellene olvasztani a àn¢met
nemzetis¢gü dolgozÂkatÊ is a szocializmus
¢pÁt¢s¢be. Ehhez azonban igazolni kellett a
kitelepÁt¢sek jogossÀgÀt, s ettûl Feh¢r nem is
riadt vissza. àA kitelepÁt¢sek nem elsûsorban hÀtra, hanem elûre mutattak, a sÃlyos tapasztalatok alapjÀn Âvint¢zked¢sek voltak a j´vûre n¢zve,
s megvolt minden elvi, politikai alapjuk.Ê13 A
kollektÁv felelûss¢g elv¢nek ¢rv¢nyesÁt¢se?
Ugyan, errûl szÂ sem volt. àA disszertÀciÂ meggyûzû ¢rvekkel, adatokkal, a korabeli rendeletek Àrnyalt bemutatÀsÀval bizonyÁtja ä Árja maga a szerzû ä, hogy a magyarorszÀgi n¢metek egy r¢sz¢nek
kitelepÁt¢s¢vel a korabeli magyar kormÀnyok nem
alapelvk¢nt alkalmaztÀk a kollektÁv felelûss¢grevonÀs politikÀjÀt. A kitelepÁt¢s alapjÀt a Volksbund tagsÀg, az ´nk¢ntes SS katonai szolgÀlat...
k¢pezt¢k. M¢g az a rendelet sem tekinthetû teljes

eg¢sz¢ben a kollektÁv b¡ntet¢s alapjÀnak, amely ä
nagyon helytelen¡l ä a n¢met anyanyelv bevallÀsÀt
is felvette a kitelepÁt¢sek okainak sorÀba, mert a kiv¢telek, a m¢ltÀnyossÀgok eg¢sz sorÀt jel´lte meg,
amely ellentmond a kollektÁv b¡ntet¢s gyakorlati
megvalÂsÁtÀsÀnak.Ê14 Sehogy sem tudok egyet¢rteni Tilkovszky LÂrÀnt v¢lem¢ny¢vel, mely
szerint a munkÀnak Ãtt´rû jelentûs¢ge volt,
s egyfajta szeml¢leti Àtt´r¢st k¢pvisel.15 Azt
hiszem, hogy mÀr Acz¢l besz¢de meghaladottÀ tette az eg¢sz disszertÀciÂt. Acz¢l ugyan jÂvÀhagyta a kitelepÁt¢seket, de a kollektÁv felelûss¢g elv¢nek alkalmazÀsÀban m¢giscsak
elmarasztalta a korabeli magyar kormÀnyokat. Feh¢r r´gt´n munkÀhoz lÀtott: a diszszertÀciÂ elsû r¢sz¢t, amely a Volksbunddal
foglalkozott (r¢szletekbe menû mikrot´rt¢neti megk´zelÁt¢smÂdban) elhagyta, ¢s a mÀsodik (a kitelepÁt¢sekkel foglalkozÂ) r¢szt
k´nyvv¢ dolgozta Àt. A nagy k¢rd¢s term¢szetesen az, hogy van-e valamif¢le szeml¢leti
vÀltozÀs a disszertÀciÂhoz k¢pest. A k´nyv
ELýSZAVç -ban a k´vetkezûket olvashatjuk: àA
kitelepÁt¢s elsû okaik¢nt a n¢met anyanyelv ¢s a n¢met nemzetis¢g szerepelt. Ebbe a kategÂriÀba minden belef¢rt, tehÀt egy¢rtelmü volt a kollektÁv felelûss¢gre vonÀs.Ê16 Igen, ezt mondta Acz¢l
elvtÀrs is, helyes volt, hogy a bün´s´ket megb¡ntett¢k, de nem kellett volna megb¡ntetni
(kitelepÁteni) az Àrtatlanokat. A folytatÀs
azonban m¢giscsak meglepû: àMindebbûl k´vetkezik, hogy a kitelepÁt¢sek folyamatÀban nemcsak
r¢szm¢ltÀnytalansÀgok t´rt¢ntek, hanem a kitelepÁt¢sek eg¢sz rendszere is megk¢rdûjelezhetû.Ê17 Nem,
ez egyÀltalÀn nem k´vetkezik, ¢s Ãgy tünik,
mintha tÃl is mer¢szkedne Acz¢l besz¢d¢n.
UtÀna viszont arrÂl olvashatunk, hogy ezzel
a k¢rd¢ssel elsûsorban nem àa sebek felt¢p¢seÊ
miatt, hanem a àtudomÀnyos igazsÀgszolgÀltatÀsÊ miatt kell foglalkozni. (MÀr nyoma sincs
a àn¢met nemzetis¢gü dolgozÂkÊ beolvasztÀsÀra
vonatkozÂ propagandisztikus c¢loknak.) Az
utoljÀra id¢zett mondat kilÂg az ELýSZñ kontextusÀbÂl, ¢s a k´nyv koncepciÂjÀba sem tud
szervesen be¢p¡lni. A kitelepÁt¢sek eg¢sz
rendszer¢nek megk¢rdûjelez¢s¢t Acz¢l elvtÀrs nem enged¢lyezte, de ki lehetett hasznÀlni egy kiskaput: Acz¢l v¢g¡l is àb¡ntet¢sekrûlÊ ¢s nem àkitelepÁt¢sekrûlÊ besz¢lt. àA magyarorszÀgi n¢metek jelentûs r¢sze tettekben vÀllalt
szolidaritÀst a hitleri N¢metorszÀggal, s olyan bün´ket k´vetett el a magyar nemzettel szemben, ame-
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lyek¢rt a vilÀg minden tÀjÀn felelûss¢gre vonÀs jÀr.
De nem a kitelepÁt¢s az egyetlen lehets¢ges Ãtja a
felelûss¢gre vonÀsnak.Ê18 Kezd¡nk ´sszezavarodni: a kitelepÁt¢s nem az egyetlen lehets¢ges felelûss¢gre vonÀs, de mint olyan, m¢giscsak jogos volt. Vagy m¢gsem? àA kitelepÁt¢s
bÀrmilyen embers¢gesen, k´r¡ltekintûen, figyelmess¢ggel t´rt¢nj¢k is, lehetetlenn¢ teszi, hogy ne bünhûdjenek Àrtatlanok is.Ê19 Vagyis a kitelepÁt¢s
olyan b¡ntet¢s, amelyrûl nem lehet levÀlasztani a kollektÁv felelûss¢g elv¢nek ¢rv¢nyesÁt¢s¢t. TalÀn ¢rthetû: ha valaki tagja volt a
Volksbundnak, ¢s kitelepÁtett¢k, akkor az otthon maradt csalÀdtagjait, rokonait, barÀtait
is megb¡ntett¢k. Ez az ¢rv azonban nem jÂ a
kitelepÁt¢sekkel szemben. Mert azt lehet rÀ vÀlaszolni, hogy a csalÀdtagok, a rokonok, a barÀtok minden b¡ntet¢s eset¢n bünhûdnek. Ha
valaki elk´vetett egy büncselekm¢nyt, b´rt´nbe zÀrjÀk, persze hogy ettûl a csalÀdja, a
rokonai, a barÀtai is szenvedni fognak. TalÀn
m¢g mindig lehetne menteni az ¢rvet Ãgy,
hogy a kitelepÁt¢s olyan t¢rbeli tÀvolsÀgot hoz
l¢tre, amely k¡l´n´sen erûsen às¢rtiÊ a hÀtrahagyott csalÀdot, rokonokat, barÀtokat. De
hÀt azok k´z´tt a k´r¡lm¢nyek k´z´tt, amelyek a b¡ntetett hozzÀtartozÂit sÃjtjÀk, nemcsak a t¢rbeli tÀvolsÀg szerepel, hanem pl.
(hogy a legrosszabb esetre ne is gondoljunk)
a b´rt´nbe zÀrÀs is. A Feh¢r Àltal javasolt elv
perspektÁvÀjÀban nem talÀlhatunk igazi ellen¢rvet a kitelepÁt¢sekkel szemben. Sût azt
lehetne mondani, hogy a hozzÀtartozÂkat ¢ppen egy olyan b¡ntet¢si forma sÃjtja a legkev¢sb¢, amely kollektÁve b¡ntet, mert ez enyhÁti a hozzÀtartozÂk szenved¢seit. çllÀspontjÀt
Feh¢r metaforÀval prÂbÀlja megvilÀgÁtani:
àNe gyaluljanak ott, ahol ennyire hullik a forgÀcs.Ê20 A àgyalulÀsÊ alatt nyilvÀnvalÂan a kitelepÁt¢seket kell ¢rten¡nk. De az elûzûekben
azt lÀttuk, hogy nincs b¡ntet¢s àforgÀcstermel¢sÊ n¢lk¡l; ¢s talÀn m¢g azt is meg lehetne
indokolni, hogy ä az adott k´r¡lm¢nyek k´z´tt ä a kitelepÁt¢s volt a leghumÀnusabb
àforgÀcstermel¢sÊ. Feh¢r k´rbejÀrta Acz¢l besz¢d¢t, m¢rlegre tette ¢s hajlÁtani prÂbÀlta,
v¢g¡l azonban egyszerüen fejet hajtott elûtte.
àMa is jogosnak, indokoltnak tartjuk, hogy a bünt
elk´vetûket... felelûss¢gre vontÀk.Ê21 De mivel a
felelûss¢gre vonÀs ä n¢hÀny elszÂrt kiv¢teltûl
eltekintve ä kizÀrÂlag a kitelepÁt¢st jelentette,
ez¢rt a mondatot Ágy kell lefordÁtanunk: àMa

is jogosnak, indokoltnak tartjuk... a kitelepÁt¢st.Ê
Csak az Àrtatlanokat nem kellett volna kitelepÁteni. Ezt ÀllÁtja Feh¢r akkor is, amikor a
valamivel t´bb mint 300 ezer kitelepÁtett kor
szerinti megoszlÀsÀt veszi szÀmba. àMegrÀzÂ ez
a statisztika. A 12 ¢ven aluli gyermek ¢s a 60 ¢ven
fel¡li 97 653 fû volt, s ebbûl t´bb mint 60 000 a
12 ¢ven aluli gyermek, akik nyilvÀnvalÂan nem lehettek a Volksbund tagjai, nem lehettek ´nk¢ntes SS
katonÀk, hÀborÃs bün´s´k sem, s nem nagy a valÂszÁnüs¢ge annak, hogy a magyar nemzet ellen v¢ts¢get k´vettek volna el.Ê22 Feh¢r eg¢sz k´nyv¢t
belsû bizonytalansÀg hatja Àt, mely az Acz¢lbesz¢d recepciÂjÀbÂl szÀrmazott: egyr¢szt
d´ntû impulzusokat k´sz´nhet neki, mÀsr¢szt viszont a rajta valÂ tÃltekint¢s is felmer¡lt, de ettûl àidej¢benÊ visszariadt.

3
Az 1987. mÀrcius 5-¢n ¢s 6-Àn a Magyar TudomÀnyos Akad¢mia T´rt¢nettudomÀnyi Int¢zet¢ben megrendezett konferencia ugyan a
magyarorszÀgi n¢metek t´rt¢net¢nek eg¢sz¢t
prÂbÀlta Àttekinteni, a k´z¢ppontba m¢giscsak a kitelepÁt¢sek ker¡ltek. A kitelepÁt¢sekre
vonatkozÂ vita Acz¢l besz¢d¢nek konzervatÁv
¢s radikÀlis ¢rtelmezûi k´z´tt robbant ki.
A konzervatÁv ¢rtelmezûk tÀborÀt Balogh
SÀndor (az akkori hivatalos t´rt¢n¢szvilÀg vez¢regy¢nis¢ge) k¢pviselte. Szerinte mind´ssze sajnÀlatos v¢letlen volt (¢s nagyr¢szt k¡lsû
okokra vezethetû vissza), hogy a magyarorszÀgi n¢metek megb¡ntet¢s¢ben v¢g¡l is a
kollektÁv felelûss¢gre vonÀs elve ¢rv¢nyes¡lt.
Balogh szerint 1944-ben, az illegalitÀsban l¢vû kommunista pÀrt K´zponti BizottsÀga
nemzetis¢gbarÀt programtervezetet dolgozott ki. Az 1944 december¢ben Debrecenben
megalakult Nemzeti KormÀny is csak a f´ldosztÀst helyezte kilÀtÀsba. A kitelepÁt¢st egyr¢szt az vetette fel, hogy 1945 tavaszÀn ¢s
nyarÀn kitelepÁtett¢k a bukovinai sz¢kelyeket, ¢s ûket csak (?) a DunÀntÃlon lehetett elhelyezni. 1945. mÀjus 14-¢n a koalÁciÂs pÀrtok egyeztetû ¢rtekezletet tartottak a magyarorszÀgi n¢metek helyzet¢rûl. Ennek eredm¢nyek¢nt Gy´ngy´si JÀnos k¡l¡gyminiszter
tÀj¢koztatta a Sz´vets¢ges Ellenûrzû BizottsÀg (SZEB) eln´k¢t, hogy 300 ezer n¢metet
szeretn¢nek kitelepÁteni. A lev¢lbûl kider¡l ä
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ÀllÁtja Balogh ä, hogy a kitelepÁt¢s ¡gye mÀr
korÀbban is szerepelt a SZEB ¢s az Ideiglenes
Nemzeti KormÀny tÀrgyalÀsaiban. A magyar
kormÀny nem akarta ¢rv¢nyesÁteni a kollektÁv
felelûss¢g elv¢t, a kitelepÁtendûk magas szÀma mind´ssze rossz becsl¢sre ¢p¡lt, a kormÀny
ugyanis csak a volt Volksbund-tagokat akarta
kitelepÁteni. A kollektÁv felelûss¢g elv¢nek ¢rv¢nyesÁt¢s¢re aztÀn az¢rt ker¡lt sor, mert
1945. augusztus 9-¢n a SZEB m¢g erre a
szÀmra is rÀlicitÀlt azzal, hogy 450 ezer fû kitelepÁt¢s¢t k´vetelte, s ez v¢g¡l is teljes k´rü
kitelepÁt¢st jelentett. Ha Baloghra hallgatnÀnk, akkor a magyar kormÀnyt ¢s a magyar
politikÀt semmif¢le felelûss¢g sem terheln¢
(ha egy rossz l¢tszÀmbecsl¢stûl eltekint¡nk),
a kollektÁv felelûss¢g elv¢nek ¢rv¢nyesÁt¢s¢re
k¡lsû k´r¡lm¢nyek hatÀsÀra ker¡lt sor. S
ezek utÀn n¢mileg meglepûen ¢s rendkÁv¡l
arrogÀnsan zÀrul az elûadÀs: àTÀvol Àll tûlem,
hogy a korabeli magyar kormÀnyok t¢ved¢seit ¢s hibÀit, valamint a felelûss¢g¡ket kissebbÁtsem ezekben
a k¢rd¢sekben. [...] ¹nkritikÀnk azonban nem szolgÀlhat alapul arra, hogy mÀsok [ezek csakis a
magyarorszÀgi n¢metek lehetnek] mentes¡ljenek sajÀt magatartÀsuk ¢s tev¢kenys¢g¡k ´nvizsgÀlatÀtÂl.Ê23
Ezzel a beÀllÁtottsÀggal (an¢lk¡l, hogy vÀllalta volna a nyÁlt vitÀt) Bell¢r B¢la szÀllt
szembe a leghat¢konyabban. Az 1945. mÀjus
14-i koalÁciÂs egyeztet¢s utÀn a magyar kormÀny k¢rte a SZEB segÁts¢g¢t, hogy 300 ezer
(majd ezt k¢sûbb 200ä250 ezerre cs´kkentette) n¢metet ä Volksbund-tagsÀguk miatt ä kitelepÁthessen. A magyar kormÀny a kitelepÁt¢sekben kezdem¢nyezûleg l¢pett fel. °s nincs
szÂ rÂla, hogy ez az ajÀnlat a SZEB valamif¢le
elûzetes vÀrakozÀsÀnak prÂbÀlt volna megfelelni. Ezt igazolja, hogy àaz Egyes¡lt çllamok
budapesti politikai missziÂja... 1945. jÃnius 12-i
eml¢kiratÀban figyelmeztette a magyar kormÀnyt,
hogy nemzetis¢geket csupÀn nemzetk´zi egyezm¢nyek alapjÀn szabad ÀttelepÁteniÊ.24 A figyelmeztet¢s haszna az volt, hogy a magyar kormÀny
belÀtta, hogy a n¢metek helyzet¢t t´rv¢nyes
Ãton kell rendezni. Ennek ¢rdek¢ben 1945.
mÀjus 4-¢n felÀllÁtotta a àN¢pgondozÂ HivataltÊ, melynek feladata volt a magyarorszÀgi
n¢metek hÀborÃ alatti viselked¢s¢nek felm¢r¢se. Ennek eredm¢nye volt a k´vetkezû hatÀrozat: 1. Akik hitlerista szervezetek vezetûi
voltak, azokat a f´ldbirtok elkobzÀsÀn tÃl

m¢g internÀlÀssal is sÃjtani kellett. 2. Akik
hitlerista szervezetek tagjai voltak, azokat a
f´ldbirtok elkobzÀsÀn tÃl munkaszolgÀlattal
kellett sÃjtani. 3. Akik hitlerista szervezeteket
tÀmogattak, azoknak Àt kellett adniuk ingatlanaikat az orszÀgos telepÁt¢si akciÂnak. °s
v¢g¡l 4., akik sem vezetûk, sem tagok, sem
tÀmogatÂk nem voltak, de nem tettek tanÃbizonysÀgot a magyar Àllam irÀnti hüs¢g¡krûl, azoknak is a hÀzukba kellett fogadniuk
az el- vagy ´sszek´lt´z´tteket. ä Ez a rendelet, bÀr differenciÀlta a b¡ntet¢st, de m¢giscsak kollektÁv b¡ntet¢s volt, mert a àHüs¢g a
hazÀ¢rtÊ mozgalom tagjait leszÀmÁtva a magyar Àllam irÀnti hüs¢g kinyilvÀnÁtÀsÀra nem
is volt mÂd. °s ilyesmit elvÀrni egy kisebbs¢gtûl abszolÃt irrelevÀns is. De ennek a rendeletnek v¢g¡l is semmif¢le hatÀsa sem lehetett,
a felm¢r¢sek m¢g be sem fejezûdtek, amikor
elindultak az elsû vonatok. 1945. jÃlius 5-¢n
a magyar kormÀnynak egy a SZEB-hez Árott
levele Ãjra szorgalmazta a kitelepÁt¢s mielûbbi megindÁtÀsÀt. 1945 augusztusÀban ennek
a nyomÀsnak engedett a SZEB. A magyar
kormÀny s¡rget¢se m´g´tt egy t´rv¢nytervezet Àllt, amely az ÀllampolgÀrsÀg elveszt¢s¢vel
sÃjtotta azokat a n¢meteket, akik az 1941-es
n¢pszÀmlÀlÀskor n¢met nemzetis¢günek vallottÀk magukat, n¢met fegyveres alakulat
tagjai voltak, tagjai voltak a Volksbundnak, ¢s
a nev¡ket visszan¢metesÁtett¢k. Fûleg az elsû
¢s az utolsÂ pontbÂl lehet lÀtni, hogy elsûsorban nem a politikai magatartÀs b¡ntet¢s¢rûl,
hanem inkÀbb a n¢mets¢g b¡ntet¢s¢rûl volt
szÂ.
A konferenciÀn elhangzott k¢t olyan elûadÀs, amelyek hatÀrozottan tÃlmutattak a
fentiekben vÀzolt vitÀn. ä F¡zes MiklÂs hozzÀszÂlÀsÀnak t¢zise az volt, hogy a kitelepÁt¢s
k¢rd¢s¢t nem lehet csak a magaspolitika sÁkjÀn megk´zelÁteni, mert igazi alapja n¢metellenes t´megpszichÂzis volt. àA magyarorszÀgi
n¢mets¢g 1945-ben bek´vetkezett trag¢diÀjÀt bizalomvÀlsÀgk¢nt tudom felfogni, melynek gy´kerei
az 1920-as ¢vekig nyÃlnak vissza.Ê25 A n¢metek
ellen irÀnyulÂ t´megpszichÂzis kialakÁtÀsÀban d´ntû szerepe volt a n¢pi ÁrÂknak ¢s politikusoknak. F¡zes Illy¢s GyulÀt, F¡lep Lajost, KodolÀnyi JÀnost ¢s Bajcsy-Zsilinszky
Endr¢t emlÁti.26 E t´megpszichÂzis elemz¢s¢re azÂta sem ker¡lt (ker¡lhetett) sor. ä A fenti
vitÀban megfogalmazott szembenÀllÀson Til-
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kovszky LÂrÀnt szerint azzal az ¢szrev¢tellel
lehetne fel¡lemelkedni, hogy a magyar kormÀnyok is v¢tkesek voltak abban, amivel k¢sûbb a magyarorszÀgi n¢meteket vÀdoltÀk.
àA Volksbund egyfelûl a nÀci N¢metorszÀgtÂl ¢lvezett tÀmogatÀst a magyar kormÀnyokra gyakorolt
k¡lsû n¢met nyomÀs hatÀsÀra, mÀsfelûl viszont a
magyarorszÀgi ellenforradalmi rendszer kormÀnyai
sÃlyos felelûss¢g¢bûl juthatott mind nagyobb, de sohasem teljes befolyÀsra a magyarorszÀgi n¢mets¢g
felett. Az ellenforradalmi rendszer nem v¢dte meg
hat¢konyan ettûl a befolyÀstÂl a magyarorszÀgi n¢mets¢get, sût sok tekintetben egyenesen kiszolgÀltatta a Volksbundnak.Ê27 ä Ez a k¢t hozzÀszÂlÀs jelentûsen Àrnyalta azokat a kereteket, amelyek
k´z´tt a magyarorszÀgi n¢metek felelûss¢g¢t
addig ÀltalÀban tÀrgyaltÀk, de a kitelepÁt¢sek
egyenes ¢s nyÁlt elutasÁtÀsÀra m¢g ezekben
sem ker¡lt sor.
4
A kitelepÁt¢sek nyÁlt elutasÁtÀsa pedig (absztrakt sÁkon) rendkÁv¡l egyszerünek tünik:
mind´ssze azt kell meggondolnunk, hogy az
ÀllampolgÀrok jogi integrÀciÂjÀnak eg¢szen
mÀs sÁkon kell elhelyezkednie, mint az etnikai-kulturÀlis identitÀsoknak. Ez¢rt a b¡ntet¢sek is mindig csak ÀllampolgÀrokra vonatkozhatnak, a jogrendszer l¢nyeg¢vel ellent¢tes, ha etnikai-kulturÀlis k¡l´nbs¢geket prÂbÀl figyelembe venni. Ez¢rt kitelepÁt¢sek ä
jogszerü b¡ntet¢si formak¢nt ä semmilyen
k´r¡lm¢nyek k´z´tt sem j´hetnek szÂba. A
kitelepÁt¢sek ilyen jellegü elvi kritikÀjÀnak lefojtÀsa nagyon is ¢rdek¢ben Àllt a KÀdÀrrendszernek, m¢ghozzÀ k¢t ok miatt. Egyr¢szt
az¢rt, mert nem ker¡lt sor a II. vilÀghÀborÃs
mÃlt feldolgozÀsÀra. Ezen nem azt ¢rtem,
hogy nem sz¡lettek t´rt¢neti müvek, filmek
stb., de m¢giscsak elmaradt az eg¢sz tÀrsadalmat megmozgatÂ nyilvÀnos ´nszembes¡l¢s.28 Ehhez ugyanis a nyilvÀnossÀg sokkal
fejlettebb formÀira lett volna sz¡ks¢g, mint
amilyet a KÀdÀr-rendszer megengedett, ¢s
sz¡ks¢g lett volna a szabadsÀgra. Mindenf¢le
k¡lsû elnyomÀs ugyanis mÀr eleve lehetetlenn¢ teszi a mÃlt feldolgozÀsÀt. MÀsr¢szt a KÀdÀr-rendszer nemzetis¢gpolitikÀjÀnak ¢rdekei is nyÁltan szemben Àlltak a kitelepÁt¢sek
radikÀlis megk¢rdûjelez¢s¢vel. E rendszer
nemzetis¢gpolitikÀjÀnak k¢t sÁkja volt. Az elsû
sÁkon a nemzetis¢gek l¢t¢nek ä l¢t¡k jelentû-

s¢g¢nek ä elhazudÀsÀra ker¡lt sor. àAz iskolÀban, bele¢rtve az egyetemet is ä Árta Oravecz Imre 1983-ban ä, azt tanultam, hogy errefel¢ nemzetis¢gi politika pedig nincsen. Mert megszünt a
tÀptalajÀt k¢pezû bün´s elûÁt¢let. °s mi, barÀti n¢pek... egyetlen, harmÂniÀban ¢lû nagy csalÀd vagyunk.Ê29 A mÀsodik sÁkon ä az elhazudÀs m´g´tt ä lÀthatÂvÀ vÀlnak egy sajÀtos nemzetis¢gi politika k´rvonalai. Ez a nemzetis¢gi politika ä legalÀbbis a magyarorszÀgi n¢metek
vonatkozÀsÀban ä a leginkÀbb a kitelepÁt¢sek
b¢k¢s folytatÀsak¢nt ¢rtelmezhetû. Alapja
egy cinikus t¢tel volt: a magyarorszÀgi n¢metek elt¡ntet¢s¢hez nincs sz¡ks¢g erûszakos
eszk´z´kre, mozgÂsÁtÀsokra, marhavagonokra stb. stb., mindez a lehetû legb¢k¢sebb Ãton
is el¢rhetû. A hatvanas ¢vektûl kezdûdû k¢t,
k¢t ¢s f¢l ¢vtizedben a KÀdÀr-rendszer l¢nyeg¢ben sikeresen beolvasztotta a magyarorszÀgi n¢meteket, ha nem is a szocializmus ¢pÁt¢s¢be, de a t´bbs¢gi kultÃrÀba mindenk¢ppen.30 Ezt a b¢k¢s utat kompenzÀciÂs javakra
¢p¡lû asszimilÀciÂnak nevezhetj¡k. A KÀdÀrrendszer azt ajÀnlotta a magyarorszÀgi n¢meteknek, hogy ugyanolyan emberek lehetnek,
mint az itt ¢lû magyarok, mindent el¢rhetnek
(gazdagsÀgot, pozÁciÂt, sikereket), csak egyetlen dologrÂl kell lemondaniuk, a sajÀt identitÀsukrÂl.
A hÀborÃban, majd az azt k´vetû megtorlÀsokban kiv¢rzett n¢metek ezt az alkut k¢szs¢gesen el is fogadtÀk, de ez ä legalÀbbis
hosszÃ tÀvon ä megpecs¢telte sorsukat.31
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A HOLMI POSTçJçBñL
àEZ IDERçNT, AZ ODAHöZ,
MIND FOGDOS, VARTYOG,
TASZIGçLÊ
Attila JÂzsef: Complainte tardive
Poªmes choisis
Adapt¢s par George TimÀr
Edition bilingue
Balassi KiadÂ, Budapest, 1998
àA mintegy ´tven verset magÀban foglalÂ vÀlogatÀsnak az a c¢lja, hogy a franciÀkkal ¢s a francia
nyelvüekkel megismertessen egy igen nagy k´ltût,
aki szerencs¢tlens¢g¢re magyarnak sz¡letett, ¢s Ágy
egy kev¢ss¢ elterjedt nyelven Árt.Ê ä Ezzel a mondattal kezdûdik TimÀr Gy´rgynek a k¢tnyelvü k´tethez füz´tt (¢s csak francia nyelven
k´zreadott) utÂszava. Elmondja: a k´tetben
szereplû versek adaptÀlÀsÀra az k¢sztette,
hogy az eddigi Àt¡ltet¢sekben àvalami gyakran, tÃl gyakran zavartaÊ ût (à...quelque chose me
g¨nait souvent. Beaucoup trop souventÊ). Hogy
el¢gedetlens¢g¢nek okÀt ismertesse az olvasÂval, àn¢hÀny szÂbanÊ felvÀzolja, àmi a k¡l´nbs¢g a francia ¢s magyar versfordÁtÂi hagyomÀnyok
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k´z´ttÊ, felsorolja àlegig¢nyesebbÊ nagyjainkat,
akik versfordÁtÀsra adtÀk fej¡ket. Majd m¢g
hozzÀteszi, hogy àsok mÀs magyar k´ltût felsorolhattam volna (k´zt¡k ´nmagamat)Ê, akik szenved¢lyes adaptÀlÂkk¢nt idegenbûl ¢rkezû verseket àmagyarÁtaniÊ (àhongariserÊ ä Árja franciÀul) igyekeztek.
Ezt a neh¢z feladatot pedig, mondja TimÀr, àcsak komoly hagyomÀnyok birtokÀban ¢s kiv¢telesen finom k´ltûi hallÀssal lehet megvalÂsÁtani
[...] ¢s valÂdi (authentique) verset alkotni, amelynek leheletnyi idegens¢ge, aprÂ, meglepû elemei a
sikeres k´ltûi adaptÀciÂ kettûs ÀllampolgÀrsÀgÀrÂl
tanÃskodnakÊ.
TimÀr itt utal a Gara-f¢le antolÂgia àhatalmas munkÀjÀraÊ, melynek sorÀn, mint mondja, Gara fÀradhatatlanul (¢s Ãgy tünik, gyakran hiÀba) magyarÀzta az amÃgy kivÀlÂ francia k´ltûknek a àmagyar mÂdszerÊ, azaz a formai ¢s tartalmi hüs¢g mibenl¢t¢t.
Az utÂszÂt olvasvÀn meg¢rtj¡k tehÀt, hogy
a magyar anyanyelvü TimÀr Gy´rgy olyan
k¢nyes ¢s ig¢nyes munkÀba fogott, amelyet
csupÀn nagy fordÁtÂi (adaptÀciÂs??) hagyomÀnyokkal, àkiv¢telesen finom k´ltûi hallÀssalÊ ¢s
tegy¡k mi hozzÀ: t´k¢letes francia nyelvtudÀssal ¢s hallÀssal megÀldott k´ltû valÂsÁthat
meg minûs¢gi eredm¢nnyel.
A Holmiban k´z´lt ismertetûj¢ben Lackfi
JÀnos felhÁvja figyelm¡nket: àTimÀr valÂsÀgos
(hÀtt¢r)-int¢zm¢ny, mintegy Àrny¢kkormÀny vagy
nagyk´vets¢g [...] a magyar k´lt¢szet francia nyelvter¡leten valÂ megismertet¢se ter¢n.Ê Noha napjainkban nem ildomos ¢s nem kifizetûdû
megk¢rdûjelezni az int¢zm¢nyek vagy kormÀnyok legitimitÀsÀt, a k´tettel kapcsolatban
szeretn¢k felvetni k¢t olyan k¢rd¢st, amelyrûl
hallgat TimÀr utÂszava:
1. Milyen hagyomÀnyokra tekinthet vissza
a magyarbÂl, magyar anyanyelvü Àltal idegen
nyelvre (sikeresen) fordÁtott (adaptÀlt) k´lt¢szet? (Az utÂszÂban emlÁtett fordÁtÂi [adaptÀciÂs??] hagyomÀnyok ugyanis az idegen
nyelvbûl magyar anyanyelvüek Àltal magyarra fordÁtott versekkel kapcsolatosak.)
2. A àkiv¢telesen finom k´ltûi hallÀsonÊ, a vers
technikÀjÀnak ismeret¢n tÃl vajon mi sz¡ks¢ges egy sikeres vagy akÀr csak egy elfogadhatÂ versfordÁtÀshoz? Azaz a vers àkettûs ÀllampolgÀrsÀgÀhozÊ?
Az elsû k¢rd¢sre k´nnyü ¢s r´vid a vÀlasz:

ilyen hagyomÀny nincs. Feltehetûen az¢rt,
mert a TimÀr Àltal id¢zett versfordÁtÂi hagyomÀnyokat megteremtû nagyjaink tudtÀk azt,
hogy ehhez az à¢rkez¢si nyelvÊ (langue d'arriv¢e, Árja itt TimÀr), azaz a c¢lnyelv t´k¢letes
ismerete is sz¡ks¢ges.
A mÀsodik k¢rd¢sre a vÀlaszt a tÀrgyalt k´tet kapcsÀn fogalmaznÀm meg. A àfinom k´ltûi
hallÀsonÊ, a francia ¢s magyar vers technikÀjÀnak ismeret¢n kÁv¡l sz¡ks¢ges az, hogy az
adaptÀlÂ (vagy fordÁtÂ?) t´k¢letesen tudjon
magyarul, franciÀul ¢s JÂzsef AttilÀul.
A k´tet elolvasÀsa utÀn, kettûs ÀllampolgÀrk¢nt, mondhatjuk-e azt, hogy TimÀr
Gy´rgy t´k¢letesen tud magyarul, franciÀul
¢s JÂzsef AttilÀul?
A feltett k¢rd¢sre felelendû vegy¡nk egypÀr p¢ldÀt.
àAz ¢j komoly, az ¢j neh¢zÊ (K ºLVçROSI °J),
TimÀr szerint: àLourde est la nuit, pleine de
hargneÊ, azaz: neh¢z az ¢j, d¡hvel teli. A JÂzsef AttilÀnÀl oly gyakori àneh¢zÊ szÂ (legmegk´zelÁtûbb a àpesantÊ francia szÂ volna) a francia sz´vegben d¡hv¢ alakul.
àCsillÂ v¢letlen szÀlaibÂl / t´rv¢nyt szûtt a mÃlt
sz´vûsz¢keÊ (ESZM°LET). TimÀr adaptÀciÂja:
àdes fils scintillants du hasard / y fut tiss¢e la loi
du tempsÊ. Azaz magyarul: a v¢letlen csillogÂ
szÀlaibÂl ott megszûtt¢k az idû t´rv¢ny¢t. Itt
TimÀr megfeledkezik a JÂzsef Attila-i megk´zelÁt¢srûl: a jelen a mÃltbÂl ¢p¡l fel (àminden
ami volt, van... a honfoglalÂk gyûznek velem holtanÊ ä hogy csak A DUNçNçL-bÂl id¢zz¡nk).
àCsak most eml¢kszem rÀ, milyen voltÊ (TEMET°S UTçN). TimÀr Ágy mondja: àjusqu'en ce moment-ci, je n'y songeais jamais!Ê Magyarul: mindeddig sose gondoltam rÀ. Ami nem jelenti
ugyanazt! àCsak most ¢rtem megÊ ä id¢zhetn¢nk
JÂzsef AttilÀt magyarÀzatul.
àPiheg a meggy kicsattant ajkaÊ (PIROS HOLD
K¹RºL ), franciÀul, TimÀr szerint: àGriotte ä sa
bouche est gerc¢eÊ. Magyarul: Meggy: szÀja kiszÀradt (repedezett). TehÀt nem ¢lettûl duzzadÂ, eg¢szs¢ges piros szÁnü, leveses.
AprÂsÀgok talÀn. De vannak ¢kesebben
szÂlÂ p¢ldÀk is.
àDe nem futja, mÀr lÀtom, az idûbûlÊ (K °SEI
SIRATñ). TimÀr: àmais on n'¢chappe pas au temps
qui fuitÊ. Azaz: a mÃlÂ idû elûl nem menek¡lhet¡nk. Olvasatunk szerint àaz elmÃlÀstÂl tetten ¢rtÊ JÂzsef Attila soha nem menek¡lt a
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mÃlÂ idû elûl. A mÃlt benn¡nk van, az àidû
eg¢sz¢tÊ àszÀzezer ûs szeml¢lgetiÊ JÂzsef AttilÀval.
àNem lehet soha nem igaz szavadÊ (L°GY OSTOBA). FranciÀul: àEn te taisant, tu ne saurais
mentirÊ, azaz magyarra visszafordÁtva: Ha
hallgatsz, nem hazudhatsz. (Ez nem kimondottan JÂzsef Attila-i magatartÀs: à¢n nem fogom be p´r´s szÀmatÊ!)
àGondos gazdÀim nincsenekÊ (MçR R°GESR°G): àJe n'ai pas d'exigeants patronsÊ, azaz:
Nincsenek nagyig¢nyü fûn´keim. A gazda
szÂ nem egyen¢rt¢kü a fûn´k szÂval, mint
ahogyan a gondos sem jelent nagyig¢nyüt.
à...°n dolgozni akarok. Elegendû / harc, hogy
a multat be kell vallaniÊ (A DUNçNçL): à...Je
veux travailler. Il est suffisant, / ce combat, pour
qu'on avoue le pass¢.Ê Magyarul: °n dolgozni
akarok. Ez a harc elegendû ahhoz, hogy bevalljuk a mÃltat. Ism¢t mell¢fordÁtÀs! Hiszen
(fordÁthatnÀnk csÃf prÂzÀra) itt a mÃlt bevallÀsÀ¢rt folytatott harc neh¢z.
àLÀttam, hogy a mÃlt meghasadt / s csak k¢pzetet lehet feledniÊ (ESZM°LET): àJ'ai vu se fendre
le pass¢; / les id¢es fixes qu'on oublieÊ, azaz: lÀttam, hogy a mÃlt meghasad, hogy a r´geszm¢ket (k¢nyszerk¢pzeteket) elfelejtik...
àElm¢mbe, mint f¢mbe a savak, / ´szt´neimmel
belemartalakÊ (ñDA): àComme les acides corrodent
les m¢taux, / tu as par mes instincts corrod¢ mon
cerveau.Ê TimÀr szerint: Ahogy a savak sz¢tmarjÀk a f¢met, ´szt´neimmel sz¢tmartad
agyamat...!
àA tÂcsa ideges baromÊ (SçRGA FºV EK ). Az
adaptÀciÂ: àLa flaque: une idiote irritableÊ, azaz
a tÂcsa ideges h¡lye (f¢lkegyelmü).
Kiv¢telesen finom k´ltûi hallÀsrÂl tanÃskodik-e az, ha valaki a àbelemartÊ ¢s a àsz¢tmartÊ szÂt egyen¢rt¢künek tekinti, vagy ha a
(àcsontos ´reg nûÊ) sz¢ltûl borzolÂdÂ tÂcsÀt f¢lkegyelmüv¢ adaptÀlja? BocsÀnatossÀ ezt a leiterjakabot m¢g a magyar àbaromÊ szÂ kettûs ¢rtelme sem teszi. Avagy TimÀr csupÀn az àidiote irritableÊ sz¢p (?) alliterÀciÂjÀ¢rt adta el JÂzsef Attila elsûsz¡l´(tt)i jogait? Vagy merj¡k
felt¢telezni, nem tudja, hogy a barom hÀziÀllatot is jelent? ValÂban nem lÀtja a legyek
csÁpte ideges lÂ (vagy mÀs barom) bûr¢nek
rÀngÀsÀt?
Kiv¢telesen finom k´ltûi hallÀsrÂl tanÃskodik-e az, hogy a technikailag ugyan sikeresen megoldott (¢s Lackfi Àltal egekig magasztalt) SZºLET°SNAPOMRA TimÀr-f¢le fran-

cia vÀltozatÀnak nyegle hangv¢tele teljesen
elt¢r az eredetitûl, ¢s hemzsegnek benne az
argotikus szavak: mec (pasas), ¢jecter (kirÃgni),
gaga (gyagyÀs) stb.? Vajon Guillevic technikailag is t´k¢letes fordÁtÀsÀnÀl TimÀr szÀmÀra
az¢rt kiel¢gÁtûbb a sajÀtja, mert neki siker¡l
visszaadni a csecse-becse-f¢le rÁmek szÂtagszÀmÀt? La belle affaire! (Hadd eml¢keztess¡nk itt Arany szavaira: àHa Árod a verset, nem
´nt´d azt / ´ssze nem Àll, hiÀba fÃrsz, faragszÊ.)
°rdekes lenne felm¢r¢st v¢gezni francia
olvasÂk k´z´tt, vajon hogyan ¢rtik a reinette
szÂt (àvegyetek b¢kÀkat nekiÊ [N°METH ANDOR]
ä àdonnez-lui des reinettesÊ), ami valÂban jelent
levelib¢kÀt, a szÂ ismertebb jelent¢se azonban
egy almafajta. Vagy egy francia (vagy akÀr egy
magyar) olvasÂ mit ¢rt azon, hogy àje suis tablier, ne m'arrache pointÊ ä azaz: k´t¢ny vagyok,
ne szakÁts (t¢pj) le (àk´t¢nyk¢d lenn¢k, ne t¢pj
´sszeÊ) (SOK GONDOM K¹ZT)? Vagy p¢ldÀul hogyan ¢rtik azt a k¢pzavart, hogy àVoil¥ que
tonne / l'os des ventsÊ? TimÀr adaptÀciÂja magyarul: íme, d´r´g a szelek csontja (àb´k´dik
nagycsontÃ szelekÊ) (DERENGý RñZSA).
TimÀr adaptÀciÂja m¢g v¢letlen¡l sem veszi figyelembe a jellegzetes, ism¢tlûdû JÂzsef
Attila-i szavakat, amelyeknek k´sz´nhetûen
egy szorgos JÂzsef Attila-olvasÂ ¢ppen Ãgy rÀismer a k´ltû verseire, mint ahogy egy zenekedvelû biztos f¡llel felismeri Bach vagy Mozart zen¢j¢t. így p¢ldÀul a JÂzsef AttilÀnÀl oly
gyakori àkomolyÊ szÂ, amely leginkÀbb ¢s legt´bbsz´r a francia grave szÂnak felel meg:
àpleine de hargneÊ a K ºLVçROSI °J-ben, àgraveÊ
a MEGFçRADT EMBER-ben, às¢rieuxÊ a TEMET°S UTçN-ban. °kesebben szÂlÂ p¢lda talÀn a
L°GY OSTOBA cÁmü vers adaptÀciÂja: àL¢gy ostoba. Ne f¢lj. A sz¢p szabadsÀg / csak ostobasÀg [...]
L¢gy ostoba. A jÂsÀg ¢s a b¢ke / csak ostobasÀg.Ê
TimÀr franciÀul: àSois b¨te! N'aie pas peur: la
libert¢ / n'est qu'un bobard [...] Sois b¨te! La paix
n'est qu'un boniment, / la bont¢ de m¨me.Ê Az
adaptÀlÂ vÀlasztotta verstechnika vajon feljogosÁt az eff¢le rendszeres hÁgÁtÀsra, a jellegzetes szÂism¢tl¢sek kiirtÀsÀra? Nem volna helyesebb (igazabb) a TimÀr¢hoz hasonlÂ adaptÀciÂrÂl mint àÀtk´lt¢srûlÊ vagy àutÀn¢rz¢srûlÊ besz¢lni? Vagy, mint Arany, szer¢nyen,
àfordÁtÀsi kÁs¢rletÊ-rûl?
A nyelvvizsgÀkon ¢s a kit¡ntet¢seken kÁv¡l
mi bizonyÁtja tehÀt egy magyar anyanyelvü
adaptÀlÂ idegen ¢s magyar nyelvi ismeret¢t?
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A k¢rd¢sre vÀlaszul GarÀt id¢zz¡k: àL'essentiel
ä me semble-t-il ä pour une adaptation po¢tique,
c'est de faire passer d'une langue ¥ l'autre le souffle
de l'oeuvre po¢tique.Ê (àögy gondolom, versadaptÀciÂnÀl az a legfontosabb, hogy egyik nyelvbûl a
mÀsikba Àtadjuk a k´ltûi mü l¢nyeg¢t.Ê) Azaz
egyetlen szÂval: a hüs¢g.
Itt csupÀn egy olvasÂ, kettûs ÀllampolgÀrsÀgÃ olvasÂ emelte fel szavÀt. Nem t´rekedett
a k´tet m¢lyrehatÂ, tudomÀnyos elemz¢s¢re.
SorolhatnÀ, oldalszÀm, a f¢lrefordÁtÀsokat, az
aprÂ ¢s kev¢sb¢ aprÂ ÀrulÀsokat. Besz¢lhetne
a TimÀr-f¢le francia JÂzsef Attila neh¢zkess¢g¢rûl is: Â, az a sok lomha participe pr¢sent!,
az a sok ÂlomcsizmÀs enjambement!, az a t´m¢rdek csÃf nyelvi bonyolÁtÀs! (àtu t'essaies ¥
ce non-existerÊ, K °SEI SIRATñ). Ennyi azonban
el¢g. A àGangesz partjaÊ Ágy sincs messze.

TAR SçNDOR LEVELE
Kedves Pali!
Igen sok levelet kaptam, kapok e nyomorÃsÀgos ¡gy kapcsÀn, ÁrÂtÀrsaktÂl, szerkesztûs¢gektûl ¢s ismeretlen olvasÂktÂl egyarÀnt, Neked is megk´sz´n´m egy¡tt¢rzû soraidat,
mostanÀban rÀm f¢r, jÂlesik. Sajnos, a kellû
idûben nem tudtam sem b´lcs, sem hûs, sem
gazember lenni.
Kedves Pali, azt hiszem, most az a hely¢nvalÂ, ha a szerkesztûbizottsÀgi tagsÀgomrÂl
lemondok. Ez term¢szetesen nem befolyÀsolja kettûnk, valamint a folyÂirat ¢s k´ztem kialakult viszonyt.
Ism¢telten megk´sz´nve leveledet, barÀtsÀggal ¡dv´z´llek.
Debrecen, 1999. december 7.
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