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OrbÀn OttÂ

TUDñSíTçS A K°S ALñL
¹tven ¢v alatt egy betühegyet Ártam ´ssze, fûk¢pp verseket,
legt´bbj¡k tudÂsÁtÀs a k¢s alÂl, a hÀborÃbÂl,
az ideg-´sszeroppanÀsbÂl; tanultam az egerek mesters¢g¢t,
a k´lt¢szet labirintusÀban az ¢letem¢rt futottam,
belevertem a fejem a falba, de nem lettem okosabb...
Az ´szt´neim voltak okosak, nem az eszem.
A fekete istennûk, a FÃriÀk vijjogva k´vettek,
hogy rÀm hÃzhassÀk k¢nyszerzubbonyukat,
t¢pûfoguk elûl ide-oda cikÀzva mÁtoszokat kevertem a BibliÀval,
¢s mindkettût a h¢tk´znapjaimmal ä
elegyes ¢letmü a foglalkozÀsszerü tÃl¢lû¢,
´r´k´s r´gt´nz¢s, szemmel lÀthatÂak a varratai,
mint koponyÀmon a k¢t müt¢t hege:
k´lt¢szetnek f´ldszagÃ, de legalÀbb minden hÁre szÂ szerint igaz.

A K¹Z¹S NYELV
A k´lt¢szet nem ¡nnepi alkalom arra, hogy eleget tegy¡nk a korszerü
elvÀrÀsoknak,
sem arra, hogy ÀllÀst foglaljunk szem¢lyes ¢s szem¢lytelen hitvitÀjÀban;
a k´lt¢szet nem luxus, nem betegs¢g, nem ked¢lyÀllapot, nem irodalom.
A k´lt¢szet hÁrszerz¢s odaÀtrÂl, ahol sohasem t´rt¢nik semmi Ãj,
csak hallgatag ¢vmilliÂk rakÂdnak a hallgatag ¢vmilliÂkra,
a t¢r idûv¢ vÀltozik, az eszme anyaggÀ,
mÁg eszm¢t, anyagot, ürt, mindent beszÁv a t´m´r apÀly, a fekete lyuk,
majd j´n a robbanÀs, a vilÀgrengetû b´lcsû, s kezdûdik minden el´lrûl...
A k´lt¢szet nem hal ki a szellemi klÁmavÀltozÀstÂl, mint a valÂditÂl a
dinoszauruszok,
bÀr g¢p¢t programozva n¢mely agyatlan elme ezt j´vend´li.
A k´lt¢szet mi magunk vagyunk, a kÁvÀncsisÀgunk, a koponyÀnkba f¢rû
v¢gtelen,
a f´l nem foghatÂ furfangos f´lfogÀsa ä
a csillagok k´z´tt hajÂzva is f¡l¡nkbe makogja ritmusÀt
dobszÂra tÀncolÂ, k´z´s ûsnyelv¡nk, a vers.
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Petri Gy´rgy

IDV¹ZºLý LAP
Zelkovics Ãr, r´videsen talÀlkozunk
a z¢gi Luxorban, ¢s noha jÂllehet te voltÀl
a forradalom gyÀvÀja, talÀn megtiszteli
asztalunkat az engesztelhetetlen LukÀcs Gy´rgy
¢s a ked¢lyes, korpulens nemzeti hûs: Imre bÀcsi.
Elvoltunk idelent, ellesz¡nk odafent? odalent? is.
Eml¢kszem, a KÃtv´lgyiben lÀttalak utoljÀra,
egyÀgyas k¡l´nszobÀban fek¡dt¢l, telehamuztad
a paplant, ¢s idûnk¢nt meghÃztad a konyakos¡veget,
az orvosok rÀd hagytÀk, minek kÁnoztak volna,
tudtÀk jÂl: v¢ge a dalnak. Amik¢ppen
az ¢n esetemben is ez a helyzet.
Marad¢k idûmben folyton utazgatok,
mindig d¢lebbre, menek¡l´k
a k´zelÁtû t¢l elûl.

°LDEKLEK
Nos, ezt nem hagyom ki,
drÀga barÀtaim, hogy m¢g egy kicsit
nyomasszalak benneteket, igyekszem
min¢l t´bb orvosi r¢szlettel szolgÀlni,
szerintem Ágy fair a play: ¢n
vidoran haldoklom, tünettanilag tanulmÀnyozom magam. JÂ ez a senkinek
Àt nem adhatÂ tudÀs. Mindig is ¢rt¢keltem
a c¢lokon ¢s hasznokon kÁv¡l esû
dolgokat, az alpÀri vicceket. Szeretn¢m,
ha ¢letemet ¢s müvemet Ãgy ¢rt¢keln¢tek,
mint egy igazÀn jÂl ki´tl´tt bohÂctr¢fÀt.
VÁzivÀros, '99. XII. 16.
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CsordÀs GÀbor

CURRICULUM
tizenhat ¢ves ¢s konok
feltürt gall¢rral kiskabÀtban
ÂrÀkig Àll egy l¢pcsûhÀzban
mely a tejÃttal elforog
eff¢le ismeretlen lÀzban
a pattanÀsok csillagok
szeress engem mert meghalok
holott tovÀbb ¢l ÀltalÀban
dobÀljÀk izmos tomporok
tÃrÀztatjÀk az angyalok
aztÀn megint valami hÀzban
savanykÀs pÀrnÀk k´zt motyog
egy virrasztÂ lÀmpÀs lakÀsban
szeress engem mert meghalok

SANZON
egy 30 ¢ves f¢rfi mondjuk ¢n
m¢g ÀltalÀban el¢g nagy leg¢ny
¢s az ÃtjÀban van neki nagyon
a hatalom ä e büz´lgû halom
egy 30 ¢ves f¢rfi olÀlÀ
¢pp csak bekotor a bugyi alÀ
a nûis¢g egy fekete doboz
mit k´nnyüszerrel mük´d¢sbe hoz
egy 30 ¢ves f¢rfi nem remeg
hogy apa n¢lk¡l nû f´l a gyerek
borotva k¢t ing pÀr k´nyv s jÂnapot
ha megunta a fûzel¢kszagot
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egy 30 ¢ves f¢rfi mennyire
nem tudja m¢g hogy vÀrni nincs mire
mert amire egy ilyen f¢rfi vÀr
az megt´rt¢nt ¢s elfeledte mÀr

WELCOME
sz´rnyü bizony meg aztÀn komikus
ez a sok f¢leszü fanatikus
az Âb¢gatÀs ¢des szüz seg¢lj
mik´zben kintrûl nem j´n a seg¢ly
a kelet n¢pe a talajgy´k¢r
mÁg t¡leksz¡nk az ¡veggy´ngy´k¢r
bizony bolondsÀg Àmde rendszeres
mivelhogy tudjuk csak egy rendszer ez
vaksors amit a kocka kivetett
nem ad a l¢tnek biztos keretet
¢s ha a tankok megindulnak itt
megint nem szÀmÁt semmi csak a hit
s bÀr r¢ges-r¢g mindenki Àldozat
sosem egyenlû itt a kÀrhozat
s megszabja a n¢ma eml¢kezet
hogy ki kivel mikor nem fog kezet
itt alvÂkÃra kell vad tompa jÂl¢t
szÀz hektÂ dzsÃszt meginni vagy ivÂl¢t
itt szÀz ¢vnek kell Àtp´f´gni b¢k¢n
a puszta mÃlÀs hÀrom nemzed¢k¢n
szÀz ¢vnek ä ha addig szigoruan
otthon tartja a tankjait uram
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HorvÀth Elem¢r

ESý °JJEL
hajnali cs´ndben megered
s megszÂlalnak a levelek
megtalÀltad a helyedet?
csillagtalan a rengeteg
¢gbûl a fÀkra a meleg
trÂpusi esû csak pereg
veled hozzÀd vagy n¢lk¡led?
melyik vÁzcs´pp a felelet?
hol van a csillagrengeteg
amikor büv´s este lett?
s a lehetetlen is lehet?...
¢s nem lehet ¢s nem lehet

AMERIKA
a vilÀghÁrü szûke szÁn¢sznûnek
aki ´ngyilkos lett fiatalon
elÀrverezt¢k hÀtrahagyott holmijÀt
egy milliomos f¢rfi megvette
t´bb ezer dollÀr¢rt a feh¢rnemüj¢t
amikor az ´sszegyült ÃjsÀgÁrÂk
gratulÀltak neki hogy ez milyen remek befektet¢s
azt mondta ànem ez nem befektet¢s
¢n viselni fogomÊ
kev¢s ilyen gerinces emberrûl tudok
amiÂta az isteni caligulÀt
kiv¢gezt¢k a pretoriÀnusok
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HAZA°RKEZ°S
az isten a r¢szletekben lakik
s ezek a r¢szletek egyszer¡ek
az orszÀgom vilÀgbirodalom
s ez nyilvÀnvalÂ a falumban is
jÂ karban vannak az utak
akÀrhovÀ kivÀnkozom
az egyensÃly szabadsÀg s biztonsÀg k´z´tt
t´bbnyire emberi
azt hiszek amit akarok
szomsz¢dom ugyanÃgy
a helyi k´nyvesboltban kaphatÂ
psellus ¢s ibn khaldÃn
az ¢n verseim is
nincsenek ambÁciÂim
nincsenek hivatalos dolgaim
gondozom kertemet
nÀlam nagyobb tervek szerint
vÀltakoznak az ¢vszakok
a j´vendût nem ismerem

TçVOZçS A PARNASSZUSRñL
megt¢pdelt nemzed¢k¢nek
legjobb tehets¢gei k´z¢ tartozott
f¡ggetlen¡l a k´r¡lm¢nyektûl
amit hüv´sen Ãgy hÁvunk t´rt¢nelem
ä hÀborÃ diktatÃra k¢nyszermunka szÀm¡zet¢s ä
eg¢sz ¢let¢ben Árta a verseit
ezt v¢g¡l is elismert¢k az illet¢kesek
mÀr elmÃlt 65 amikor feles¢ge megbetegedett
¢s ÀllandÂ ÀpolÀsra szorult
ekkor f¢lretolt papÁrt ceruzÀt
mondvÀn most valÂban sz¡ks¢g van rÀm
¢s azontÃl nem Árt csak Àpolta
nem valami erk´lcsi imperatÁvuszbÂl kifolyÂn
vagy lojalitÀsbÂl
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hanem mert szerette
amikor figyelmeztett¢k a k´lt¢szet¢re
csak legyintett mint rimbaud annak idej¢n
àm¢lys¢ges meggyûzûd¢sem
a k´lt¢szet nagyon jÂl meglesz n¢lk¡lem
a feles¢gem nemÊ

VAS ISTVçN LEVELESLçDçJçBñL
K´zz¢teszi Monostory KlÀra

KassÀk Lajosn¢ Simon JolÀn ä lÀnyÀnak, Etinek
[Budapest, 1929ä1930]
Kedves Eti LÀnyom.
Vas IstvÀn telefonÀlt, hogy v¢gre hÁrt kapott felûled. Mondja, hogy kiest¢l.
K¢ts¢gbees¢sed az elsû pillanatokban teljesen meg¢rtem. De meg vagyok gyûzûdve
rÂla, hogy ki fogod heverni ezt a kis àrÀzkÂdtatÀstÊ. V¢gt¢re az ilyesmi nem tolhat el
t¢ged a te pÀlyÀdon ide vagy oda, plÀne, nem t¢rÁthet le errûl a pÀlyÀrÂl! Sokkal erûsebbnek ¢s szÁvÂsabbnak ismerlek, hogysem egy pillanatig is k¢telkedhetn¢k a te szilÀrd kitartÀsodban. Ne felejtsd el, hogy mikor megindultÀl, mÀr szÀmoltÀl az akadÀlyokkal, gÀtlÀsokkal ¢s az emberek komisz k´z´mb´ss¢g¢vel. De hiszen Ágy van ez az
eg¢sz vonalon! Olvasd el v¢gre JÀszai Mari k´nyv¢t, ott lÀtni fogod, mit verekedett û,
aki eurÂpai viszonylatban is a legnagyobbak k´z¢ szÀmÁtott, mennyit k¡zd´tt ¢s hÀnyszor visszadobatott, ¢s m¢gsem engedte legyürni magÀt, mert az a belsû k¢nyszer, a
rÀhivatottsÀg tartotta ott ¢s vitte tovÀbb azon a pÀlyÀn, amin, mint kis senki mindenes-csel¢dlÀny megindult. De itt van Csortos, akit k¢nyszer¡ltek az ellens¢gei is tudomÀsul venni, ¢s m¢gis hetekig folyt e t¢len vita arrÂl, hogy û kapja-e meg azt a bizonyos
szÁn¢szeti dÁjat! Otromba s¢rt¢s volt ez ûrÀ n¢zve, de a müv¢szi pÀlya Ãgy lÀtszik minden ter¡leten ilyen neh¢z, ilyen keserüen fÀjdalmas. LÀtod, 7 ¢ve osztanak Baumgarten-dÁjat, ¢s mÀr mindenf¢le nÁmandnak adtak, de a TatÀt m¢g egyszer sem ¢rdemesÁtett¢k a dÁjra. °s û dolgozik tovÀbb, talÀn szigorÃbb m¢rt¢kkel magÀval szemben,
mint a megjutalmazottak. Nem vigasztalni akarlak, mert neked erre semmi sz¡ks¢ged. Te tehets¢ges vagy, ¢s ez a te pÀlyÀdon csak egy kis incidens szabad hogy legyen.
V¢lem¢nyem az, ¢s a Tata is azt mondja, hogy maradj ott v¢gig, n¢zz meg mindent,
besz¢lj, akivel csak lehet, ¢s Ãgy j´jj haza. Gertrud Krausnak f´lt¢tlen¡l mutasd meg
a tÀncaid, de ha lehet, mÀsoknak is.
Ha hazaj´ssz, prÂbÀlj KadosÀval komolyan dolgozni, azt hiszem, az lesz a legeredm¢nyesebb ¢s megnyugtatÂbb.
CsÂkolunk mindnyÀjan
szeretû mamÀd
Sok csÂk Piritûl
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Kedves Etti, k´r¡lbel¡l az a v¢lem¢nyem a dolgokrÂl, mint az AnyÀdnak. Mit jelent
az, hogy nem engednek f´ll¢pni? Ha Ãgy ¢rzed, igazuk van a kritikÀban, akkor iparkodj a magad ÃtjÀn ¢s mÂdjÀn m¢g jobban megerûs´dni, ha pedig Ãgy ¢rzed, nincs
igazuk ä akkor csak az anyagi kiadÀsok¢rt kÀr. Hogy mit szÂlnak majd itthon az ¡gyh´z? Ezeket butÀknak ¢s rosszindulatÃaknak tartod, ne ¢rdekeljen hÀt a v¢lem¢ny¡k.
Nyisd ki jÂl a szemed, ¢s n¢zz meg mindent. TalÀn ebben Ágy megtalÀlod a sajÀt igazolÀsodat. Szervusz
Tata
KassÀk Lajosn¢ Simon JolÀn (1885ä1938) ä szavalÂmüv¢sznû. ä Nagy Etel (1907ä1939) ä tÀncosnû,
KassÀk Lajos mostohalÀnya, Vas IstvÀn elsû feles¢ge. ä A levelet Simon JolÀn B¢csbe Árja, ahol
leÀnya Gertrud Kraus osztrÀk tÀncosnûn¢l tÀncot, mozdulatmüv¢szetet tanul. ä Tata ä KassÀk
Lajos. ä Kadosa PÀl (1903ä1983) ä zeneszerzû, zongoramüv¢sz, tanÀr.

KassÀk Lajos ä Vas IstvÀnnak
Kedves Vas IstvÀn
megkaptam a k´nyveket, nagyon k´sz´n´m. A kissebbet [sic!] mÀr el is olvastam. ¹r¡l´k neki, hogy ilyen sz¢pen Ár Etirûl. ValÂban nagyszerü ember volt, meg¢rdemli a
gazdag ¢s megbecs¡lû eml¢kez¢st. Amit utolsÂ napjairÂl, ÂrÀirÂl olvastam, nagyon m¢lyen ¢rintett, ¢s gondoltam, mi, sz¡letett szeg¢nyemberek v¢g¡l is vagy ´ngyilkosok
lesz¡nk, vagy b´rt´nbe csuknak benn¡nket, vagy megt¢r¡nk Istenhez, akiben nem
hisz¡nk, de akinek a kegyelm¢t nagyon ig¢nyeln¢nk.
No mindegy. HiÀbavalÂ lenne m¢g ilyesmik felett is keseregni.
Piroska rajzai friss lend¡letü ¢rdekes dolgok. K¡l´n is ¡dv´zl´m ¢rt¡k
JÂkÁvÀnsÀgokkal k´sz´nti
KassÀk Lajos
1957. V I. 27.
Az ELV ESZETT OTTHONOK -ra utal.

Vas IstvÀn ä KassÀk Lajosnak
Budapest, 1962. jÃlius 20.
Kedves Uram!
Annyira megd´bbentett, amit h¢tfûn mondott, hogy hirtelen¢ben nem is tudtam rÀ
mit vÀlaszolni, ¢s azt hiszem, csak ostobÀn makogtam. De aztÀn, amikor hazamentem,
megn¢ztem a szÂbanforgÂ helyeket, ¢s elÀmultam ¢s elcs¡ggedtem, hogy azt lehetett
kiolvasni belûl¡k, amit Maga ¢rzett. °n azt hittem, hogy amikor azt Ártam: csodÀlom,
hogy Maga az ¢n zseng¢imben meglÀtta a tehets¢get s azt, ami megk¡l´nb´zteti ûket
az akkori hasonlÂ stÁlusban Árt Àtlagelmemüvektûl, ezzel nyilvÀnvalÂan a legnagyobb
elismer¢ssel adÂztam a Maga kritikusi ¢s szerkesztûi szem¢nek ä de sût egy kicsit ¢s
k´zvetve a magam tehets¢g¢nek is.
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Persze lefesthetn¢m pÀlyÀmat Ãgy is, hogy az a Maga elsû felfedez¢s¢tûl D¢ryn Àt
(mert az¢rt û is csak-csak elismert) ¢s Babitson ¢s KosztolÀnyin Àt eg¢szen a ä nem is
tudom, kit mondjak ä mondjuk a Kossuth-dÁjamig egyetlen diadalmenet volt; ¢s min¢l
szembesz´kûbben magasztalnÀm felfedezûim ¢s m¢ltÀnylÂim kritikusi zsenialitÀsÀt,
annÀl ¢gbenyÃlÂbb eml¢kmüvet ÀllÁtan¢k sajÀt tehets¢gemnek; viszont menn¢l t´retlenebb¡l voln¢k meggyûzûdve sajÀt lÀngelm¢mrûl, annÀl t´bb f¢ny hÀramlana vissza
e lÀngelme m¢ltÀnylÂira ä de hÀt mindez nem felel meg sem az Ázl¢semnek, sem az
igazsÀgnak, amely sohasem ilyen egyszerü.
Kedves Uram, tudom, hogy, mint mÀr emlÁtettem, hazai olvasÂk´z´ns¢g¡nk nem
nagyon fog¢kony az irÂniÀra; a Maga müv¢szete ¢s gondolkodÀsmÂdja pedig olyan
term¢szetü, hogy ¢ppen er¢nyein¢l fogva nemigen jut hely benne az irÂniÀnak. De
hÀt ¢n k¢nytelen vagyok ¢lni vele, mert ez egyik legerûsebb oldalam, a tetej¢be meg
ebben a munkÀmban a tovÀbbiak folyamÀn majd olyan nemzeti, pÀrt- ¢s magÀntabukat kell ¢rintenem, hogy csak az irÂnia segÁts¢g¢vel rem¢lhetek eg¢rutat k´zt¡k. De
higgye el, ¢s ÁrÀsom visszhangjÀbÂl is azt lÀtom, hogy ä irÂnia ide, irÂnia oda ä olyan
portr¢t siker¡lt MagÀrÂl felvÀzolnom, amely a legm¢ltÀnylÂbbak ¢s ä hogy ezÃttal ¢n
se legyek szer¢ny ä a legmaradandÂbbak k´z¢ tartozik, amit a sz¢p, de neh¢z t¢mÀrÂl
eddig festettek. °s, ha egy kicsit meg¢rtûen olvasta ezt a furcsa müfajÃ ÁrÀsomat, lehetetlen ¢szre nem vennie, hogy az ¢n irÂniÀm csak akkor tud kegyetlen lenni, ha
sajÀt magamra vonatkozik.
Mindezt csak az¢rt tartom fontosnak megÁrni, mert hiszen kettûnk kapcsolata nem
volt mindv¢gig zavartalan, ¢s e k¡l´nb´zetek egy r¢sze jÂformÀn irodalomt´rt¢neti
¢rv¢nnyel is, ÁrÀsban lecsapÂdott, s azonkÁv¡l k´zvetlen¡l is ¢rintette lÁrÀmat ¢s fejlûd¢semet, tehÀt a tovÀbbiakban ä de nem a k´vetkezû folytatÀsokban ä majd nem ker¡lhetem el, hogy ne ¢rintsem ûket. Term¢szetesen ezt is a Maga irÀnti legnagyobb
meg¢rt¢ssel ¢s tisztelettel ¢s magam irÀnti kÁm¢letlens¢ggel fogom leÁrni ä sajnos azonban azt hiszem, ezzel kapcsolatban m¢gsem szÀmÁthatok majd a Maga tetsz¢s¢re. De
kÀr volna, ha az eddigiekben ¢s a k´zvetlen¡l k´vetkezûkben nem venn¢ ¢szre azt a
nyilvÀnvalÂ hÀlÀt ¢s felt¢tlen elismer¢st, amellyel a Maga szerep¢t ¢letemben ¢s k´ltûi
vilÀgk¢pemben ¢rz¢keltetni prÂbÀltam.
KlÀrinak pedig kez¢t csÂkolom, ¢s k¢rem, mondja meg neki, hogy igaza volt, ha
àkettûs hangokatÊ hallott ki sz´vegembûl ä de hÀt az ¢n zen¢m polifon zene ä ha szabad
egyÀltalÀban a àzeneÊ szÂt hasznÀlni ilyen prÂzai müvel kapcsolatban ä, s akkor pedig
nem a k¡l´nÀllÂ hangokra kell figyelni, hanem a dallamra. Ennek a dallamnak a folyamatossÀga persze csak az eg¢szbûl vÀlik nyilvÀnvalÂvÀ, ¢s igazÀban nem is volna
szabad ilyen müvet r¢szletekben megjelentetni. De hÀt ember legyen az, aki ellenÀllna
a kÁs¢rt¢snek, hogy hajlandÂk folytatÀsokban k´z´lni (ameddig hajlandÂk).
M¢g valamit: meglepet¢semben elfelejtettem emlÁteni, hogy legutÂbbi verse az °Sben a legjobbak k´z¢ tartozik, azt hiszem, amit talÀn ¢vtizedek Âta Árt ä a szÂ minden
¢rtelm¢ben ¢s lehetûs¢g¢ben nagy vers. Hadd pÂtoljam most ezt a mulasztÀsomat, s
´r¡ljek egyÃttal, hogy a vers hangulata ¢s ûszinte ¢rz¢svilÀga gyakorlatilag tÃlzottnak
bizonyult s ilyen jÂ eg¢szs¢gben ¢s fiatalos k¡lsûvel lÀthattam viszont legutÂbb.
Nagy tisztelettel ¡dv´zli
igaz hÁve
Vas IstvÀn
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KassÀk Lajos ä Vas IstvÀnnak
Kedves Vas IstvÀn
bocsÀssa meg, hogy nem urazom, de r¢gi rossz szokÀsom, hogy akinek levelet k¡ld´k,
eg¢sz nev¢n szÂlÁtom meg. Ami pedig a level¢t illeti, alig tudok valamit is hozzÀszÂlni.
Mi is t´rt¢nt azon a bizonyos est¢n? A maga ironizÀlÂ ÁrÀsÀhoz ¢n is hozzÀtettem hÀrom
ironizÀlÂ mondatot. Nem haragbÂl, csupÀn mivel egy ironizÀlÂ tÀrsasÀg k´zep¢n Àlltam, ¢s Ágy alkalom adÂdott rÀ. K¡l´nben megn¢ztem elsû ÁrÀsait, amiket a MunkÀban
k´z´ltem, ¢s egyÀltalÀban ma sem tartom azokat nevets¢ges zseng¢knek. Nem remekmüvek (ilyesmit annak idej¢n sem mondtam rÂluk), de k¢plÀtÀsban, szÂbûs¢gben,
mondatszerkeszt¢sben ironizÀlÀs n¢lk¡l is megÀlltÀk hely¡ket egy nem akad¢mikus
szerkesztv¢ny hasÀbjain. SzÂval nem kell holmi bakl´v¢sem, mell¢talÀlÀsom miatt sz¢gyenkeznem. S hogy a k´vetkezû ÁrÀsaiban is megeml¢kszik majd rÂlam ironizÀlva,
tegye meg, joga van hozzÀ, de engedje majd meg, hogy ¢n is füzhessek hozzÀ n¢hÀny
ironizÀlÂ mondatot ä esetleg. Csak ennyit tudok level¢re vÀlaszolni, k¡l´nben minden
rendben van.
PiroskÀt, szokÀs szerint, megcsÂkolnÀm, ha most mellettem lenne.
Mindkettûj¡ket szÁv¢lyesen ¡dv´zl´m
KassÀk Lajos
1962. V II. 22.

Karinthy GÀbor ä Vas IstvÀnn¢ Nagy Etelnek
Kedves Eti!
íg¢rtem, hogy levelet fog kapni tûlem, m¢gpedig àlevelet a tÀncrÂlÊ. íme! MÀr pÀr
nap elûtt, mikor ¢rdekes besz¢lget¢s¡nket lefolytattuk Lesznai¢knÀl, emlÁtettem, hogy
szakszerüen egyÀltalÀban nem ¢rtek a tÀnchoz. ¹sszes hozzÀszÂlÀsaim e tÀrgyhoz csak
intuitÁv jellegüek lehetnek vagy lÁraiak. Ha ¢rdeklik ilyen hozzÀszÂlÀsok is, k¢rem,
hallgasson meg.
Abban mÀr akkor este is megÀllapodtunk, hogy a tÀnc megfoghatÂan ¢s plasztikusan, mi Ágy mondtuk, testileg fejezi ki az elvontat. T¢mÀkat tÀncolunk el, p¢ldÀul a Sz¢ps¢get, JÂsÀgot, Akaratot.
Honnan szÀrmazott a tÀnc? Hogyan sz¡letett meg? Ki tette vajon az elsû tÀncl¢p¢st?
Felt¢telezem, hogy mÀr az ûskorban is volt tÀnc. Bizonyos, hogy eleinte csak vallÀsi
szertartÀsoknÀl alkalmaztÀk a tÀncot. S elûsz´r vad volt, csupa ugrÀs, rugdalÂzÀs, forgÀs, s kiÀltÀsokkal is kÁs¢rt¢k... AztÀn finomult. Ahogy ´sszetettebb ¢rz¢seket kezdett
kifejezni, ahogy az ember lelkivilÀga, gondolatk´re, indulatvilÀga fejlûd´tt, ehhez a
fejlûd¢shez idomult a tÀnc is. S ha az ugrÀsok, sz´kken¢sek meg is maradtak, Àt meg
Àt lettek szûve lÀgyabb hajlongÀsokkal, kar- ¢s k¢zmozdulatokkal.
K¡l´nben a kifejlett, mai tÀnc is vissza-visszat¢r olykor az ûskori tÀnchoz. Bele-belefon egy-egy àartikulÀlatlan mozdulatotÊ (Ágy tudnÀm a legmegfelelûbben kifejezni)
a sajÀt kecsess¢g¢be, k¢sz ¢s ¢rett ritmikÀjÀba. Sût, azt hiszem, a legnagyobb, a legtehets¢gesebb tÀnckompozÁciÂk mindig valamennyire eml¢keztetnek az ûskori tÀncra.
A tÀnckompozÁciÂt ¢p¡lethez hasonlÁtanÀm. Emeletei vannak, mint egy palotÀnak... Az ¢p¡let alapja a t¢mÀt bevezetû mozdulatok; az elsû emelet, mikor mÀr kezd
kialakulni, eggy¢ Àllani elûtt¡nk a mondanivalÂ; a mÀsodik emeletn¢l mÀr vilÀgosan
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lÀtjuk; s a t´bbi emeletek most mÀr csak alaposabb kifejez¢st, Ágy mondhatnÀm: precizÁrozÀst jelentenek... Persze tudom, ¢ppen ez a precizÁrozÀs a legl¢nyegesebb r¢sze
a tÀncnak. S a befejez¢s: a palota tetej¢n a torony, a tÀnc point-je: a v¢gsû mozdulat,
n¢mely tÀncnÀl f´ldre borulÀs, arcra es¢s, vagy ellenkezûleg: a levegûbe valÂ felmagasodÀs.
Vannak tÀncok, oly k´nnyüek ¢s libegûek csaknem, mint a virÀgok szirmÀrÂl lefoszlÂ rostok, melyek a levegûn Àt szÀllanak... Ezek szellemesek, ¢rzelmesek vagy mechanikusak. A szÂt itt nem rossz ¢rtelm¢ben hasznÀlom. Azt mondom: mechanikus, nem:
mechanizÀlt... Olyan t´k¢letes, olyan egyszerü ¢s k´nnyü tÀnc, mint mikor egy g¢p,
egy pompÀsan megkonstruÀlt szerkezet forog. BizonyÀra lÀtott mÀr k¢nyesen olajozott, bonyolult g¢peket mük´d¢sben. Ilyesmire gondolok...
Lehet-e csak lÀbbal vagy csak k¢zzel tÀncolni? Azt hiszem, keleten szoktak n¢ha szertartÀsoknÀl, ûsi rÁtusok alkalmÀval Ãgy tÀncolni, hogy csak kez¡k fej¢t vagy felsû karjukat mozgatjÀk, vagy pedig csak lÀbukat. Mindenesetre eg¢szen mÀsf¢le hatÀst tesz
rÀnk az ilyen tÀnc, mint az, melyn¢l az eg¢sz test ig¢nybe van v¢ve.
TÀnccal lehetne besz¢lgetni... Ezt Ãgy ¢rtem, hogy lehetne k¢szÁteni akÀr egy tÀncÀb¢c¢t, ahol minden betünek egy-egy tÀncmozdulat felel meg. (TalÀn olvasta apÀm
UtazÀs FaremidÂba cÁmü k´nyv¢t, ott zen¢vel besz¢lnek az emberek.)
Most pedig k¢pzelje el a k´vetkezût: (vagy talÀn volt is ilyen kÁs¢rlet mÀr?) valaki
kiÀll, v¢gigmond egy verset, s k´zben a vers tÀrgyÀnak, gondolati s ¢rzelmi tartalmÀnak, ritmikai hÀtter¢nek pontosan megfelelû zen¢vel ¢s tÀnccal kÁs¢rik. Azt hiszem,
teljes ´sszetanulÀs s egybeilleszt¢s utÀn rendkÁv¡l sz¢p ¢s ¢rt¢kes productiÂban lenne
r¢sz¡nk.
A tÀnc k´zvetlen szÂ a l¢lekhez... °ppen, mert az ¢rz¢keken Àt szÂl hozzÀnk, ¢ppen
az¢rt k´zvetlen. Aki a szellemen kereszt¡l akar a szellemhez szÂlni, voltak¢ppen ker¡lû
Ãton jut el hozzÀ. Mert, ahogy a mÃltkor megÀllapodtunk, a lelket testtel, a testet l¢lekkel kell kifejezn¡nk ¢s meg¢rtetn¡nk. A tÀnc tehÀt a legegyenesebb utat vÀlasztja:
a lelket kizÀrÂlag a testen Àt fejezi ki.
A tÀnc Àlom ¢s ¢brenl¢t k´z´tt valami.
A tÀnc az IgazsÀg keres¢se, mint minden müv¢szet.
A tÀnc olyan is lehet, mint mikor a bor forr ¢s sustorog...
Lehetne-e vagy volt-e tÀnc, amelynek tÀrgya maga a tÀnc? ögy ¢rtem: A TÀnc. Mert
p¢ldÀul a Versrûl, ez l¢tezik.
A tÀnc a l¢lek f¡stje.
A k´lt¢szet ¢s a tÀnc k´z´tt sok kapcsolatot ¢rzek... T´bbsz´r rajtakaptam magam
versÁrÀs k´zben, hogy egy-egy sorommal, mondatommal, szavammal mozdulatokat
akarok kifejezni... S ¢ppen a leginspirÀltabb versekn¢l ¢reztem ezt leginkÀbb, sût ilyen
esetekben maga a vÁziÂ mindig mozgÀsokban, Ável¢sekben, tÀnc-szerüen jelentkezett.
S itt igen ¢rdekes ponthoz ¢rkezt¡nk. A tÀncnak ez a m¢ly ´sszef¡gg¢se magÀval
az ihlettel, mindenfajta ihlettel, nemcsak a tÀncihlettel, ad neki eg¢szen k¡l´nleges
helyet a müv¢szetek k´zt. Mint a zene, a tÀnc is inspirÀl, inspirÀl egy¢b alkotÀsokra:
ÁrÂi, k´ltûi, k¢pzûmüv¢szeti alkotÀsokra... Minden müv¢szet inspirÀl egy¢b müv¢szetekre (hiszen v¢geredm¢nyben egy nagy k´z´s gy´k¢rbûl fakadnak), de leginkÀbb
Àll ez a zen¢re ¢s a tÀncra. Mi¢rt van ez? °ppen a zen¢nek s tÀncnak testies jellege miatt.
Ez a k¢t müv¢szet az, amely a t´bbin¢l erûsebben az ¢rz¢keken Àt szÂl a l¢lekhez...
S furcsa, paradox Áze is innen van e k¢t müv¢szetnek.
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Utalok itt azokra a bizonyos ¢s ismert hideg borzongÀsokra, ÀtrÀzkÂdÀsokra (àa hÀtunkban futkÀroz valami!Ê ä Ágy szoktuk ezt kifejezni), melyeket a zene s a tÀnc is sürün
kivÀlthat belûl¡nk! Vers is nagyon gyakran ä ennek oka, hogy a vers szoros ´sszef¡gg¢st tart a zen¢vel ¢s a tÀnccal.
Szerintem k¢tf¢lek¢ppen lehet eljutni (ez most kiss¢ homÀlyos lesz, k¢rem nagyon
figyelni) a v¢geredm¢nyhez, hogy az ember f´lvigye a legmagasabb csÃcsra a mondanivalÂjÀt a tÀncban s a kellû idûben fejezze be ¢ppen, k¢tf¢lek¢ppen lehet kihozni a
csattanÂt. Az egyik mÂd: lassÃ megk´zelÁt¢s, lassan t¢glÀt t¢glÀra rakÀs, s a v¢g¢n a
hatalmas, ¢gbe sz´kkenû kupola felrakÀsa. Ez kÁv¡lrûl: cs´ndes, de fesz¡lts¢ggel teli,
mintegy villamos t´lt¢sü k´r´z¢sek, leng¢sek, hajlongÀsok, lassÃ mozdulatok, melyek
egyre gyorsulnak, s a v¢g¢n szertelen ¢s izzÂ p´rg¢ss¢, gy´ny´rü, szikrÀzÂ ugrÀsokkÀ
s t´k¢letes, nagy, szabad mozdulatokkÀ vÀlnak, mÁg aztÀn nincs ¢s nem lehet tovÀbb, s
a tÀnc befejez¢st nyert. A mÀsik mÂd: r´gt´n az elevenj¢be vÀgni, t¡zes sz´kken¢sekkel,
szilaj ¢s k¢sz, megformÀzott Ávekkel ¢s k´r´kkel kezdeni mindjÀrt, s m¢g ezt aztÀn fokozni, fokozni!... egyre fokozni!... s v¢g¡l mindebbûl hirtelen vÀltÀssal eg¢szen Ãjat alkotni, melyet m¢gis szinte àm¢rn´kiÊ munkÀval szigorÃan ezekbûl a r¢szekbûl konstruÀltunk; megh´kkenteni, megd´bbenteni, Àmulatot ¢s a gy´ny´r pÀnikjÀt kelteni!
°s a hegyes, bonyodalmas virÀg, mikor mÀr eg¢szen magasba emelkedett, egyre ¢s
sebesen n´vekvû csodÀlatos szÀrÀn, lassan alÀhajtja nagy szirmait, ¢s Ágy marad mozdulatlanul. S Ágy teljesedik be, aminek be kellett teljesednie.
BocsÀsson meg, hogy zavartam.
BarÀtsÀggal ¢s tisztelettel ¡dv´zli
Karinthy GÀbor
1938. februÀr 1.
Karinthy GÀbor (1914ä1966) ä k´ltû, Karinthy Frigyes fia. ä Lesznai Anna (1885ä1974) ä k´ltûnû,
ÁrÂnû, festûnû.

Veres P¢ter ä Vas IstvÀnnak
Kedves Vas IstvÀn!
Eg¢szen aprÂ dolgokkal hÀborgatlak. Az Ãj Shakespeare-t b´ng¢szgetve azt lÀtom,
hogy A velencei kalmÀrban a juhok àkoslatnakÊ. Tudtommal csak a kutyÀk koslatnak (s
m¢g forognak is), a juhok à¡zekednekÊ, a tehenek àfolyatnakÊ, a disznÂk àr¡hetnekÊ
¢s Ágy tovÀbb, ebben a dologban igen gazdag a magyar nyelv. (A pÀsztorvilÀgbÂl ered
ez a gazdagsÀg.) Persze akadnak mÀs aprÂsÀgok is, de nem jegyeztem fel, ¢s nem is
tartom olyan fontosnak, hogy tovÀbb bolhÀszkodjak. Azt azonban hadd mondjam m¢g
el, hogy k¡l´n´sen a vagÀny-nyelvn¢l van sok baj. A SzabÂ Lûrinc k¡l´nben nagyon
erûteljes, n¢hol magÀval ragadÂ Troilus ¢s CressidÀjÀban tÃl sok a modernked¢s. M¢g
àduett-müv¢sznûÊ is van benne. A mÀsodik f´lvonÀs I. szÁn teljess¢ggel k¢ptelen duma. Fûleg a Thersites besz¢de. °n Ãgy ¢rzem, ez a modernkedû vagÀnyossÀg nagyon
hamar elavul megint, mert a vagÀny-nyelv gyorsabban vÀltozik, mint a k´znyelv ¢s az
irodalmi nyelv. Vagyis nem àmetro-realistaÊ mÂdon, az ¢ppen hasznÀlatos zsargonra
kellene fordÁtani a Shakespeare vagÀnysÀgait ¢s n¢piesked¢seit, hanem Arany JÀnos
mÂdjÀn egy àirodalmi vagÀnysÀgraÊ. LÀm, ez halhatatlan, akÀr AristofÀnesrûl, akÀr
Shakespeare-rûl legyen szÂ.
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Mindez azonban a ti dolgotok. °n csak egy hirtelen j´tt ´tlettûl indÁttatva megÁrtam
neked ezt a lapot.
BarÀti ¡dv´zlettel
Veres P¢ter
Bpest, 1956. III. 27.

Vas IstvÀn ä Veres P¢ternek
Kedves P¢ter bÀtyÀm!
Az¢rt Árok g¢pen, mert nincs olyan sz¢p k¢zÁrÀsom, mint Neked, ¢s f¢lek, nem tudnÀd
elolvasni.
K´sz´n´m sz¢pen figyelmeztet¢sedet a koslatÂ juhok irÀnyÀban. R´stellem, hogy
benne maradt, talÀn lesz m¢g alkalmam kijavÁtani.
Ami Shakespeare-t egy¢bk¢nt illeti, ¢n a szerkeszt¢s munkÀjÀnak csak az elindÁtÀsÀban vettem r¢szt, k¢sûbb visszahÃzÂdtam, ¢ppen mert magam is mint fordÁtÂ ¢rdekelt voltam benne. így a mÀsok fordÁtÀsÀhoz nemigen volt mÂdom hozzÀszÂlni. A vagÀny-nyelv k¢rd¢se azonban el¢g neh¢z k¢rd¢s. Nemcsak Shakespeare-n¢l, hanem
minden olyan fordÁtÀsnÀl, ahol az eredeti mü elemei k´z¢ tartozik. A neh¢zs¢get r¢szint az okozza, hogy a mi vagÀny-nyelv¡nk idegenebb forrÀsokbÂl tÀplÀlkozik, mint
p¢ldÀul a franciÀ¢ vagy az angol¢; r¢szint ¢s ezzel ´sszef¡gg¢sben pedig az, hogy nÀlunk jÂ ÁrÂk, k´ltûk azelûtt nem hasznÀltÀk, Ágy m¢g viszonylagosan sem tett¡k irodalmivÀ. Arany JÀnos sajnos semmire se p¢lda, û az egyed¡li fordÁtÂ, aki mindent meg
tud oldani, akinek minden siker¡l ä amit m¢g V´r´smartyrÂl ¢s Petûfirûl sem mondhatunk el. (Azonban m¢g az û Aristophanes-fordÁtÀsÀban is akadnak elavult s mÀr csak
jegyzettel ¢rthetû vagÀnysÀgok, pedig az Aristophanes vÀrosi vagÀnysÀgait meglehetûsen n¢piesÁtette.)
Ami mÀrmost Shakespeare-t illeti, û olyan tÀvol Àll mindenf¢le stÁlusbeli klasszicizmustÂl ä akÀr a g´r´g ¢s francia klasszicizmus, akÀr a n¢pies klasszicizmus ¢rtelm¢ben
ä ¢s egys¢gess¢gtûl, olyan hordal¢knyelv a kom¢diÀkban, illetve a trag¢diÀk komikus
jeleneteiben, hogy nemcsak elbÁr, hanem szinte megk´vetel mindenf¢le nyelvi zagyvasÀgot. Persze ezt is, mint mindent, a tehets¢g, azaz a siker ¢s a hatÀs d´nti el. A IV.
Henrikben ä ez az egyetlen Shakespeare-fordÁtÀsom, amelyben vagÀny-elemek elûfordulnak ä ¢ppen a Te kezdeti megjegyz¢seid hatÀsÀra sokat vÀltoztattam a Falstaff-jeleneteken, ¢s kÁvÀncsi lenn¢k, most mit szÂlsz hozzÀ. SzabÂ Lûrinc jasszsÀgait csakugyan m¢g ¢n is tÃlzottnak talÀlom, k¡l´n´sen az¢rt, mert û komoly r¢szben is alkalmazza ûket. De ez r´geszm¢je, amelyrûl, Ãgy lÀtszik, nemigen lehet lebesz¢lni. S az
eg¢sznek ereje ¢s drÀmaisÀga meg¢ri ezeket a zavarÂ mozzanatokat.
Nagy szeretettel ¡dv´z´l r¢gi ¢s igaz hÁved
Vas IstvÀn
Budapest, 1956. mÀrcius 30.
M¢g egyszer k´sz´n´m figyelmedet, gondodat ¢s fÀradsÀgodat, hogy nem csupÀn magadban bosszankodtÀl hanyagsÀgomon.
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VajthÂ LÀszlÂ ä Vas IstvÀnnak
Budapest, 1974. mÀjus 23.
Kedves PistÀm!
K´sz´n´m, hogy megint elkÀprÀztattÀl. Gondolhatod, mi¢rt ilyen k¢sûn.
HorvÀth JÀnos professzornak volt egy pajzÀn mozdulata. Ha ismeretlentûl vagy ÀtlagtÂl kapott t.p¢ldÀnyt, s¡rgûsen megk´sz´nte, ilyen szavakkal: à...e pillanatban kaptam legÃjabb (Ãjabb stb.) k´tet¢t, mÀris olvasom stb. stb.Ê így megmenek¡lt a k¢sûbbi,
netÀn kellemetlen helyzettûl, mert nem szeretett, legalÀbb ¢lûkkel s kivÀlt ismerûs´kkel szemben szigorÃnak lenni. °n is ¢lek ilyen fogÀssal, kiv¢ve, ha a megk´sz´n¢s illemparancsa csek¢lyebb bennem az elolvasÀs vÀgyÀnÀl. így esett most is. Sût csudÀlkozom, hogy arÀnylag ilyen hamar eszm¢ltem rÀ tÀrsadalmi k´teless¢gemre.
JÂlesik olvasni, Ãjra meg Ãjra, annyiszor ¢lvezett ÁrÀsaidat. TÀn legjobb p¢ldÀnak
fogja fel a tÀvoli j´vû kritikusa, ha szer¢ny szem¢lyem esz¢be jut, hogy mennyit tanulhat tanÁtvÀnyÀtÂl a tanÀr. PalÀgyi Lajos lÀnyÀnak, LÁviÀnak, aki minden irodalmi esem¢nyt szÁvesen fogad, azonnal megÁrtam pÀr szÂban, hogy megjelent¢l (erre m¢giscsak volt pÀr pillanatom), legk´vetkezetesebb, legvÀltozatlanabb barÀtsÀgÃ tanÁtvÀnyom, akinek sok indÁtÀst, bÀtorÁtÀst, kitartÀst k´sz´nhetek. Igaz viszont, hogy mindezeket ¢n is oltogattam bel¢d, s most, lÀm, visszakaptam. K´nyved n¢lk¡l´zhetetlen
szÀmomra nemzed¢kem felm¢r¢s¢ben, ez¢rt k¡l´n k´sz´nettel tartozom. Ha nem olvaslak, nem nû eml¢kez¢sem oldalszÀmra, naprÂl napra.
íme, ennyit dadoghatok, de ment, hogy ha nincs is levelemben csillogÂ bÂk, àaz mi
keveset Ártam, igazat ÁrtamÊ.
çpold eg¢szs¢gedet, hogy min¢l hosszabb ideig ¢lvezhessenek olvasÂid!
SzÁvbûl ´lellek, ´lellek, PistÀm
leg´regebb hÁved
Laci bÀtyÀd
VajthÂ LÀszlÂ (1887ä1977) ä tanÀr, irodalomt´rt¢n¢sz; Vas IstvÀnt is tanÁtotta a MarkÂ utcai Berzsenyi GimnÀziumban.

VajthÂ LÀszlÂ ä Vas IstvÀnnak
Kecskem¢t, 1975. februÀr 19.
Kedves jÂ PistÀm!
Amint lÀthatod, àin flagrantiÊ k´sz´n´m meg legÃjabb k´tetedet, k¡l´n hangsÃllyal,
mert a berzsenyistÀk k´zt Te vagy legfolyamatosabb barÀtom, hÀlÀs is vagyok ¢rte.
AggsÀgomban (88!) nem egyfolytÀban olvasok mÀr, ehhez nincs el¢g figyelmem.
AnnÀl inkÀbb szÀguldozom a lapok k´zt, az ¢let-ereket, ´sszef¡gg¢seket, vilÀgn¢zeted
gy´kereit keresve, csak ¢ppen magamat nem, mÀsk¡l´nben igaztalan lenn¢k. Mint
egy r¢gi nemzed¢k ittfelejtettje, vizsgÀllak, egy Ãj vilÀg, diadalmas vilÀg po¢tÀjÀt. öj
verseidet ä fajsÃlyra ä egy szinten ¢rzem a 45 elûtt Árottakkal. JÂlesik, hogy v¢gleteidet
erûs humorod tartja biztos egyensÃlyban. MÀris kijegyeztem velûs vallomÀsaidbÂl
(àIstenhez k´zelebb jutva n´vekszik az alÀzat, k¡l´nben elv¢sz minden eredm¢ny...Ê
ä àAz akarat sem ¢r semmit, ha nincsen benne alÀzatÊ stb.)
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JavÀban ¢lem l¢lekzajlÀsodat, ism¢telt k´sz´nettel gratulÀlok Ãj korszakodhoz, s
a r¢gi szeretettel ´lellek
Laci bÀtyÀd
NB. Vajon az In flagranti nem csillan meg mÀr a Neh¢z szerelemben is?
A k¢t emlÁtett k´nyv valÂszÁnüleg: AZ ISMERETLEN ISTEN (tanulmÀnyok, 1974), ¹NARCK°P A HETV ENES °V EKBýL (versek, 1975).

Belohorszky PÀl ä Vas IstvÀnnak
Kedves Pista BÀcsi!
Nagyon sz¢pen k´sz´n´m a levelet, igazÀn jÂlesett, ¢s mivel mindenn¢l t´bbre becs¡l´m, gondosan meg is ûrz´m az ilyen szeretetjeladÀsokat. °s itt nem pusztÀn a dolog
tÀrgyi oldalÀra gondolok ä hiszen arra k´nnyen azt mondhatja bÀrki is: ànanÀ, hogy
majd mutogathassa!Ê ä, hanem sokkal inkÀbb azokra a b¡szke mosolyokra, amik elelfutjÀk az arcomat, ha a lev¢l eszembe jut...
Etirûl t¢nyleg k¡l´nleges szeretettel Ártam ä mi tagadÀs, kicsit bel¢ is szerettem, s
mÀig is azt vallom, hogy egy nû ott kezdûdik, hogy legyen tÀncosnû, ¢s errûl nekem
valÂsÀgos kis filozÂfiÀm is kialakult, amiben nagyon nagy szerepe volt a Neh¢z szerelemnek. °s egy mÀsik motÁvum is kapcsolÂdik ehhez. Elsû feles¢gemmel, JuhÀsz Katival
nÀszÃton voltunk Esztergomban, ¢s a strandon fek¡dt¡nk egymÀs mellett a homokban, ¢n kicsit tÀvol tûle, ¢s ahelyett, hogy f¡r´dtem volna, v¢gtelen nagy gazdatudattal
Ãsztatgattam rajta a tekintetem. ý meg lehunyt szemmel fek¡dt. Egyszer csak megvillant a karjÀn a gy´ny´rü napf¢nyben egy kis k¡l´n´sen finomra munkÀlt, egyÀltalÀn nem hivalkodÂ kark´tû, amelyik, ha akartam, asszonyosnak, ha akartam, inkÀbb
kislÀnyosnak tünt rajta. Mondtam neki, m¢g nem is lÀttam rajta, vagy akkor nem figyeltem f´l rÀ, lÀtszik, hogy r¢gies kis munka, honnan van neki? Az ût annyira jellemzû
bensûs¢ges humorral mondta ä hÀt nem BiÀrÂl. Majd Ágy tette hozzÀ, picit elgondolkodva: Ez Vas Pista bÀcsi feles¢g¢¢ volt, aki meghalt. °s akkor hirtelen eszembe jutott
egy ´t ¢vvel azelûtti eml¢kk¢pem ä Majdanekben voltam egyetemistacsoporttal a koncentrÀciÂs tÀborban, ¢s a borult idûben megfogalmazhatatlan fesz¡lts¢ggel jÀrkÀltunk
a sz´rnyü dÁszletek k´z´tt, amikor bevittek minket egy barakkba, ahol cipûk ezrei (tÁzezrei?) fek¡dtek drÂthÀlÂ rÀcs m´g´tt az egykori priccseken. °s hirtelen f´lfedeztem
egy v¢gtelen¡l kislÀnyos, piros cipûcsk¢t, amelyik egy tizenhÀrom¢ves-forma kislÀny¢
lehetett, s valahogy Ãgy Àllt ezekben a nyÃlketrecszerüs¢gekben, mintha ¢ppen l¢pni
akarna, mintha mÀr el is indult volna egy talÀlkozÀsra ä romantikus voltam, mindjÀrt
meg is fogalmaztam, az àelsû randevÃraÊ. °s lehet, sût biztos, hogy kint mÀr k´zben
is szakadozott picit a felhûf¡gg´ny, de m¢gis, ahogy ezt v¢giggondoltam, abban a pillanatban besz¡remkedett egy v¢konyka f¢nycsÁk, s mint valami k¡l´n´s kezek mozgatta szÁnpadi kÁs¢rûf¢ny, megÀllapodott a cipûn. A t´megbûl azt emelte ki.
°s ugyanezt a m¢ltatlansÀgot ¢reztem valamire akkor is, mint most a kark´tûvel, hogy
¢n itt vagyok, boldog vagyok, n¢zem a feles¢gem ¢kszer¢t, ¢s valaki meghalt, s ha nem
hal meg, talÀn most ¢n itt sem vagyok, de minek vagyok ¢n itt, ha ez az eg¢sz sokkal
szomorÃbb, mint amennyit ¢rt az im¢nti ´r´m...
SzÂval Etit akkor ¢n szÁvembe zÀrtam. °s m¢g egy aprÂsÀg. 1972 ÀprilisÀban, mÀjusÀban, mÀr nem tudom, Kati jelentette nekem, hogy elveszett a kark´tû, nem talÀlja
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sehol. F´lforgattuk az eg¢sz hÀzat ä hiÀba. JÃniusban sz¢tk´lt´zt¡nk, ¢s t´bb¢ mÀr
nem laktunk egy¡tt soha ä nem eg¢sz egy ¢v mÃlva t´rv¢nyesen is elvÀltunk.
Az Eti-k´nyvet nagy ´r´mmel vÀrom ä ¢s, hogy megkaphatom, azt szeretn¢m m¢g
jobban is meg¢rdemelni.
Szeretettel ¡dv´zl´m Pista BÀcsit ¢s Piroska N¢nit
Pali
Budapest, 1978. II. 8.
Belohorszky PÀl (1948ä1989) ä irodalomt´rt¢n¢sz, kritikus. ä JuhÀsz Kati ä tanÀrnû, JuhÀsz Ferenc
lÀnya, Belohorszky PÀl feles¢ge. ä Eti-k´nyv ä EGY MAGYAR TçNCOSNý ä NAGY ETEL EML°KE (Cser¢pfalvi, 1940).

Zelk ZoltÀn ä Vas IstvÀnnak
[1940. X.]
°des PistÀm!
tÁznapos utazÀs utÀn meg¢rkeztem. CÁmem: GyergyÂ-T´lgyes, 203/6 k¡l´nleges munkÀsszÀzad. Erd¢ly gy´ny´rü, a sz¢kelyek t¢nyleg csodÀlatos emberek, ha mÀr Ágy t´rt¢nt, nem is bÀnom, hogy itt vagyok. Persze, tÃl nagy nekem ez a tÀrsasÀg, be¢rn¢m,
ha harmad- vagy ´t´dmagammal utazn¢k erre. Ha kedved van hozzÀ, Árj. S ¡dv´z´ld
nevemben az arra m¢ltÂ pestieket. °desanyÀdnak, hÃgodnak add Àt k¢zcsÂkomat.
Szeretettel ´lel,
ZoltÀn

Zelk ZoltÀn ä Vas IstvÀnnak
[1940.] X. 30.
°des PistÀm!
Nagy ´r´m´mre megkaptam lapodat. öjsÀg semmi, hacsak az nem, hogy k¢t napja
bokÀig ¢rû hÂ van. A vid¢k persze most m¢g szebb. Tegnap ragyogÂ naps¡t¢sben,
1600 m¢ter magasban jÀrtam, alattam ÀtlÀthatatlan hÂfelhûk. Gy´ny´rü volt. Ilyenek
s ezek az ´r´meim. DrÀga PistÀm, ha teheted, emlÁtsd meg Ortutaynak Irk¢t, mert,
mint tudom, igen nagy drÀgasÀg ¢s fahiÀny van Pesten. A k¡ld´tt holmikat s feles¢gem
irÀnti jÂindulatodat hÀlÀsan k´sz´n´m! Nehezemre esik a hÁzelg¢s, de felejthetetlen
barÀt vagy! D¢ryt, Kornist ¡dv´zl´m! Ments ki Tibor elûtt, de k¢nytelen vagyok ezen
a lapon ¡dv´z´lni ût is.
¹lel szeretettel,
Zelk

Zelk ZoltÀn ä Vas IstvÀnnak
[1942. IV. 12.]
°des PistÀm! megyek. TÃl hatÀrozott l¢p¢sekkel.
¹lel, barÀtod
ZoltÀn
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RadnÂtit, Waldapfelt, D¢ryt ´lelem. Add Àt ¡dv´zletem Illy¢snek s a h¢tfûi tÀrsasÀgnak. öj cÁmem Ir¢nn¢l.
Ir¢n ä BÀtori Ir¢n (1905ä1958), ÁrÂnû, Zelk ZoltÀn feles¢ge.

Zelk ZoltÀn ä Vas IstvÀnnak
[1944.] februÀr 9.
°des PistÀm!
Az elmÃlt hÀrom h¢t ´r´msorozatÀt a Te jelentkez¢sed tetûzte be. ýszint¢n mondom
(de ne mondjad meg barÀtainknak, azoknak, akiket szeretek), Te vagy nekem barÀtaim k´zt a legfontosabb, kivel is besz¢lgetn¢k, ha Te elfelejtett¢l volna? Sok, sok, nagyon sok mondanivalÂm lesz, ¢des PistÀm! KÁvÀncsi vagyok, mit jelentett Neked ez a
k¢t esztendû? Azt ´r´mmel lÀtom, hogy csodÀlatos n¢valÀÁrÀsod, a àPistaÊ egy kis jÂindulattal esetleg PistÀnak is olvashatÂ... GratulÀlok! ¹lel sok szeretettel,
ZoltÀn
A feladÂ: Zelkovits ZoltÀn, MohÀcs 101/34 msz. R.k. elemi.

Zelk ZoltÀn ä Vas IstvÀnnak
[Budapest, 1966]
PistÀm!
K´sz´n´m leveledet, amely keresztezte az ¢n mÀsodik, tehÀt mÀr ¢rv¢nytelen levelem.
Hidd el, igazÀn egy¡tt ¢rzek Veled, a mi korunkban (bocsÀsd meg, hogy magamhoz
´regÁtlek) minden testi nyavalya prÂbahalÀl ä illetve ha csak annyi lenne! Ha isten
lenn¢k s ha Ãgy utÀlnÀm is az embereket, mint az Isten, akkor is elrendeln¢m: betegs¢g nincs, csak halÀl! Az is csak Ãgy, hogy az ember este lefekszik, s reggel mÀr nem
¢bred. Hogy ne vÀdoljanak egyenlûsdivel, beosztanÀm: ki 70, ki 80, ki 90 ¢ves korÀban
aludna el v¢gk¢pp.
Sajnos, nem lÀthatlak el tanÀccsal. HiÀba vagy nagy k´ltû, a v´r´sbort, a cseresznyepÀlinkÀt, a teÀt, a szivart t´bbre becs¡l´d a versn¢l. °n az¢rt zokogok, mert nem
Árok verset, Te akkor, ha a fenti javaktÂl eltiltanak.
PistÀm, a Te tanÀcsodat megfogadom: nem egy hÂnapig, de egyÀltalÀn nem megyek lÂversenyre! Ez nem fogadalom, nem azt mondom, hogy soha, ha 2-3 hÂnapban
egyszer megkÁvÀnom, kin¢zek oda. Moziba se jÀrok gyakrabban. Nem Neked mondom, hanem a t´bbieknek: 57 ¢ves koromig azt se tudtam, mi az a t¢t, mi az a befutÂ.
Ha v¢nkoromban m¢gis rÀment hÀrom ¢vem, nem a term¢szetem, nem a hajlamaim
vittek rÀ, hanem a szerencse utÀni loholÀs. Tervezem, hogy 4-11-7, avagy balszerencse
¢s bÃcsÃ cÁmmel megÁrom e hÀrom ¢vet az °sben.
K¢pzeld, Ártam egy àszÁndarabotÊ. CÁme: N¢gy perce elmÃlt a nyÀr. (VidÀm p¢ldÀzatÃ szomorÃjÀt¢k.) Alig vÀrom, hogy megmutassam Neked! °n nagyon szeretem, mulatsÀgosnak tartom. Az öj írÀsnak k¡ldtem el, csak nehogy belemagyarÀzzanak olyant,
ami nincs benne, nehogy f¢lre¢rts¢k ´nirÂniÀmat, nagyon rosszul esne, ha nem k´-
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z´ln¢k. S ma belefogtam egy versbe is, talÀn megÁrom, s akkor nemhiÀba àkezeltekÊ
orvosaim.
Eg¢szs¢get, PistÀm, s bort, t´m¢nyt, kubai szivart! de verset is!
Piroska kez¢t csÂkolom,
T¢ged ´lellek,
ZoltÀn

Ottlik G¢za ä Vas IstvÀnnak
[1947ä48?]
DrÀga PistukÀm,
megint eszembe jutott A b¢kek´t¢s el¢ Árt versed, ¢s elûszedtem, elolvastam. Most leÁrom,
amit mondani akarok, mert az ¢lûszÂval csakugyan Ãgy vagyok, mint a szabadegyetemi elûadÀssal vagy A boa etet¢s¢rûl tett megjegyz¢seimmel: egyszerre akarom kimondani mindazokat az ´sszef¡gg¢seket ä s egyre osztÂdÂ ¢s szaporodÂ asszociÀciÂcsoportokat, korreszpondenciÀkat ä, amelyeket valamely tÀrggyal kapcsolatosan magam is egyszerre pillantok meg, minthogy a szellemi ¢rz¢kel¢s¡nk ¢ppoly szerves,
bonthatatlan egys¢gben lÀtja a dolgokat, mint az anyagi ä ¢s Ágy siker¡l is t´k¢letesen
¢rtelmetlennek vagy h¡ly¢nek tünn´m.
Mint nagyon helyesen mondtad, ez olyan vers, ami mindenkinek tetszik, ez kell a
n¢pnek, ilyen ¢rzelmi, vagyis szenzÀciÂs k´ltem¢ny. °n nem tudom elÁt¢lni a n¢pnek
ezt az ûsi, naiv ¢s ´r´k eszt¢tikÀjÀt, mert magam is n¢p vagyok, tucatember, ÀtlagolvasÂ, olyan fokozott m¢rt¢kben, hogy tizennyolc ¢ves koromban Ágy posztulÀltam
egy¢nis¢gem velej¢t: ¢n vagyok az egyetlen tucatember. Akkor sz´geztem le azt is
(Wilde-et imÀdtam, ¢s axiÂmÀkban nyilatkoztam mindenf¢l¢rûl), hogy a romantika
nem egy megjelen¢si formÀja a müv¢szetnek, hanem alkatr¢sze. (Ezt is f´nntartom,
persze ma mÀr ehhez determinÀlni kellene, mit ¢rtettem ¢n àromantikaÊ alatt.) TalÀn
¢ppen azt, hogy a müv¢szet alapjaiban ¢rzelmi. Ha feltessz¡k, hogy az ¢rzelem vilÀga,
teljes vilÀga nem mÀs, mint koncentrikus vilÀgrendszerek sorozata, akkor ez a sor v¢gtelen, mÁg az ¢rtelem¢ egy v¢ges sor. A b¢kek´t¢s el¢ is tisztÀn mutatja, hogy az ¢rtelem
eg¢sz vilÀga belef¢r egy ä matematikai nyelven szÂlva ä megfelelûen vÀlasztott (vagyis
el¢g m¢ly rÀdiuszÃ, el¢g tÀgas) ¢rzelmi vilÀgrendbe! TisztÀn mutatja, hogy egy hatalmas ¢s ha tetszik teljes ¢rtelmi rend mennyire alÀ van vetve az ¢rz¢s imperatÁvuszÀnak,
mutatja a teremtû szellem munkÀjÀnak p¢ldÀjÀt, azt, hogy akÀr egy vers, akÀr egy matematikai felfedez¢s belsû ¢rtelmi berendez¢s¢t az agy mindig az ¢rz¢sek (´szt´nnek
vagy intuÁciÂnak is nevezheted, ha tetszik) v¢gsû irÀnyÁtÀsa szerint alkotja meg. De hÀt
ne menj¡nk bele ebbe, ne kezdj¡nk Ãj vitÀt arrÂl, hogy a lÁrÀnak joga van lÁrainak
lenni, mert m¢g nem fejezt¡k be azt sem, hogy az epikÀnak van-e joga epikainak lenni.
HÀt akÀrhonnan n¢zz¡k a dolgot, nagyszerü vers ez, m¢gpedig olyan szempontbÂl,
¢ppen, hogy benne van ¢rz¢seid teljes rugalmas, tiszta, naiv fiatalsÀga, el nem fÀradt
ereje; az, amit a fiatal k´ltû m¢g rendszerint nem tud kifejezni, s amit viszont rendszerint nem tud megûrizni, mire ki tudnÀ fejezni. Minden kamaszl¢lek egy k´ltû¢,
ez¢rt olyan ÀltalÀnosan elfogadott marhasÀg az irodalom; aztÀn meg nincsen olyan
kiaszott, bÀrgyÃ ´tven¢ves f¢rfi, akiben ne maradt volna egy szikrÀja ennek az eleven
erûnek, l¢leknek, humÀnumnak. De a kitünû k´ltûk k´z´tt is ritkasÀg, aki ä m¢gannyi
pÀnc¢l, jÂt¢konyan r¢tegezûdû csontk¢reg m´g´tt is ä teljesen meg tudja ûrizni magÀban azt a szüz °roszt, a vÀgynak, ¢let¢rz¢snek, elfogulatlan ¢rz¢kel¢snek ¢s erk´lcsi
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elsûdleges ´szt´n´knek bonyolult tisztasÀgÀt, amelyet a semmibûl hoztunk magunkkal
a valamibe, s amely az ¢letnek is, az alkotÀsnak is a veleje, a k´ltûi nagysÀg igazi m¢rt¢ke,
¢s szerencs¢s kifejez¢s¢ben ¢ppen a legegyszerübb dolognak tünik. Dalnak, dalocskÀnak, ahogyan szereted mondani, egyszerü ¢s nagyon k´z´ns¢ges ¢rz¢sek jÂ, sz¢p, pontos kifejez¢s¢nek. S ez nincsen semmif¢le ´sszef¡gg¢sben a kultÃrÀk alkonyÀval ¢s mÀs
hasonlÂval; bÀrmilyen kultÃrÀba sz¡let¡nk bele, a szÁv¡nket egyformÀn a v¢gtelens¢gbûl hozzuk, s aki el¢g nagy müv¢sz tud lenni, az meg is ûrzi szÁv¢t a kultÃrÀk ellen¢ben, s müv¢szet¢t maga hajlÁtja, teremti, formÀlja ki a kor k´telezû müv¢szi jÀt¢kszabÀlyai ¢s eventuÀlis lehetûs¢gei ¢s konvenciÂi ellen is. Te meg tudod csinÀlni, de
nem akarod; ¢n szeretn¢m, mert az ¢rtelmem belÀtta, hogy ez az Ãt, de attÂl f¢lek, a
szÁvem nem k¢pes mÀr rÀ, sokkal k´zelebb van mÀr a nihilhez, ahovÀ tunyÀn ¢s k¢nyelmesen visszavÀgyik (mert Ãgyis az a c¢l, Ãgyis oda jut), s n¢lk¡le pedig csak olyan
koholmÀnyokat lehet Árni, mint ezek az ¢rtelmi erûvel l¢trehozott Àlegyszerü novellÀk,
melyeket gyakorlatk¢ppen szerkesztgetek.
De hÀt erre nem biztathatlak, nem elhatÀrozÀs k¢rd¢se a jÂ vers, mint egy nûnek
az, hogy sz¢p legyen, a vers nehezebb mesters¢g. Kedv, lend¡let kell hozzÀ, s ez megvan benned, meg is lesz. Elmondtam, hogy mit irigylek tûled, elmondom, hogy mit
tenn¢k hozzÀ a vershez. Csakugyan, csak a legutolsÂ versszakot hadartad el, kiesve az
¡tembûl, a versbûl, hogy valahogy befejezd addig, amÁg a t¢mÀnÀl vagy. Csakhogy
mÀr r¢gen elhagytad az eg¢sz kis t´rt¢nelmi àtragikom¢diÀtÊ EurÂpÀstul, huszadik
szÀzadostÂl, hÀborÃjÀval ¢s b¢k¢j¢vel egy¡tt, mert aki a àdunavid¢ki hatÀrhÃzÀsokatÊ
unja, aki ¢veket k¢r, amelyek zÀporozzÀk àa tudatot, hogy mi¢nk a vilÀgÊ stb. szÂval
a fiatalsÀgunk szabad ¢s bû mennyboltjÀt, az ¢rz¢kel¢s ¡des¢g¢t, a kedvet, a szÁv mentess¢g¢t a fojtogatÂ m¢rgektûl, a nyomorÃsÀgtÂl, a tapasztalat roncsolÀsaitÂl stb., az
mÀr r¢gen olyasmit k¢r a politika hozzÀ¢rtû szakembereitûl, amit azok bajosan adhatnak meg. M¢gis, jelent¢ktelen, pÀr ¢vtizedre vagy pÀr ¢vszÀzadra szÂlÂ munkÀcskÀjukkal k´z¡k lehet ilyesmihez is! Szer¢ny, gyakorlati müv¡k illÃziÂk¢nt, jelk¢pk¢nt,
¡r¡gyk¢nt a lelkek valÂsÀgÀban is jelenthet majd valamit, ahogyan a szeg¢nys¢g-gazdagsÀg, eg¢szs¢g, szabad jÀrÀs-kel¢s materiÀlis t¢nyei is term¢szetes ´sszef¡gg¢sben
vannak ¢let¡nk szellemi, spirituÀlis, igaz valÂsÀgÀval... Ha meg¢rtenek valamit a versbûl. Ha tisztÀban vannak vele, hogy b¢keszerzûd¢s¡nkkel enn¢l l¢nyegesebb dolgot
is k¡ldhetnek nek¡nk PÀrisbÂl. Stb. EgyszÂval, ahogy f´l¢emelkedt¢l a versnek (ami
naggyÀ teszi) ä ugyanolyan biztonsÀggal, tempÂval vissza is kellene szÀllnod, ugyanolyan tiszta ä ¢s most mÀr magas ä lÁrÀval. Hogy hogyan, azt csak te tudod megint.
Viszont az, hogy ki tudod emelni sarkaibÂl a versedet, hogy a kellû pillanatban megtalÀlod a vers megl¢vû, ûsi-ismerûs, egyetlen lehets¢ges mondatait, a v¢gtelen¡l egyszerü alaprajzÀt, amelyet m¢giscsak a legritkÀbban lelnek meg a legnagyobbak is, az,
ismerj¡k el, d´ntû.
Nagy k´ltû vagy, csak buta. Szervusz.
Cipi

Ottlik G¢za ä Vas IstvÀnnak
[Z¡rich, 1947]
Kedves Marika, Pista,
Ma ¢rkezett meg Sût¢r Pisti, s holnap indulnak haza, Ãgyhogy megragadom az alkalmat, ¢s vele k¡ld´m el ezt a levelet. MÀr telefonon jelezte, hogy el van int¢zve a svÀjci
meghÁvÀsod ¢s a rÂmai is ä egyszÂval azonnal add be az Ãtlev¢lk¢rv¢nyedet. Hubay
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MiklÂssal egy¡tt elhoztÀk Mme Silberscheint is a Kongresszusra, aki annak a bizonyos
Comit¢nak az eln´ke.
°n egy hete hallgatok. A sok franciaäangolän¢met szÂszÀtyÀr k´z´tt feltün´k tartÂzkodÂan szükszavÃ viselked¢semmel, mint aff¢le kiss¢ gûg´s, de rokonszenves ember, aki nyilvÀn k¢tszer is meggondolja, mit mondjon. Okosan n¢zek a szem¡kbe, ¢s
nem is ÀlmodjÀk, hogy egy b¡d´s szÂt se ¢rtek a besz¢dj¡kbûl.
Z¡rich is, a tÂ is, Baret is csodÀlatos. Cukor, tejszÁnhab, lÀgy neonf¢nyek, bûs¢g ¢s
drÀgasÀg. Ettem k¢t banÀnt (amit nem szerettek), ittam MalagÀt, ¢s kimostam a harisnyÀimat. Megtudtam Ronsard-rÂl, hogy magyar volt, itt van Heltai, TÀbori, rengeteg magyar, ittam m¢g Canadian Club Wishkyt (vagy Whisky?). Passuth Lacival alszom
egy szobÀban, ami nagy ¢lm¢ny lehet szÀmÀra. Annus hinduval, olasszal, svÀjcival, angollal (faji k¡l´nbs¢g n¢lk¡l) fl´rt´l ä B¢csben kiszÀlltunk egy f¢lÂrÀra, egyetlen helyis¢g sem volt nyitva 9-kor, v¢gre az ÀllomÀs kerthelyis¢g¢t felfedezt¡k, ahol aztÀn
mülimonÀd¢t ajÀnlottak. (MÀs nincs.)
Szervusztok, k¢zcsÂk Marinak, Gy´ngyinek (ha lÀtjÀtok)
Cipi
Genfi cÁmem: Ottlik
c/o Nicolas Hubay
4, Rue Munier-Ronilly
Marika ä Kutni MÀria, Vas IstvÀn mÀsodik feles¢ge. ä Fanny Silberschein ä a Comit¢ International
pour le Placement des Intellectuels R¢fugi¢s genfi k´zpontjÀnak vezetûje; ez az int¢zm¢ny 1946ä
1947-ben ä Hubay MiklÂs k´zvetÁt¢s¢vel ä t´bb magyar ÁrÂt, müv¢szt lÀtott vend¢g¡l (Ferenczy
B¢ni, Illy¢s Gyula, MÀrai SÀndor, Gyergyai Albert, Szûnyi IstvÀn, Pilinszky JÀnos, Heltai Jenû,
D¢ry Tibor, Nagy Lajos, Ottlik G¢za, Cs. SzabÂ LÀszlÂ stb.). ä Gy´ngyi ä Debreczeni Gy´ngyi,
Ottlik G¢za feles¢ge.

Ottlik G¢za ä Vas IstvÀnnak
Genf, 1947. jÃnius 11.
DrÀga PistukÀm,
rem¢lem, k´zben meg¢rkezett haza Sût¢r, ¢s te mÀr r¢gen csinÀltatod az Ãtleveledet.
írj n¢hÀny sort Hubay MiklÂs cÁm¢re, nÀla lakom, vagyis a nyakÀn (pillanatnyilag Passuth Lacival egy¡tt). SvÀjcrÂl nem Árok, majd meglÀtod, hogy milyen. P¢nzben szüken
Àllunk. Napi 15 frankot kapunk plusz 100 egy hÂnapra, s talÀn az Ãtik´lts¢get is megadjÀk holnap. Itt szeretn¢k maradni Genfben jÃlius k´zep¢ig, Ártam RÂmÀba, hogy
k¢sûbb kezdhessem meg az ottani f¢l¢vet. PEN-´sszej´vetel sok szaladgÀlÀsbÂl Àllt, Z¡richbûl alig lÀttam valamit. Viszont voltunk Baselban egy napig, a Vierwaldst¤tti-tavon
egy d¢lutÀn. Most h¡lye vagyok a melegtûl, majd Árok egyszer okosabbat; de se Gy´ngyi, se senki nem Ár nekem, hogy mi ÃjsÀg. Lajos¢k hogy vannak?
EzÃttal elsûsorban az¢rt Árok, hogy olvasd el Hubay darabjÀt, noha francia fordÁtÀsban kapod majd meg, ¢s Árd meg nekem, esetleg kiadnÀ-e Endre barÀtod a R¢vai
kis k´nyvei k´z´tt. Hubay csak abban k¡l´nb´zik tûlem, hogy fiatal ¢s tehets¢ges. Lusta, rendkÁv¡l udvarias, nyÀjas, lÀtszÂlag szeretetre m¢ltÂ fiÃ, alapjÀban erûszakos, makacs, szesz¢lyes disznÂ. Ezt a darabjÀt szerinte 2, igazÀban ´t ¢vig Árta, and nothing
else. TÃlzsÃfolt, kanyargÂs, ´konÂmiÀtlan szerkezet, metaforad´mping; remek r¢szletekkel, nagy kvalitÀsok. Ez a fel¡letes benyomÀsom, m¢g el akarom olvasni ¢n is rendesen.
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Genf isteni. Hubay olyan velem, mint ¢n voltam veletek az ostrom alatt; egyszÂval
most kifogtam magamnak alaposan. Viszont remek kis palota ez a k´nyvtÀr, az emeleten k¢tszobÀs lakÀsa van a fiÃnak, Ãgyhogy pillanatnyilag nagyon jÂ helyen vagyok.
MegprÂbÀlom azt csinÀlni, hogy d¢lelûtt fordÁtok (Annusnak megÁg¢rtem augusztus
k´zep¢re), este Árok. DrÀga az ¢let. Fûk¢nt a lakÀs, ami ä szerencs¢re ä egyelûre nincsen.
HÀt Mari talÀlt-e mÀr BudÀn? Hozd ki ût is, meg Gy´ngyit is RÂmÀba. Van itt egy
nagyon kedves ¢s okos k´ltû, Trolliet, majd k¡ld¡nk neked verset tûle, ahogy kiveszem, jÂk. FranciatudÀsom vÀltozatlan. Z¡richben mÀr kezdt¢k ¢rteni a magyar szÂt,
sajnos elj´ttem k´zben. Szervusz, Árj mielûbb! ¹lel ¢s Marinak k¢zcsÂkjÀt k¡ldi
Cipi
Gy´ngyit ne hagyjÀtok cserben. Menjetek ki hozzÀ, s Árj, mi van vele? CÁmem a borÁt¢kon levû! (+ c/o. MiklÂs Hubay.)
Endre barÀtod ä Ill¢s Endre (1902ä1985), ÁrÂ, a R¢vai KiadÂ, majd a Sz¢pirodalmi K´nyvkiadÂ
igazgatÂja. ä Gilbert Trolliet (1907ä1980) ä francia nyelvü svÀjci k´ltû.

Ottlik G¢za ä Vas IstvÀnnak
Genf, 1947. jÃlius 6.
DrÀga ¹regem,
hallom, Mari csakugyan elk´lt´z´tt, no nagy marhÀk vagytok. SvÀjci meghÁvÀsod, Ãgy
lÀtszik, alaposan eltolÂdik, a Comit¢ kapott egy ukÀzt, hogy egyelûre sz¡neteltesse a
dolgokat. Gy´ngyinek r¢szletesen megÁrtam, hova ¢s hogyan hÁvnak, mennyit adnak
naponta (15 frankot, el¢g kev¢s) ä m¢g mielûtt elutazn¢k RÂmÀba, megprÂbÀlom vilÀgosan kiszedni Mme Silberscheinbûl (pillanatnyilag OlaszorszÀgban van), mi lesz a
franciaorszÀgi utatokkal. Ugyanis csupa halandzsÀzÂ ember ä nÀlamnÀl is zavarosabb
l¢nyek ä kezei k´zt folynak ezek az ¡gyek.
EgyszÂval a rÂmai utazÀst csinÀld, az biztos. °n k´r¡lbel¡l 15-¢n megyek. Szeretn¢m, ha Gy´ngyi is kij´hetne szeptemberben vagy oktÂberben ä de persze elûbb Kardos Tiborral kell besz¢lnem, akirûl hallom, hogy angyal, kedves, remek ember, csak
minden alkalommal igazgatÂi enged¢lyt kell k¢rni tûle, ha telefonÀlni akar az ember,
¢jf¢l utÀn a kapus nem ereszti be a k¢sûnj´vûket, ¢s n¢ha nem folyik a vÁz (a te szaktudÀsod n¢lk¡l´zhetetlen lesz ott e t¢ren).
SvÀjc r¢mes hely, a nûk nem fekszenek be az Àgyamba ä nem tudom, mire vÀrnak?
ä Hubay k¡l´nleges pofa, un dr³le de type, franciÀul egy b¡d´s szÂt sem tudok azÂta
se, k´tetedet Szekula çgnes ÁrÂasztalÀn lÀttam a minap, strandra jÀrok (egyf¢l¢t adnak
eb¢dre a plage vend¢glûj¢ben, tegnapelûtt spenÂt volt t¡k´rtojÀssal) ä szÂval se enni,
se ¢lni, se napot lopni, lÂgni, kÀv¢hÀzazni nem tudnak itt, mulatÂjuk olyan kaposvÀri
zen¢skuplerÀj-szerü, se azt nem mondhatnÀm rÂluk, hogy a testi ¢lvezetek helyett a
szellem magasrendü izgalmaiba mer¡lnek, nincsenek itt se gazemberek, se nagy emberek, se nagy müvek, se nagy szenved¢lyek, csak demokrÀcia.
ötleveledet csinÀltasd, mert r¢mes lenne, ha nem j´nn¢l RÂmÀba. Nem dolgozom,
nem dorb¢zolok, nem csinÀlok semmit. írj, ne sajnÀld tûlem az idûdet, mert aljassÀg
k¢zzel Árni levelet, ¢n is Ágy szoktam, s tudom, hogy t´k¢letesen rosszhiszemü vagyok,
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ha k¢zÁrÀssal Árok. Marinak mindenesetre add Àt k¢zcsÂkjaimat, ha talÀlkoznÀtok,
mÀsk¡l´nben becs¡ld meg magad, ne szÀllj vitÀba soha senkivel, ¢s tornagyakorlataidat el ne felejtsd reggelenk¢nt.
¹lel
Cipi
Kardos Tibor (1908ä1973) ä irodalomt´rt¢n¢sz, egyetemi tanÀr, ebben az idûben a RÂmai Magyar Int¢zet igazgatÂja. ä Szekula çgnes (?ä1969) ä ÃjsÀgÁrÂ, erd¢lyi ¢s budapesti lapok genfi
tudÂsÁtÂja.

Ottlik G¢za ä Vas IstvÀnnak
RÂma, 47. V II. 31.
DrÀga PistukÀm ¢s Mari!
Gyertek mÀr, mert fene unalmas itt, moziszakember tÀrsam sincs, hozzÀtok Gy´ngyit
is. Meleg van ¢s nincs p¢nzem. Csak ¡l´k a ronda szobÀmban, ¢s prÂbÀlom fordÁtani
a Waugh-t. Trolliet verseit megkaptad-e? KÀlnoky Lacinak mi a cÁme? JÂ volt-e sz¢tk´lt´zni egy kicsit? Mert nekem Gy´ngyi n¢lk¡l se jobb. írjÀl, Pista, aztÀn gyertek!
K¢zcsÂk, ´lel¢s:
Cipi
A Waugh ä Evelyn Waugh UTOLSñ
meg (Franklin TÀrsulat, 1947).

LçTOGATçS

cÁmü reg¢nye Ottlik G¢za fordÁtÀsÀban jelent

Ottlik G¢za ä Vas IstvÀnnak
[RÂma, 1947]
DrÀga ¹regem,
mi a csuda van veletek, semmit sem tudok rÂlad, m¢g azt sem, mikor indulsz? Kezdem
avval, hogy egy nagy szÁvess¢gre k¢rlek: k¡ld´k itt anyÀmnak egy rÂzsaf¡z¢rt a lev¢llel
egy¡tt, a borÁt¢kban, mert azt k¢rte ä mÀrmost el kellene juttatni hozzÀ, s attÂl f¢lek,
m¢g mindig kint van az Otba kÂrhÀzban (valami kis t¡dûzavarokkal). TehÀt adj helyettem borravalÂt a k¡ld´nc´t´knek, ¢s vigye ki az ember az OtbÀba, az öj Szent
JÀnos kÂrhÀznÀl van, m´g´tte, nem tudom, milyen Ãton, 44-es, 83-as vagy autÂbusz.
De ha nincs ott anyÀm, akkor ne hagyja ott, hanem vagy vigye vissza hozzÀd a R¢vaiba,
¢s Árj egy lapot anyÀmnak, Attila k´rÃt 12., hogy menjen fel ¢rte, vagy ha Gy´ngy´ssel
hamarosan talÀlkozol, add Àt neki, hogy tovÀbbÁtsa ä vagy ami egyszerübb, vigye el az
ember az Attila k´rÃtra. Adj a fiÃnak vagy 10 forintot, s Gy´ngyi majd megadja neked.
írtam ZÀdor AnnÀnak neked szÂlÂ ¡zenetet, okulj belûle, aztÀn gyere mÀr. Hogy
vannak Lajos¢k? Trolliet nagyon kedves pofa, komoly fiÃ, hallatlanul szÁves, jÂlesû
l¢gk´rü ember, nagyon szeretn¢d. írÂ, an¢lk¡l, hogy bolond lenne, mint a kis Hubay
vagy ¢n. Tudod, û az az ÁrÂ, akinek siker¡lt is Ãriembernek maradnia, nem Ãgy
Maughamnak vagy Dant¢nak. K¢pzelheted, hogy hogy barÀtkoztam vele ´ssze francia
nyelven.
Genfben v¢g¡l is nagyon jÂ volt, ¢des, sz¢p kis vÀros, visszavÀgyom, amiÂta csak
meg¢rkeztem RÂmÀba. Ez, ha jobb Ázüek lenn¢nek a gy¡m´lcsei ¢s ha nem lenne hal-
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szagÃ, olyan lenne, mint Kecskem¢t... de nem akarom bÀntani szeg¢ny jÂ Kecskem¢tet, szÂval csak vicceltem.
Mikor jelenik meg a Maugham? Visszavonok mindent a fordÁtÀsodrÂl; ¢n Àllati lassÃsÀggal, napi 6-8 Ârai munkÀval ´t oldalt tudok csinÀlni, pocs¢kul; szÂval tisztellek, na.
K¡l´nben drÀgult az ¢let itt, okvetlen¡l hozzÀl sok cigarettÀt magadnak ¢s p¢nzt
is, mert egyfelûl vÀsÀrlÀsi ingert kap az ember, mÀsfelûl jÂ lenne elmenni valami tengerparti nyaralÂhelyre majd. (°n ugyan PÀrisba is szeretn¢k, de egyelûre egy vasam
sincs, mindenkit zaklatok lev¢lben p¢nz¢rt, de a f¡l¡k botjÀt se mozgatjÀk. 4000 lÁra
zsebp¢nzt kapok havonta, a cigarettÀra kell 10 000 minimum!) Capriban a szÀllÀs-ellÀtÀs 1500ä4500 lÁra naponta, pici kis f¡rdûhelyen talÀn 1000 ä ehhez kell m¢g napi
1500ä2500 erre-arra ä szÀmÁtsd ki: 1 dollÀr = 625 lÁra, 1 gramm 14 karÀtos arany =
450 lÁra, 1 svÀjci frank = 165 lÁra, ez m¢g a legjobb, ha 265 k´r¡li kurzuson kapod a
Nemzeti BanktÂl. M¢gis, meg lehet ¢lni havi 100 dollÀrbÂl remek¡l, bÀrhol OlaszorszÀgban. Az akad¢miai lakÀsellÀtÀshoz viszont m¢g kell vagy 30-40 dollÀr k´ltûp¢nz.
PlÀne, miutÀn vÀsÀrolni akar az ember. Nekem kellene egy nadrÀg: jÂ flanelbûl 4500
lÁra, ÂcskÀbÂl 1750. Sz´vetkabÀt hozzÀ 13 000 k´r¡l. Tiszta gyapjÃ ruha, sz¢p, remek:
22 000. CsodÀlatos cipû: 7000, szandÀl 2500, olcsÂ cipû 3000. UtazÂtÀska, amit vennem kell: gy´ny´rü: 8000, szuperbûr´nd 12 000, ¢n m¢g szebbet fogok venni 3200¢rt, mÀr kin¢ztem magamnak. Borsalino-kalap 2800 lÁra. Oxford vagy Webster szÂtÀr
1500 lÁra k´r¡l. A k´nyvek marha olcsÂk. Egy espresso kÀv¢, akÀrhovÀ m¢sz, istenit
adnak, 15 lÁra, a f¢nyüzû csodabÀrokban 16 lÁra, legf´ljebb 17. (30 fill¢r k´r¡l.) SzÀraz
frascati literje 80 lÁra, ¢des 100 lÁra, chianti 230 lÁra, marsala 240 lÁra, tojÀsos marsala
280 lÁra, vermut 280 lÁra; palackozva, Martini vagy Isolabella, extra szÀraz, feh¢r vagy
cocktail-vermut 450 lÁra, egy pohÀrka zÀrai maraschino (Luxardo!) 40 lÁra, s m¢g a
k¡lf´ldi italok se drÀgÀk. Sajnos a s´r csapnivalÂ, ¢s sehol sincsen csapon, egy hÂnapi
tanulmÀnyÃt utÀn ´sszesen k¢t helyet talÀltam, az egyik Dreher-s´rt ad. BanÀn megfizethetetlen. °telt egyÀltalÀn nem ettem m¢g, csak egyszer a magyar vend¢glûben
egy pirÁtott borjÃmÀjat, az jÂ volt.
C'est tout. Szeretn¢m, ha Gy´ngyi j´nne veled, biztatgattam, de hÀt elûbb a p¢nz¡gyeknek kell eldûlni. Azonban egy hÂnapos RÂma fen¢t se ¢r, legalÀbb 4 hÂnap szabadsÀgot k¢rj (!), mÀr csak az¢rt is, mert ¢n veled akarok visszamenni, s szeretn¢m
kihÃzni itt a telet, ugyanis m¢g sincsen pesti lakÀsunk, apÂsom lakÀsÀt m¢gse kapjuk
meg. Azt szeretn¢m, ha Gy´ngyi is itt maradhatna januÀr-februÀrig, mert G´d´llûrûl
kik´lt´zik az ´reg Mattyasovszky, ¢s egyed¡l nem maradhat ott a Gy´ngy (kis h¡lye
û m¢g ahhoz). Ha megkapom Ãjra a havi 400-ra emelt seg¢lyeket, ¢s kiadjÀk elûre az
eg¢sz ¢vit dollÀrban, amire van rem¢ny, akkor û is maradhat velem v¢gig. T¢ged meg
Ãgysem engedlek el hamarÀbb, ha a R¢vai KiadÂ kiugrik a bûr¢bûl, akkor se. K¢rj
egy hÂnap rendes ¢s hÀrom hÂnap fizet¢s n¢lk¡li szabadsÀgot.
HÀt Marival most ¢ppen hogy vagytok? Sz¢t- vagy ´sszek´lt´zûben? °n mindenk¢ppen csÂkoltatom a kez¢t, t¢ged meg Àtkozlak, hogy nem Ársz hosszÃ ¢s b´lcs levelet.
Szervusz! Cipi
(Ja, k¡ld´k egy kis teÀt neked.)
A Maugham ä Somerset Maugham AKKOR °S MOST cÁmü reg¢nye Vas IstvÀn fordÁtÀsÀban jelent
meg magyarul (R¢vai KiadÂ, 1947).
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Ottlik G¢za ä Vas IstvÀnnak
[1948ä49?]
Kedves ¹regem,
bÀnt ¢s egyre idegesÁt, hogy nyaggattalak, ¢s v¢gk¢pp meguntatom magam veled,
mint egy nyüg´s csecsemû, aki nemcsak teljesen ¢rthetetlen¡l fejezi ki bajÀt, de kellemetlen¡l is. *.De lÀtod, valami bajom van veled, ¢s fogalmam sincs, hogy mi ä talÀn
az, hogy elszontyolodva tengsz-lengsz csak, mint az ´regedû Arany, az °sz-ÂdÀd Âta
mÀr, ¢n meg tûled vÀrnÀm ¢ppen azt a rÂzsaszÁnü derülÀtÀst, amely Soma l¢ny¢t Àtlengte, amikor KovÀch Elem¢rt ¡t´gette ¢rte, tûled vÀrnÀm, hogy mihez tartsam magam, s ehelyett inkÀbb a cs¡gged¢shez adsz erût, amihez nekem Ãgysem kell sok, te
magad pedig, piszok mÂdon, amÃgy sem tudnÀl soha elcs¡ggedni, hiszen a rÂmai
verseid is, RÀkÂczi-tanulmÀnyod is alapjÀban csak Ãgy fortyog a keserü ¢s eleven indulattÂl. °rts meg, rÂmai verseid is sz¢pek, RÀkÂczid is, amint Arany OssziÀnjÀra se
lehet azt mondani, hogy bÀgyadt k´ltem¢ny ä de mindketten nagyon jÂl tudjÀtok,
hogy ugye ott egye meg a fene a nagymamÀt, ¢s m¢gis beleringatjÀtok magatokat a
kellemes bÀnatokba s abba, hogy ànem megyÊ (ravaszul tet¢zve ezt avval, hogy az¢rt
dolgoztok, nehogy megtÀmadhatÂ legyen bÀrhonnan is a t¢tlens¢gtek ä mint az ¢n
becs¡letes semmittev¢sem ä sût Arany itt-ott remekmüveket Árt ilyen t¢tlen¡l, de azt
te se ÀllÁthatod, hogy azt kellett Árnia, amit Ágy, talÀn k´teless¢gtudÀsbÂl, lÀsd RÀkÂczi,
Árt? aki k´t.tud.bÂl belement olyasmibe, ami nem igazi szÁv¡gye! s rosszul is csinÀlta).
M¢giscsak avval k¢ne bÁbelûdni, amit ne egyen meg a fene semmi k´r¡lm¢nyek k´z´tt.
Van-e ilyesmi? Van ä p¢ldÀul benned is van; valami kellemes dolog, amivel megejted
az embert, nevezhetj¡k harmÂniÀnak, erk´lcsnek, jÂ Áznek, k´lt¢szetnek vagy egyszerüen a term¢szet csal¢tk¢nek, amellyel rÀbÁrja az emberi fajt, hogy fenntartsa ¢let¢t,
belesürÁtve ebbe az iz¢be mindent, amit az ¢let ¢rtelm¢nek hihet¡nk aztÀn; hÀt ez¢rt
vagy k´ltû, evvel t´rûdj, ¢n meg itt vagyok neked kaledÂniÀn n¢pnek, kit f´lverj ¢nekeddel. R´viden, a n¢p optimista irodalmat k´vetel tûled.
De hogy a vonalbÂl egy kicsit kit¢rjek megint, az àelszigetelt ¢nÊ-nek vannak tovÀbbi
¡gyei, vannak izgalmas ¢s ¢rdekes dolgok, ¢s fontosak, amelyektûl elfordulsz, ¢s csak
àb¢nÀn zsibongszÊ Ady h¡lye szavaival, àegy nyomor¢k fonÀl hurkÀnÊ, ahol a hurka
nem rizses mÀjvagdal¢kkal t´lt´tt b¢ldarabot jelent, ami Ázletesen elk¢szÁtve ¢tvÀgygerjesztû falat lehet, hanem egy sovÀny kis csomÂt egy madzagon, amirûl mindig tudtad, hogy fogyasztÀsra alkalmatlan, s enn¢lfogva most, hogy ez nyilvÀnvalÂ lett, semmi
okod nincs abbahagyni a hÃsev¢st ¢s borivÀst, amivel eddig is ¢lt¢l, madzag ide, madzag oda. Marx nem szÀmolt avval, hogy az emberek nemcsak gazdasÀgilag vannak
kiszolgÀltatva ¢s Áns¢ges helyzetben, hanem szellemileg is, ¢s ez a nagyobbik baj; ¢s
amÁg szellemileg fel nem szabadulnak, addig mÀsk¢nt sem bÁrjÀk magukat felszabadÁtani (ez¢rt tud a nacionalizmus vagy akÀr a legolcsÂbb szellemi maszlag is f´l¢be
kerekedni a szocializmusnak), s ha m¢gis siker¡l, ez a szabadsÀgra m¢g teljesen alkalmatlan ember a legkiszÀmÁthatatlanabb dolgokat fogja müvelni vele (esetleg azonnal
f´lfalatnÀ az ´rd´ggel ä ha bÁrnÀ!) ä de te szÀmoltÀl mindezzel, mert a k´ltû mindent
tud a vilÀgrÂl, ha nem is mindig az esz¢vel..*
H¡lyes¢g, amit kihÃztam, tekintsd semminek ä nem ezt akarom mondani.
Ha nincs is senkim, az¢rt f¡ty¡l´k rÀd, ahogy te is f¡ty¡lsz rÀm; ez term¢szetes, ¢s
mind a ketten nagyon jÂl tudjuk. Nem akarok abba a hibÀba esni, amibe Ill¢s Endre
esett velem szemben, elfelejtv¢n, hogy megvan mindenkinek a maga f¡ggetlen l¢te-
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z¢se, ¢s nagyon nevets¢ges ´nÀltatÂnak kell lenni ahhoz, hogy az ember bÀrmit is vÀrjon valaki mÀstÂl. Ilyen emberrel nem is barÀtkoztam volna ´ssze soha; mert ez t´bb
mint tÀj¢kozatlansÀg, ¢s semmi k´ze naivitÀshoz ¢s idealizmushoz: egyszerüen az elk¢nyeztetett ´nz¢s erûszakos lÀtni nem akarÀsa; igazi romantikÀt ilyen egy¡gyü ¢s
majdnem rosszhiszemü ÀlromantikÀra alapozni sem lehet. BarÀtsÀgot se alapoztam
soha ilyen ¢rz¢sekre. Dani nevü barÀtommal soha egymÀs dolgÀba bele nem szÂltunk,
¢s egyik¡nk se vÀrnÀ soha a mÀsiktÂl, hogy bÀrmif¢le Àldozatot hozzon ¢rte. De lÀtod,
¢ppen ez a Danim Árta most, hogy megkapta a k¢t k´nyvet, amit k¡ldtem neki. A te
verseidet meg a Waugh-t. °n mindig nagyon lassan tudatosÁtom magamban a dolgokat, mozdulataimat, mindig utÂlag, s m¢g Ãgy se nagyon. K¢ts¢gtelen azonban, hogy
valami mÂdon Ãgy ¢reztem, errûl a kettûrûl kell tudnia Daninak, hogy tudjon rÂlam
mindent ¢s tudjon EurÂpÀrÂl, a korrÂl is mindent, ami k´zben t´rt¢nt s ami szÀmÁt.
TehÀt m¢gis vÀrok tûled valamit, ami ugyan nem barÀti szÁvess¢g, hanem olyan k´teless¢ged a n¢p irÀnt (?) mint egy folyÂnak p¢ldÀul, hogy folyjon tovÀbb. HatÀssal vagy
a vilÀgra, megejted az embereket (legutÂbb a nagyon rokonszenves Czibort), az Ázl¢snek ¢s az erk´lcsnek ÂriÀsi hatÀskvantumja szorult bel¢d, tartsd magad ´nmagadhoz,
folytasd egy¢nis¢gedet. Szervusz, nem kezdek Ãj oldalt
Cipi
[FolytatÀs oldalt a lapsz¢len:]
N¢zd csak, mind a ketten hisz¡nk valamiben ä az ¢rz¢seinkkel, a gusztusunkkal, erk´lcsi szimatunkkal, mint Waugh is, meg a t´bbiek, akik m¢g vannak ä, s ez nem a
marxizmus, nem a katolicizmus, s nem hinn¢m, hogy a kapitalista vilÀgrend lenne ä
m¢gse semmi, hanem nagy dolog. Ezt ¢pÁtsd.
Soma ä ¹rley IstvÀn, ÁrÂ (1913ä1945), Ottlik G¢za ¢s Vas IstvÀn barÀtja. ä Az itt k¢t * k´z´tt
szereplû sz´vegr¢szt hÃzta Àt ceruzÀval Ottlik. ä Czibor ä Czibor JÀnos (1922ä1961), kritikus,
lektor.

Ottlik G¢za ä Vas IstvÀnnak
G´d´llû, 1950. januÀr 31.
Kedves PistÀm,
nagy megd´bben¢ssel kaptam meg ¢rtesÁt¢sedet, hogy a R¢vai Àtvette a Dickens-fordÁtÀsomat. K´zben ¢ppen ugyanakkor adattam postÀra (a Franklin cÁm¢re) Ãjabb 100
oldal k¢ziratot. Fogalmam sincs, hogy most mi a helyzet ä hogy az ilyesmi hogyan volt
lehets¢ges, an¢lk¡l, hogy engem m¢g csak ¢rtesÁtett is volna a Franklin, akit v¢g¡l is
a szerzûd¢se k´telez velem szemben ä, ÀmbÀr lehets¢ges, hogy t¢vedek, mint ahogy
mÀr nagyon sokszor kellett tapasztalnom ¢letemben, hogy àirreÀlisÊ ¢s t¢ves elk¢pzel¢seim voltak az egy¢n jogairÂl a kapitalista vÀllalattal ¢s az Àllamhatalommal szemben.
ögy ¢rtem, hogy lehets¢ges (¢s attÂl f¢lek), hogy szerzûd¢sest¡l, Dickensest¡l kidobtak
volna valami ÀtalakulÀs kapcsÀn innen is, onnan is, ¢s neked kellett k´zbel¢pned a
v¢delmemre. Amit nagyon szÁvesen ¢s hÀlÀsan venn¢k ä mÀs k´r¡lm¢nyek k´z´tt. így
azonban m¢g annak sincs ¢rtelme, hogy kisebb kellemetlens¢geket vegy¢l a nyakadba
miattam (van el¢g bajod en¢lk¡l is). àígyÊ alatt m¢g csak nem is Endr¢t ¢rtem, akire
¢n nem haragszom (ha neh¢z is elfelejteni, hogy utÀl ¢s len¢z, ¢s ´t ¢v mÃlva sem
bÀnta meg sÃlyos igazsÀgtalansÀgÀt irÀntam, ¢s nem bocsÀtotta meg nekem azt, ami-
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ben nyilvÀn igaza volt, hogy felelûtlenebb ¢s fellengzûsebb ¢s talÀn megbÁzhatatlanabb
vagyok nÀla) ä hanem azt ¢rtem, hogy Ágy Ãgysem tudunk tovÀbb meg¢lni, tekintve,
hogy sem innen, sem onnan nem fogok t´bb fordÁtÀst kapni, sem k¢rni ä mÀs j´vedelmem pedig nincsen. SzÂval, ha simÀn Àtveszi a Dickenst a R¢vai, ¢s ki is fizeti, akkor
jÂ ä az m¢g egy jÂ f¢l¢vi meg¢lhet¢st jelent (m¢g kb. 10 ezer forinttal tartozik) ä, de
àdon't bother aboutÊ it's all the same, as times go ä ¢s ¢n sem Âhajtom Ãjabb kiadÂi
rosszÁzüs¢gekkel nyomasztani magamat. Nagyon lesÃjtott persze a dolog, mert itthon
karÀcsony Âta teljesen berendezkedtem a munkÀra, belelelkesÁtettem magam, hogy
g¢piesen csinÀljam napi 8 ÂrÀn Àt, mert sajnos keserves ¢s neh¢z munka a szÀmomra,
s mostanÀig sz¢pen be is tudtam tartani az elûirÀnyzott tervemet (csak a szemem bÁrja
rosszul), s mÀrcius 15-re k¢sz is leszek vele ä mert most, mialatt Árom neked ezt a levelet, k´zben eld´nt´ttem, hogy f¡ty¡l´k az eg¢szre, csinÀlom tovÀbb rend¡letlen¡l,
akÀr kiadjÀk, akÀr nem, akÀr kifizetik, akÀr nem, mert jÂt tesz nekem ez a baromi
¢letmÂd (jÂformÀn olvasni sem ¢rek rÀ, mert ¢jszaka meg a reg¢nyemet Árom ä ¢s azt
is csinÀlom tovÀbb, egye meg a fene ä, elkezdtem megint el´lrûl, ÃjraÁrom az eg¢szet
ä hiszen arrÂl mÀr Ãgyis eld´nt´ttem nagyjÀbÂl, hogy nem adom ki, m¢gis egyre vacakolok vele, talÀn csak lesz belûle valami egyszer; amit eddig olvastÀl belûle, az csakugyan nem t´bb, mint anyag- ¢s kell¢k-´sszeszedeget¢s...).
PiroskÀnak persze esze ÀgÀban sem volt kij´nni! Mi van az operÀciÂjÀval?
¹lel Cipi
Dickens-fordÁtÀsom ä az ¹R¹K¹S¹K (1950). ä A reg¢nyemet Árom ä az I SKOLA A HATçRON-t.

Vas IstvÀn ä Ottlik G¢zÀnak
DrÀga egyetlen Cipik¢m!
BorzasztÂ k´r¡lm¢nyek k´z¡l Árok Neked. Tudniillik kider¡lt, hogy az O' Neill-darabot januÀr 2-ig kell megcsinÀlni, mert akkor mÀr prÂbÀljÀk. M¢gis elvÀllaltam, nem
annyira a p¢nz miatt ä mert ¢n is azt hiszem, hogy valÂszÁnüleg nem lesz sikere ä,
hanem mert gy´ny´rü darab, a legnagyobb, amit ¢vek Âta megismertem, ¢s m¢g
Shaw-bÂl is csak a Johanna mÃlja fel¡l ä nagyon k´ltûi is, sok verssel. SzÂval, nem akartam kiengedni. Viszont n¢gy felvonÀs, tÁz Áv, ¢s tudod, milyen neh¢zs¢get okoz nekem
mÀr maga a sz´veg meg¢rt¢se is. Piri, k¢pzelheted, szokott zsenialitÀsÀval hozzÀjÀrul,
de most a tetej¢be meg is betegedett, fekszik. Ez¢rt csak most tudtam elolvasni a k¢ziratodat. MÀrmost:
1. Hogy leszÀmÁtva egy (-k¢t?) ´reget, akinek jelentûs¢g¢t fel se tudja az ember igazÀn m¢rni, mert jÂformÀn mÀr gyerekkorÀban kezdte olvasni ûket, legjobb prÂzaÁrÂnknak tartalak, ez r¢gi dolog, k¡l´nben is az Ãgynevezett objektÁv igazsÀgok k´z¢
szÀmÁt, tehÀt nem nagyon fontos.
2. Hogy az eg¢sz Ãjabb kori àfictionÊ-irodalomban a legeg¢szs¢gesebbek ¢s leg¢rdekesebbek k´z¢ tartozol, ez mÀr valamivel fontosabb ¢s szomorÃbb (mert nehezebben ¢rv¢nyes¡lhetû) igazsÀg.
3. Hogy engem ¢lû prÂzaÁrÂk k´z¡l senki sem tud Ãgy ¢rdekelni, izgalomba hozni
¢s meg is nyugtatni, mint Te ä ez az, amit voltak¢ppen k´z´lni akartam, ¢s ´r¡l´k,
hogy mert tÀvol vagy, f¢lbeszakÁtatlanul meg is tehetem. Minden ÁrÀsod valahogy
olyasf¢lek¢ppen hat rÀm, ahogy Vivaldi bÀrmely zen¢je, az is, amit elûsz´r hallok tûle,
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mÀr az elsû taktusokban a zsigereimre hatva, a gyors t¢teleiben is fÀjdalmasan ¢s a
nagy adagiÂiban is jÂlesûen. (Tudom, ez a hasonlat Neked nem sokat jelent. BotrÀnyosan barbÀr a reg¢nyed elej¢n a k¢t Bachra valÂ utalÀs ä de ne javÁtsd ki, maradjon
benne ¢ppolyan meghatÂ h¡lyes¢gi bizonyÁtvÀnyul, amilyeneket egy Balzac, egy MÂricz, egy Nagy Lajos szokott magÀrÂl kiÀllÁtani. De azt is tudod, hogy magamra n¢zve
ezzel a legt´bbet mondtam.)
Ez a hatÀsod teljes m¢rt¢kben ¢rv¢nyes¡l ebben a reg¢nyedben is, amely pedig bizonyos fokig a legrealistÀbb ÁrÀsod, mindenesetre a legg´rcs´sebb ä ezt nem a müv¢szet¢re, hanem az ¢rzeletvilÀgÀra vonatkoztatva. SzÂval nagy reg¢ny, nagyon fontos,
alapvetû reg¢ny mÀr eddig is. Persze nem eml¢kszem mÀr jÂl a r¢gi Fassungra, de
Ãgy ¢rzem, az ÀtalakÁtÀsok ä a nagyszerü, Ãj kereten tÃl is ä kivÀlÂak, valÂban ÂriÀsit
emelnek rajta, k¡l´n´sen az idûbeli indÀzÀsa, szemben a r¢ginek ä ha jÂl eml¢kszem
ä egyvonalÃsÀgÀval.
Cipik¢m, azt mondtad, szigorÃan olvassam, mondjam meg, mit javÁts rajta. Semmit
sem talÀltam. Nem mondom, hogy minden mondatod t´k¢letes. Nagyon m¢ltÀnyolom azt a t´rekv¢sedet, hogy nem akarsz àsz¢penÊ kosztolÀnyis vagy plÀne Ãjabb, bonyolultabb ¢s k´ltûibb mÂdon mutatÂs magyar prÂzÀt Árni. Sokszor ¢ppen a hanyagsÀgaid a legremekebbek benne. N¢ha azonban valÂban csak hanyagsÀgok, k¡l´n´sen
ott, ahol nem a k´znapi slampossÀg fel¢, hanem a papÁrÁzübben szokvÀnyos fordulatok
fel¢ vagy hanyag. Ezeket sem Ártam azonban ki, r¢szint, mert nagyon fÀradt voltam
hozzÀ, r¢szint, mert ezeket Te is meg fogod lÀtni javÁtÀs vagy korrektÃra k´zben, r¢szint, mert v¢gsû soron talÀn ezek is hozzÀtartoznak a reg¢nyhez. ä Egy hiÀny¢rzetemet azonban muszÀj megemlÁtenem, bÀr talÀn a mÀsodik fel¢ben ezt is kiel¢gÁted.
Tudniillik az olvasÂban egyre k´vetelûbb¢ vÀlik a k¢rd¢s a reg¢ny olvasÀsa k´zben:
mi¢rt kell ezeknek a gyerekeknek itt lenni? Mi¢rt adjÀk ûket a sz¡leik katonaiskolÀba?
Mi az alapja ennek az eg¢sznek? K¢pzeld el, hogy egy munkatÀbori reg¢nyt olvasnÀl,
amelyben m¢g utalÀs sincs arra, hogy a munkatÀborok mi¢rt j´ttek l¢tre, mi¢rt vannak
itt ezek az emberek stb. Pedig ezek k´zismertebb t´rt¢neti t¢nyek, mint a Ludovika ¢s
a katonaiskolÀk tÀrsadalmi ¢s egy¢b hÀttere. °n hallottam errûl egyet-mÀst Tûled meg
¹rleytûl, m¢gis a reg¢nyen bel¡l nekem is megvan ez a tudÀsig¢nyem. HÀt m¢g annak
a fiatalabb generÀciÂnak, amelyik errûl semmit sem tud! K¢rlek, gondolkodj ezen!
De a l¢nyeg az, hogy gy´ny´rü!
Boldog KarÀcsonyt ¢s öj¢vet Nektek is meg az eg¢sz kompÀniÀnak!
T¢ged a legforrÂbb szeretettel ´lel
Pista
Budapest, 1957. december 22.
Piri m¢g nÀlam is jobban hatÀsa alatt van a reg¢nyednek ä k¡l´n lev¢lre k¢sz¡l.
Az emlÁtett O'Neill-darab valÂszÁnüleg az UTAZçS AZ °JSZAKçBA.
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Ottlik G¢za ä Vas IstvÀnnak
1969. jÃlius 14.
°des PistÀm:
Hiszen mondtam neked szerdÀn, hogy eml¢kszem a NaplÂdra, r¢szleteiben, talÀn
eg¢sz¢ben is ismerem. Az¢rt k¢rdeztem tûled, hogy itt kezdûdik-e, decemberben,
mert m¢g elûbbi mozzanatokra eml¢keztem, talÀn t¢vesen ä p¢ldÀul arrÂl a naprÂl,
amikor kiment¢l a vÀrosba, prÂzÀban is ÁrtÀl, nemcsak versben, Ãgy r¢mlik. Azt is
mondtam szerdÀn, hogy hÃsz ¢vvel ezelûtt is bÀntott valami a hangodban, de sosem
hoztam szÂba, mert nehezemre esett volna ez. SzerdÀn is nehezemre esett besz¢lni
szem¢lyes ¢rz¢kenys¢gemrûl. M¢gis megprÂbÀltam kih¡velyezni ezeket az ä ahogy
mondjÀk: ä imponderÀbiliÀkat a hangsÃlyaidbÂl, sz´veged kontextusÀbÂl. Sosem
szoktam az ilyenf¢le ¢rzelmeimet, megbÀntottsÀgomat kiteregetni. Senkinek. ögysem
tud az ember vÀltoztatni vele azon a k¢pen, ami az anyja, a feles¢ge vagy a barÀtja
szÁv¢ben ¢l rÂla. De hiÃsÀg ¢s nagyralÀtÀs is bûven visszatartott mindig, hogy nevets¢gess¢ tegyem ¢s kiszolgÀltassam magam ilyesmivel. így hÀt azt gondoltam, el¢g beteg
¢s ´reg vagyok mÀr ahhoz, hogy alÀbbadjam. MegbÀntam.
Tulajdonk¢ppen nem k¢rtem tûled szerdÀn sem egyebet, mint azt az egyet, hogy
amit id¢zetk¢nt a szÀjamba adsz: àElûbb Budapest, aztÀn a kislÀnyokÊ, javÁtsd ki
àElûbb Gitler, aztÀn barisnyÀkÊ-ra. °n sem Budapestet, sem kislÀnyt nem mondtam.
Legfeljebb BudÀt mondhattam, ha a Hitlert nem ¢rtett¢k. Akkor, ¢rthetûen, vÁz, ¢lelem, dohÀny, sût gyertya n¢lk¡l, csalÀdunktÂl elszakÁtva, ¢jjel-nappal azt k¢rdezgett¡k
minden orosz katonÀtÂl, hogy meddig tart m¢g az ostrom. Ez azonban a mi pÀr szÂbÂl
ÀllÂ tÂt ¢s orosz csecsemûnyelvezet¡nk´n Ágy hangzott: Kagda bugyit kaput Buda?
Vagyis, mikor kerÁtik mÀr be a VÀrba szorult marad¢k n¢meteket, mikor esik el Buda
vÀra. àBudaÊ akkor sem jelentette m¢g BudÀt sem, csak az ostrom v¢g¢t, Budapest
pedig azÂta eg¢szen mÀst jelent ä ahogy a barisnya sem kislÀny. Ez nyilvÀn elker¡lte
a figyelmedet ÃjraolvasÀskor, ahogy talÀn az eny¢met is elker¡lte volna, ha nem fogok
gyanÃt, hogy a kiadÂd figyelm¢t nyilvÀn nem ker¡lte el.
Az igazsÀg megkÁvÀnja, hogy ezt helyesbÁtsd, akÀr kiadjÀk most a NaplÂdat, akÀr
nem ä mert nem akarom, hogy a halÀlunk utÀn Ágy fek¡dj´n a Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀrban.
¹lel,
C.
Vas IstvÀn ostromnaplÂjÀnak teljes sz´vege a Holmi 1996. Àprilisi szÀmÀban jelent meg.
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Tandori Dezsû

SZçRNYAS GYALOGSZER
Ill¢s Endre kr¢tarajzairÂl

ElfogulatlansÀg ¢s kora?
Ha ¢vek ¢s szerzûk szerinti idûrendet nem aprÂzunk is ´ssze, We´res, Nemes Nagy,
MÀndy, M¢sz´ly MiklÂs, KÀlnoky, J¢kely, Ottlik k´nyvei r¢v¢n az ¢n szÀmomra ä ¢s
sokunk szÀmÀra ä àakkorÊ, k¡l´n´s vagy nem is k¡l´n´s mÂdon 1956 ¢s 1960 k´z´tt
megnyÁlt az irodalmi ¢g. Ma mÀr, persze, v¢letlens¢gnek tekinthetû, hogy Vas IstvÀnnal jÂ ¢vtized mÃlva kezdhettem ismerkedni, vagy hÀt SzabÂ Magda reg¢nyirodalmÀt
is emlÁtenem kellene; ¢s akkor v¢gk¢pp nem bocsÀtkozom a vilÀgirodalmi szerzûk k¡lhoni eredetü kavargÀsÀba, Camus, Woolf, Greene, Green (ez utÂbbi: Julien), majd
Fitzgerald, de m¢g Hemingway is, az amerikai elbesz¢lûk antolÂgiÀja, KonrÀd Gy´rgy
dolgozata a francia Ãj reg¢nyrûl, a korai NagyvilÀg, hagyjuk.
Ami engem illet, mert itt pÀr pillanatig rÂlam magamrÂl lesz (bevezetû¡l) szÂ, keskenyre szabott utam sz¢les kilÀtÀsokkal indult, nem ami a magam produkciÂjÀt illeti
(¢rdemben a hatvanas ¢vek derekÀn az Ãjvid¢ki HÁd tett sokat, hogy szÂhagyomÀnybÂl
nyomtatott szÂ legyen, itt M¢sz´ly MiklÂsnak voltak jÂ barÀti ¢s tÀmogatÂ biztatÀsai,
szervez¢sei, majd Kormos IstvÀn s a hozzÀ vezetû Ãton a mindenben megker¡lhetetlen Ottlik¢k, àCipiÊ ¢s feles¢ge, Gy´ngyi, akik a müfordÁtÀsra is rÀnyaggattak v¢g¡l,
mai egyetlen mened¢kemre, igen, mert az ´nkifejez¢s bizonyos megunÀsa okÀn, s mivel a madarak inkÀbb kockÀzatot jelentenek, a hÀzi kÀrtyabajnoksÀgok pedig lelkem
legjobbik fel¢t, ma, hogy 27-28 ¢v utÀn v¢gre felfogom, mik is ezek; mÀsk¡l´nben
szÂrvÀnyos kÁvÀnok maradni), tehÀt ¢n m¢g csak meglettem volna, szerzûi ´sv¢nyemen, hiszen a hagyomÀnyos iskolÀkat jÀrtam ki (badarsÀg, de az se volt baj, hogy ä
bocsÀnat ä Picasso ¢s Matisse rajzolni tudott), fokrÂl fokra, Ady, TÂth çrpÀd, KosztolÀnyi, mindent Àtfogva JÂzsef Attila etc., ¢s a csudÀlatos robbanÀssal jelentkezû (a hatalom ilyen-olyan szÀmÁtgatÀsai ¢s a dolgok tehetetlens¢gi rendnyomat¢ka folytÀn,
meg rejtelmesebb okokbÂl is megjelenû), mÀr felemlÁtett mai magyar ÁrÂk (t´bbs¢g¡kben: ma mÀr halottak) szabÀlyos vagy szabÀlytalan (tanÀri stb.) jÂ barÀtsÀga ¢s pÀrtfogÀsa, mühelyei r¢v¢n azt is megkaptam, ami k¡l´nben megszerezhetetlen... de hagyjuk a mondatot, az irodalom nem mondatokkal ¢s struktÃrÀkkal alakÁtja v¢gsû soron
´nmagÀt. Az, hogy az ÁrÀssal ¢s vid¢k¢vel mindig foglalkozni kell, nem azonos azzal,
hogy mindig ilyesmi lenne foglalkozÀsunk tÀrgya, s az sem igaz, hogy minden hasonlat
lenne, de sugallat se, az àevidenciat´rt¢netÊ (a misztikum mint realitÀs) nem term¢szetes, inkÀbb anyag¡nnepi Àllapota a skriptÃrÀnak. Mindig foglalkoztam az ÁrÀs dolgaival, kilenc¢ves korom Âta akartam ÁrÂ lenni, tizenn¢gy ¢vesen kezdtem àvolumenesebbenÊ verseket Árni (addig csak prÂzÀt, k´zel ´t ¢ven Àt, jellemzû mÂdon elsû kudarcaimat is a saroktÂl sarokig teleÁrt papÁrlapok bizonyos ä novellÀnak nevezett ä rendez¢s¢vel ¢rtem el elsû gimnazista koromban, mÁgnem ma, ha nem t¢vedek, lÀtom,
hogy valamirevalÂ ÁrÂ Ãgy ¢let¢ben h¢t-nyolc igazi elbesz¢l¢st megÁrhat, nem baj, ha
nem t´bbet, nem mindenki MÀndy IvÀn), s mert Ágy aff¢le egyoldalÃ ¢s elszÀnt alak
maradtam (titkon, l¢v¢n hogy irodalmi tÀrsasÀgokba 1966 Âta nem nagyon jÀrok),
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elgondolhatÂ, micsoda ´r´mem volt ä cs´ndes f´ldreng¢s! ä, ahogy 1957ä1958 tÀjÀn
(jÂl mondom, rem¢lhetû!) kezembe akadt egy k´tet. A SzabÂ Ervin K´nyvtÀrban. Az
anyÀmtÂl kapott eb¢dp¢nzeken hamarosan k´nyveket vÀsÀroltam mÀr csak (bulizÀsi
k´lts¢gek szer¢ny fedez¢s¢n tÃl), de Ill¢s Endre K R°TARAJZOK cÁmü munkÀjÀt tÃl hamar elkapkodtÀk, nem voltam vele olyan szerencs¢s, mint OttliktÂl a H AJNALI HçZTETýK -kel, melyet jÂszer¢n megjelen¢se napjÀn vÀsÀroltam ¢pp az àottlikiÊ Apponyi t¢r
k´zel¢ben (akkor àFelszabÊ), egy napf¢nyes, meleg februÀri d¢lelûtt´n az egyetem
egyik tanterm¢bûl a mÀsik okÁtvÀnyi ¢p¡letbe csapatostul Àtcsûd¡lv¢n (k¢sûbb, mÀs
k´nyveket: k¢t lÂgÀs k´zt; mert... de ez mÀs dolgozat tÀrgya); tehÀt szÁne, szaga, Áze,
f¢nye volt akkoriban egy k´nyvvÀsÀrlÀsnak, t´bbsz´r megÁrtam mÀr, hogy 1958-nak
ugyanezen a tel¢n a lellei ÀllomÀson (a t¢li jeges Balatont elûsz´r megn¢zni utaztam
oda egy napra) MÀndy, Ottlik ¢s M¢sz´ly MiklÂs k´nyve volt velem, sût ez utÂbbit, a
büv´letesen rejt¢lyes S¹T°T JELEK cÁmüt Lell¢n is vettem! hadd vigasztaljam magam,
MÀndy nekem akkor nehezen ¢rthetû olvasmÀny volt; mit akarjon az ember? Mondom, Ill¢s Endre Ãgynevezett kr¢tarajzait, tanulmÀnyf¢le essz¢k sorozatÀt a magyar
k´lt¢szet ¢s prÂza Ãjabb tÀrgyk´reibûl, csak fÀjÂ r´vids¢ggel birtokolhattam (nem loptam k´nyvet soha k´z-helyrûl, nem szerettem k´z-helyekkel m¢g ilyen ¢rintkez¢sben
sem lenni, annyit bÁztam rÀjuk maximum, mimet adjÀk ki ¢s mennyit fizetnek, de k´zhelyekre sem jÀrtam, rem¢lem, ez a j´vûben ism¢t megadatik), ¢s nagy csoda volt,
mikor az Ãjabb kiadÀst, Magvetû, 1970 (I LL°S ENDRE MþV EI , szerk. SÁk Csaba), antikvÀriumban, lila pecs¢tesen, az eredeti 31,ä Ft-os Àr helyett (ûr¡let) 30,ä (sic!) Ft-¢rt megvÀsÀrolhattam.
Ill¢s Endre hatalmas mezûnybe ker¡lt, s a nekem legfontosabbak k´z¢. Nem ismerhettem m¢g alaposabban KosztolÀnyi cikkeit, OttliktÂl a PRñZA-gyüjtem¢nyt, Kell¢r
AndortÂl a àtarkasÀgÊ-ot. De ha ismerem is valamelyik¡ket; a k¡l´n´s az, hogy Ill¢s
Endre Ágy harmadik nekifutÀsra ¢s ¢pp ma ¢rzûdik szÀmomra (kr¢tarajzaival) k¡l´n´sen fontosnak. Ahogy valami mÀs fojtogatÀs k´zepette a szabad l¢legz¢st jelentette
essz¢vilÀga, ma a teoretizÀlÂdott irodalmi (irodalomtudomÀnyi) k´zboldogtalanÁtÀs
Ãjabb utÀnzÂkorÀban arra gondolhatunk: bÀr lenn¢nek, akik rossz stilizÀlÀs, aktualizÀlÀs ¢s sz¢pelg¢s vesz¢lyeit kiker¡lgetve, ekkora hitellel ¢s elevens¢ggel tudnÀnak
szÂlni irodalomrÂl, mint a K R°TARAJZOK Ill¢se.
Hogy àkr¢tarajzokÊ: û maga a rÀ jellemzû plasztikus (ma mÀr nem tÃlzÂnak hatÂ,
hanem bÀjos-bÀnatos, szerepjÀtszÂs stilizÀciÂnak tetszû) stÁlusban ezzel magyarÀzza,
hogy nem t´rekedett teljess¢gre, nem tusakodott tudÂsi feladatokkal. BÀr àtelhetetlen¡lÊ, teszi hozzÀ, àa r¢zkarcok pontossÀgÀra isÊ t´rekedett. OlcsÂ irodalmi fordulat eff¢le
szubjektÁv szellemess¢geket minûsÁteni, ezekre rÀjÀtszani. ¹sszefoglalÂ mondatok helyett hadd vegyem sorra a harmincnÀl t´bb kr¢tarajz n¢melyik¢t. Azt prÂbÀlom elmondani ezennel, melyek Ill¢s Endre kifejez¢smÂdjÀnak, igazsÀgkeres¢si mÂdszer¢nek, kompozÁciÂs eljÀrÀsÀnak, ÁrÂkon Àt megnyilvÀnulÂ vilÀglÀtÀsÀnak er¢nyei, kisebb-nagyobb fogyat¢kai. De m¢g elûbb a magam alfejezet¢nek cÁm¢rûl.
ElfogulatlansÀg...
Ma mÀr talÀn t´bb ¢l ebbûl mindannyiunkban. S hajdani mestereim sem voltak
¢ppen (egymÀs irÀnt sem, irÀnyomban sem aztÀn, hogy egyÀltalÀn kezdtem kilÀtszani
a f´ldbûl) oly nagyon elfogulatlanok.
Magam abban az idûben az voltam.
Ez nem ¢rdem. AdottsÀg inkÀbb.
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Elfogulatlan voltam a t´rûd¢seimmel, nemt´rûd¢seimmel. LÀsd Eliot. TanÁts t´rûdni, nem t´rûdni, meg¡lni cs´ndben.
Ill¢s Endre k´nyv¢vel bÂdÁtÂ nagy cs´ndekben ¡lhettem meg. Hiteles k¢pet hihettem magam¢nak arrÂl, ami nekem a legfontosabbak egyike volt, ha akkoriban nem
àaÊ legfontosabb.
1968 ¢s 1970 k´z´tt szem¢lyes kapcsolatunk alakult. Ill¢s Endre egyetlen alkalom
erej¢ig a k´nyvkiadÂm lett.
Ez az egy¡ttmük´d¢s nem ¢rt jÂ v¢get. Balszerencs¢s k´r¡lm¢nyek jÀtszottak k´zre,
maga a kor, tÃlzÂ rÀadÀsk¢nt az elt¢rû lelkialkatok. Igyekezetek, melyek csalÂdÀst hoztak k´lcs´n´sen.
Megint mÀs k¢rd¢s: miben volt àhibÀsÊ e sorok ÁrÂjÀval kapcsolatosan Ill¢s Endre.
Mennyiben hihette û, hogy e sorok ÁrÂja hajdan àcsalÂdÀsÀraÊ lett (neki). Verseim kiadÀsa ´t ¢v utÀn az¢rt csak folytatÂdott (a àsÀrga k´nyvvelÊ, melyre, milyen ´sszetett
az irodalmi megÁt¢l¢s vilÀga, Kormos IstvÀn mondta: àszÀmos olvasÂdat el fogod veszÁteni veleÊ...) ä ¢s Ágy a rossz rendben is volt rendben l¢vû vilÀgom. Ill¢s Endr¢t ä
p¢ldÀul egy prÂzaÁrÂ (atyai) barÀtomnÀl ä sokan emlegett¢k, enyh¢n szÂlva is, elegyesen. (àIll¢s Bandi lelki finomsÀgai...Ê) °vtizedekig nem vettem kezembe az essz¢k´tet¢t, a novellÀit (melyek k´z¡l szint¢n van egy-k¢t kedvenc¡nk, jÂ n¢hÀnyunknak, de
ez sem tartozik ide; t¢nyleg akad legalÀbb k¢t remekl¢se e müfajban), aztÀn hirtelen...
s talÀn a Kell¢r-k´nyv csodÀja utÀn...
RÀadÀsul: amik¢ppen a hetvenes ¢vek elej¢n oly dÃs müfordÁtÂi pÀlya kÁnÀlkozhatott a magam-jegyü irodalmÀrnak, hogy a puszta (¢s tisztes) meg¢lhet¢shez sajÀt müvek kiadÀsÀra oly nagyon nem is szorultam volna p¢ldÀul (jÂ, hÀt ehhez kellett az a
veszett munkabÁrÀs, mely tr¢ningben tart, s amelynek okÀn ä holtbizonyos! ä 1999-et
mint legjobb prÂzamüfordÁtÂi ¢vemet zÀrhatom, csak ¢ppen p¢nzt nem lehet keresni
ma ilyesmivel), mondom, rÀadÀsul m¢g valami adÂdott itt. Az, hogy az eltelt ¢vtizedek
(a fentebbiek elsû fel¢nek r¢v¢n is) ki¢gettek belûlem bÀrmif¢le neheztel¢st bÀrki irÀnt,
aki ä nyilvÀn engem sem gondolvÀn az elk¢pzelhetû magyarhoni kedvencek semmilyen irÀnyÃ mintap¢ldÀnyÀnak ä bÀrmi mÂdon ´sszehorzsolÂdott a dolgaim irodalmi
fel¡let¢vel vagy m¢lyebbj¢vel, netÀn akire neheztelhetn¢k. Dehogy neheztelek! Ism¢tlem, a K R°TARAJZOK ism¢telt csodÀjÃ rÀadÀsk¢nt maradtak meg, sût elevenedtek f´l
a szÀmomra, ¢s ezt az ¢lm¢nyt sietek megosztani olvasÂmmal.
A àsietekÊ nÀlam (az ´nkifejez¢s talÀn Salingertûl most Àtvett vÀltÂbotÃ futamodÀsak¢ppen) azt jelenti, hogy ´t-hat hÂnapja k¢sz¡ltem a k´nyv alapos elolvasÀsÀra,
majd ennek k¢t hÂnapjÀt k´vetûen Ãjabb egy hÂnap alatt ´sszehoztam az alÀbbiakat.
StilÀris jellegzetess¢gei
Most mindenki mÀst (àa harmincas ¢vek hagyomÀnyÀbÂlÊ, hogy elnagyoltan szÂljak)
f¢lrehagyva, bÀr Ãgy nem t¢ve, mintha mindezek az eszk´z´k Ill¢s Endre szem¢lyes
sajÀtjai volnÀnak, csak a K R°TARAJZOK n¢hÀny stilÀris eszk´z¢rûl szÂlok.
AZ íRñK íRñJA (Ambrus ZoltÀn; ismerj¡k-e ma egyÀltalÀn?) Ágy ker¡l homlokter¢be
az essz¢ elsû mondata szerint: àAmikor a hÃszas ¢vekben Pestre ker¡ltem, Ãgy zarÀndokoltam
el Ambrus ZoltÀnhoz, mint egy dÂmhoz. Mint SienÀban...Ê S a t´bbi. De a k´vetkezû r´vid
bekezd¢s is Ágy indult: àT´bb volt, mint egy dÂm.Ê Ezt az¢rt mondtam mÃlt idûben (indult), mert az akkori ¢lm¢nyemre gondolok vissza. HÃsz¢ves voltam.
AztÀn a megfigyel¢seinek adagolÀsa. Ahogy egy bekezd¢s v¢ge fel¢ bel´ki a kurzi-
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vÀlt po¢nszÂt: àelûvette lÀtcs´v¢tÊ ä a szÁnhÀzi prÂbÀn! ä, às intett a rendezûnek ä kezdhetik...Ê
Majd a k´vetkezû bekezd¢s: àLÀtcsûvel n¢zte az olvasÂprÂbÀt.Ê Az olvasÂprÂbÀt!
Neh¢z megmaradni a stilÀris eszk´z´kn¢l. Ill¢s Endr¢re, az essz¢istÀra (legnagyobb
dics¢ret¡nk ez lesz) Àll JÂzsef Attila szava (holott ût nem ¢rtette igazÀn m¢lyen ez a
kr¢tÀs rajzolÂ): mit ¢rdekeln¢ ût a k´lt¢szet maga... hiszen k´ltû û.
Ill¢s Endre a szidott ¢s (mostansÀg) Ãjra magasztalt f¢lpozitivizmustÂl tÀvol Àll. De
vajon t¢nyleg? A rengeteg aprÂ adat... benyomÀsok adatszerüsÁt¢se... Mi¢rt mondjuk
mindezt a stÁlus alfejezet¢ben? Mert stilÀrisan tette àvalami t´bbÊ-b¢ az adatait. A koholtakat (nemes kever¢kek!), a csak a maga àlÀtcs´v¢velÊ kiolvashatÂkat, a sz¢pÁrÂi
lend¡let ´nk¢nyess¢g¢bûl (¢s profÀn szents¢g¢bûl) adÂdÂakat, meg mind a t´bbit. ý
aztÀn benne ¢lt a mat¢riÀjÀban. (KosztolÀnyinak felrÂja, nem tanulmÀnyozta el¢g alaposan, el sem olvasta rendesen talÀn mind azt a sok k´nyvet, szerzût, akirûl Árt. HÀt
nem voltam ott Ill¢s Endre irodalmi magÀn¢let¢nek-k´z¢let¢nek szÁnterein. De ami
lenyüg´z´tt az ÁrÀsaiban mÀr az ´tvenes ¢vek v¢g¢n: hogy ad nekem, olvasÂjÀnak valami nagyon fontosat. Azt adja, hogy az irodalom papiros¢let¢t eleven valÂnak ¢rezhetem, hihetem, tereket ad, belakhatÂ k´nyvtÀrakat, kÀv¢hÀzi sarkokat, lelki zugokat,
l¢pcsûzetes szÁnpadokat... nem is folytatom.)
Szomory Dezsûrûl szÂlva ezt a cÁmet adja ÁrÀsÀnak: A MENNYEI KºLD¹NC. (Tess¢k
elolvasni, mi¢rt.) Holott a mennyei àk¡l´ncÊ is jellemzûje lehetne a toronyb¢li ÁrÂnak
(Kell¢r). Hogy az ÁrÂval megismertessen minket, utal rÀ, meg kell ismern¡nk a szÀzadfordulÂ Budapestj¢t is. Mer¢szel ilyeneket leÁrni: àEz a b¢kebeli, szÀzadeleji vÀros lomha ¢s szenved¢lytelen. HiÀba dics¢rik a pesti humort ¢s szellemet ä hazug ´nhitts¢g!Ê Mi¢rt a
stÁlus jegy¢ben veszem elû ezt is? Mert a stÁlus az ember. °s manapsÀg ember legyen
a talpÀn, aki ilyen tÃlzÂ ´sszefoglalÀsokra ragadtatja magÀt. LÀssuk a folytatÀst: àPestnek nincsenek jÂ bordÀzatÃ gondolatai, nemesebb indulatai. ¹tletei vannak. Pest legfeljebb a
pletykÀnak ¢s a hÁrlapi szenzÀciÂnak jÂ talaja. Ez a kamaszvÀros malterszagÃ, szeg¢ny, ¢s mindenest¡l belef¢r egy d¢li riportlap rendûri rovatÀba.Ê Khmm. Ha tÃlzÀs is, magam inkÀbb
azon d´bbenek meg: mi¢rt, hogy ilyen elemi ¢lvezettel olvasom ezeket a lexikoni cÁmszavak alÀ illû ´sszefoglalÂkat? (Van belûl¡k t´m¢rdek a k´nyvben.) Mi¢rt? Mert lenyüg´znek k´ltûi igazsÀgtartalmukkal. Musil mondja: a hÃszas ¢vek hÁrlapi prÂzastÁlusa lesz talÀn a j´vû k´lt¢szeti kifejez¢smÂdja. Nem tudom. Ill¢s Endre (à¢s tÀrsaiÊ)
ezzel az ´sszefoglalÂsdival az istenkÁs¢rt¢s hatÀrmezsgy¢j¢re mer¢szkedtek. K´t¢ltÀncot jÀrtak hÀlÂ n¢lk¡l. írÀsaikkal mindenesetre. Egyetlen hamis gesztus, t¢nyleges figyelmetlens¢g, hazugsÀg: a mü menthetetlen¡l alÀbukik. Gyeng¢bb helyein t´rt¢nget
is vele ilyen a rajzok sorÀn itt. De a stÁluseszk´z eg¢sz¢ben, ´sszes¢ben: csudÀs mÂdon
¢letben marad. Ma is jÂ. MÀr akinek a kez¢n.
Nem aprÂzom el ezt sem. A tovÀbbiakban szabadon kÁvÀnok csapongani inkÀbb,
tallÂzni a k´nyvben, pÀr alapkategÂriÀm keretei k´z´tt Ãgyis megmaradok, ahogyan
Ág¢rtem.
àIgazsÀgkeres¢sÊ
R¢szleteket, r¢szleteket! Eml¢kszem m¢g a korÀbbi ´tvenes ¢vekbûl a V ¹R¹S °S FEKETE mottÂira (Ill¢s Endre fordÁtÀsa volt a k´nyv). S a K R°TARAJZOK is megpendÁti ezt
a kiemelt k´vetel¢st. Az ig¢nynek eleget is tesz.
IgazsÀgkeres¢s-e ez valÂban? Az essz¢ista belsû vÁziÂjÀnak vÀlaszk¢pe, amit anyagÀban (a tÀrgyalt ÁrÂban) lel, lelni v¢l? KosztolÀnyinÀl kicsit gonoszkodva emleget f´l egy

Tandori Dezsû: SzÀrnyas gyalogszer

ã

151

k´nyvtÀri jelenetet. Ill¢s volt a k´nyvtÀros, Dide Ãr mindenf¢le k¡l´nleges folyÂiratot
vitt haza, k´zt¡k à´t Poetry-f¡zetet, a legfrissebb szÀmokatÊ. Ill¢s Endr¢nek adhatÂ (m¢ltÂ?) vÀlaszom, na ja: e folyÂiratnak (kiadÀsi helye Chicago) t´bb mint k¢t ¢vfolyamÀt
ûrz´m a hetvenes ¢vekbûl. Volt szÁvem megrendelni, akkoriban meg is tudtam tenni
ilyesmit (ahogy ma Budapesten egy b¢csi szeletet neh¢z kiguberÀlni a brifkÂ tartalmÀbÂl), ¢s gy´ny´rü, meneteles szÁnei, a szivÀrvÀnyon v¢gig, p¢ldÀt adtak mÀs lapoknak is. F¢l antolÂgiÀra valÂt fordÁtottam ´ssze az amerikai versekbûl; s hogy Ágy t´rt¢nt,
KosztolÀnyi Ill¢s Endre Àltal k´zvetÁtett Ázl¢s¢nek k´sz´nhetem.
De nem errûl volt szÂ.
àMi¢rt mondtam el...?Ê, k¢rdi Ill¢s a maga (nem mondom el!) kis KosztolÀnyi-¢sk´nyvtÀr t´rt¢net¢re. àAz eml¢k jelent¢ktelen. Egy mÂdszert akartam jellemezni: az û mÂdszer¢t.Ê NyilvÀnvalÂ: mÀs ÁrÂk megid¢zhet¢s¢nek mik¢ntj¢rûl van szÂ, arrÂl, hogy ha
valaki azt a feladatot kapja, Árjon ikszrûl, ipszilonrÂl, hogyan teszi. KosztolÀnyival kapcsolatos parÀnyi kifogÀsait (Ill¢s¢t) mÀr ismerj¡k.
Ha Ill¢s Endre kr¢tarajzmÂdszer¢t vizsgÀlnÀm, nagyon csÁnjÀn kellene bÀnnom a
àparam¢terekkelÊ. A szempontokkal. Nehogy a spanyolviaszt fedezzem fel, vagy ami
m¢g rosszabb, a spanyolviasz felfedez¢s¢t ¡nnepeljem.
Hogyan ¢rtem ezt?
Ha egyszer mÀr àigazsÀgkeres¢sÊ, semmik¢pp sem szabad f¢ligazsÀgig jutni. Ha ¢s
ha ¢s ha? Ez egy essz¢stÁlus, egy el¢gg¢ adott jelleg; Ill¢s ¢pp csak (à¢pp csakÊ?) mesterien
¢l vele. Az igazsÀgkeres¢s: a r¢szletek plasztikussÀga. Ezt c¢lozza a bekezd¢sek alakÁtÀsa. SzÂ szerint (olvassuk hangosan!) az ÁrÀs l¢legzetv¢tele. Tartalma? IgazsÀgokat
mond-e KosztolÀnyirÂl ¢s JÂzsef AttilÀrÂl? Ez utÂbbinak a k¢sei verseit emlÁti-e egyÀltalÀn? ValÂban helytÀllÂ-e, hogy KosztolÀnyira ä igaz, sok egy¢b mellett ä elemi erûvel
rÀmondhatÂ, hogy mintegy szigetek lÀtogatÂja volt (amikor mÀsokkal, vilÀgirodalmiakkal vagy r¢giekkel foglalkozott), aztÀn mindig viszonylag gyorsan tovÀbb is Àllt? JÂ,
az Illy¢s Àltal kezdem¢nyezett, majd R. P. Àltal ä mondhatni ä t´k¢lyre vitt cikk´sszegyüjt¢st (KosztolÀnyi tÀrcÀi stb.) Ill¢s Endre emlÁti, de talÀn m¢g tÃl k´zeli volt ez idûben
mind, nem lÀthatta a sok-sok k´tet nagy jelentûs¢g¢t. Azt, hogy a àtartamÊ (az ´tlet
helyett talÀn m¢gis a folyamatossÀg, a kontinuitÀs KosztolÀnyinÀl elemi, rangot jelentû
adottsÀg volt, ¢s ä paradox! ä ¢pp a forma volt mÀsodlagos. Mindegy, mennyire tetszetûs (az), a sok-sok t´k¢letes forma v¢g¡l alÀzatos t´red¢kk¢ szelÁd¡l, Ãgy talÀlja meg
hely¢t, hogy egy szinte musili logikÀjÃ ¢s humorÃ emberis¢gk¢p Àll ´ssze (bocsÀnat!)
a KosztolÀnyi-ÁrÀsok ezernyi lapjÀn.
°rdekes, min¢l nagyobb ÁrÂrÂl szÂl Ill¢s, annÀl kev¢sb¢ maradandÂ, amit mond.
Remekl¢sei ä a hiÀnypÂtlÀsok.
Most Szomory-dolgozatÀval az¢rt nem akarok foglalkozni, mert Kell¢r ezt a feladatot nÀla k¡l´nb¡l elv¢gezte; ¢s JÂzsef Attila dolgÀban a kezdem¢nyeknek is mÀshonn¢t
kell mÀr kiindulniuk, mint a K R°TARAJZOK-ban t´rt¢nt. Igaz, egy dolog biztos (¢s ezt
a NadÀnyi-essz¢ is bizonyÁtja): Ill¢s Endre igenis tudott ¢rteni a versekhez (bÀr ÀllÁtÂlag
a hatvanas ¢vek v¢g¢n k´nyvkiadÂk¢nt nem ¢rtett; vagy csak a jobb ¢s m¢g jobb szak¢rtûkre akart tÀmaszkodni, amikor ä gondolom ä Vas IstvÀnt, Kormos IstvÀnt k¢rte
fel v¢lem¢nyez¢sre; Ágy ker¡ltem kiadÂjÀhoz az eredetileg EGYETLEN cÁmet viselû, v¢g¡l hamletesre Àtnevezett, Ill¢s kiadÀsÀban valÂban àegyetlenk¢ntÊ megjelent versk´tetemmel), igen, ¢rtett a vershez. çm annak az embernek a szent ¢s tisztelhetû tanÀcstalansÀgÀval Àllt meg egy fokon m¢gis ä lÀsd utoljÀra: JÂzsef Attila ä, aki csak egy bizonyosfajta k¢zzel varrott cipût ¢s csakis ilyen vagy olyan fazonÃ ¢s sz´vetü ´lt´nyt
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k¢pes hordani, e t¢ren szinte ´ngyilkossÀga lenne, ha szakadtabban jÀrna. °rtett a
vershez, de korlÀtokkal.
°rtett a prÂzÀhoz. CsinÀlta, hogyan is ne ¢rtett volna hozzÀ. A K R°TARAJZOK hatÀsbüv´let¢nek ez volt legalapvetûbb eleme. Nem az, hogy sosem unta meg magÀt, sz¡ntelen¡l ism¢telve ugyanazokat a fogÀsokat. Ill¢s Endr¢t olvasni az¢rt volt ä s lett manapsÀg Ãjra ä otthonos ¢lm¢ny, àkis angol hÀzam-vÀramÊ-¡gy, mert a kr¢tarajzoknak
(r¢zkarcoknak) megvolt v¢gig a belsû ÁrÂi hitel¡k. Ill¢s nem erûltette dolgÀt. Ahol k¢tszÀzhatvanhetedszer ad elû valamit (bekezd¢stagolÀst stb.), ott is arra apellÀl: hogy
mi, cirkuszi n¢zûk, jÂ, szÁnhÀziak, hinni akarunk a tr¡kkben, rÀszorulunk. Kell nek¡nk az igazsÀgnak ez a fajtÀja. (Melyet, fÀjdalom, a nyelvfilozÂfiai irodalomvizsgÀlat
nem tud feledtetni, f¢lretolni.)
A musili essz¢stÁlus sem àm¢rvadÂÊ. (Mi lenne az. Maga Musil tiltakozna elsû¡l.)
De csak Ãgy olvasom (fordÁtom) az¢rt, mit mondat Alfred Polgarral egy k¢pzelt interjÃban. Hogy szÁnhÀzba û (Polgar) az¢rt jÀrt, mert nem hitt a maga munkÀssÀgÀban.
S ennek legjobb ellenszere a szÁnhÀz. Aki sok szÁnhÀzat n¢z, lassan az¢rt kezd kicsit
m¢gis hinni magÀban.
Amikor Ill¢s Endre kr¢tarajzai elûsz´r ker¡lhettek az ember (nyilvÀn: sokunk) kez¢be, nagyon rÀ voltunk szorulva, hogy a magunk dolgÀban valaki ä bocsÀnat ä hitet
adjon. Maradjunk csak ennyiben: f´llelkesÁtsen. àMi¢rt, fiacskÀm, mi nem lelkesÁtett¡k f´l magÀt?Ê, k¢rdezheti tanÀrom, mÀs idûsebb barÀtaim nev¢ben is ama korrÂl.
JÂ, persze, Ill¢s ki is adhatta (de meg is Árta!) essz¢it. Ism¢tlem, akkoriban erre nagyon
rÀszorultunk. De ha àigazsÀgkeres¢sÊ, akkor: a K R°TARAJZOK nagyon kev¢s vonalafel¡lete porlott el. Az¢rt nagyszerü mü ez a k´nyv, mert ma, vÀltozott k´r¡lm¢nyek
k´z´tt, sût ¢pp ma Ãjra, a mi k´nyv¡nk. TalÀn azok¢, hogy ez egy¢rtelmü legyen, akik
az irodalmat elevens¢gk¢nt, emberi mozzanatk¢nt akarjÀk ¢lni most is, nem kizÀrÂlag
(nem fûleg) a struktÃrÀi àfelûlÊ.
P¢ldÀk
K¡l´n´s, hogy Ill¢s munkÀja ott a legjelesebb (s nem csak p¢ldÀs), ahol nem p¢ldÀs
szerzûket elemez. Hunyady SÀndorrÂl, ¹rley IstvÀnrÂl, LovikrÂl (ismerj¡k?), CsÀth
G¢zÀrÂl (sz¢lsû pÀlya az¢rt û is), TersÀnszkyrÂl k¢szÁtett portr¢i a magyar essz¢irodalom ´r´k antolÂgiadarabjai maradnak. Megjegyzem, el¢gg¢ k¡l´n´s, hogy Hunyady
SÀndorrÂl legalÀbb hÀrom kivÀlÂ elemz¢s¡nk van: Kell¢r Andor, Ill¢s Endre ¢s az Àltala ¢rezhetû mÂdon nem tÃl àlelkifinomsÀgosanÊ kezelt Ottlik G¢za tollÀbÂl. S mindhÀrom ÁrÀs ugyanoda fut ki. De majd erre mindjÀrt visszat¢r¡nk.
Ill¢s mÂdszer¢nek kem¢nys¢g¢t a legjobban ä s kezdj¡k ezzel ä A PUSZPçNGSíP MESTERE cÁmü ÁrÀs szeml¢lteti. (Kirûl mÀsrÂl szÂlna, mint TersÀnszky J. Jenûrûl!)
K¢t dolgot szedj¡nk itt k¡l´n, szÀlazzuk sz¢t.
A stÁlus.
àHadd mondjam el az elsû leck¢t, amit TersÀnszkytÂl kaptam.Ê így zÀrja kis bevezetûj¢t. A
mÀgus sz¢tlebbenti a f¡gg´nyt.
S nyilvÀnvalÂ, a 2. r¢sz ekk¢ppen folytatÂdik: àFiatal medikus voltam. °s fiatal ÁrÂ...Ê
Menj¡nk tovÀbb. A magunk dolga, ha ¢hesek vagyunk ma ezekre a stÁluseszk´z´kre. HozzÀteszem: Ill¢s Endre ebben a legjobbnak bizonyult, jÂllehet nem ebben bizonyult ´nmaga legjobbjÀnak.
(Megjegyzem: ÁrÀs ¢s erk´lcs. A SZIGORLAT cÁmü novellÀban a vizsgÀzÂ medikust a
professzor szakmai szempontbÂl kivÀlÂnak minûsÁti, de a morÀlisbÂl ä ennek okÀn ä
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megbuktatja, mert a kÂrteremben a beteg ´regember f¡le hallatÀra vÀlaszolt jeles¡l,
jeles¡l, hogy a k¢t lÀbat amputÀlni kell. Ill¢s Endre ilyk¢pp mindv¢gig erk´lcs´s ÁrÂ
maradt a K R°TARAJZOK lapjain.)
A puszpÀngsÁpos essz¢ben ´nmaga ¢let¢rûl is beszÀmol, Ágy àvezeti f´lÊ ismerked¢s¢t TersÀnszkyval. Lehet, hogy mikor magam Ágy s nem mÀsk¢pp kanyarÁtom emez
ÁrÀst itt, Ill¢stûl vett leck¢imet is felmondom. Az ¢letet nem lehet kihagyni az irodalombÂl. S az essz¢ mÀr reflektÀlÀs. Az essz¢ÁrÂ ¢lete jÂl belef¢r, ha a tÀrgy ¢let¢rûl is
szÂ van. Az ¢let oszthatatlan.
Remek meglÀtÀs TersÀnszkyrÂl: à...a leggyakoribb vÀd, a visszat¢rû, igazi megb¢lyegz¢s,
hogy ÁrÀsaiban ÀllandÂan valamif¢le bakszagÃ immoralitÀst szimatoltak. Csak a szatÁrsÁp rikoltÀsÀt hallottÀk; mÀst aligÊ. Ez is egy kis egys¢g v¢ge. De a k´vetkezû r¢szt azzal kezdi,
hogy ha û tanulmÀnyt (r¢zkarc) Árna TersÀnszkyrÂl, azt mondanÀ el, hogy a Kakuk
Marci e varÀzslatnak csak a kisebbik fele. °s most j´n a nagyon ¢rdekes.
Tess¢k: àKakuk Marci s a t´bbiek, tÀrsai ¢s tÀrsnûi, az elnyomorodÀs elûl menek¡lve valami
fontosat megmentettek: az ¢let szeretet¢t, ´nmaguk szeretet¢tÊ (mint Ill¢s Árja: a àfojtÂ, levegûtlen... ¡r¡l¢kkel b¢lelt...Ê vilÀgban). àDe nagy Àrat fizettek ¢rte. Minden tagjuk ¢s minden szerv¡k annyira csak a menek¡l¢s ¢s az ¢lvezet t´rv¢nyeit ismeri mÀr, hogy v¢gleg kiestek minden
igazibb rendbûl.Ê
Nincs itt ellentmondÀs? Nem az van! Ill¢s Endre magasabb szintre srÂfolja az irodalomlÀtÀst, nem szatÁrsÀg vagy sem a k¢rd¢s, hanem hogy ennek holdudvara mit
jelent, mire vÀlasz (k¢nyszerüen). TovÀbb: àSzabadok lettek, de ez a szabadsÀg nem kÁvÀnja
t´bb¢ az emberi kapcsolatok sz¢ps¢g¢t ¢s ÀllandÂsÀgÀt. Test¡ket megmentett¢k az elnyomorodÀstÂlÊ
ä bocsÀnat, egy teljes bekezd¢s¢t ismertetnem kell, hogy m¢ltÂk¢ppen mutathassam
meg Ill¢s Endr¢t ´nmaga (jÂszer¢n) nagysÀgÀban ä, à...de ´r´kre elvÀgtÀk magukat minden emberi erûfeszÁt¢s ¢lm¢ny¢tûl. CsodÀlatos, k´nnyü futÀsÃ vilÀg ez... Soha meg sem karcolhatjÀk egymÀst. °ppen csak a halÀlt ismerik. De a l¢lek megrend¡l¢s¢t, a l¢tez¢s ¢rtelm¢t t´bb¢
nemÊ.
Kis irodalomszakmai kitekint¢s
Most megk¢rdezheti valaki a k´vetkezûket.
1. FeltÀrtunk-e bÀrmit is àegy irodalomÊ (egy zsÀner, jelleg, jellem, urambocsÀ l¢lek
stb.) l¢nyeg¢bûl, ha tetszetûs kis t´rt¢neteket mondunk el, agyalunk ki netÀn, ´sszekapcsolunk mutatÂs szÀlv¢geket?
2. Mif¢le anyagkezel¢s az (Ill¢sn¢l akÀr, netÀn e sorok ÁrÂjÀnÀl), hogy takarosan arÀnyÁt, nem mond t´bbet, mint ami sz¢pÁrÂilag hely¢nvalÂ (magam is becsuktam most
a k´nyvet pÀr negyedÂrÀra, TersÀnszkybÂl àel¢gÊ), fontosnak kell ¢reznie, hogy bekezd¢sek legyenek a dolgozatÀban, r´videk is netÀn etc.? Hol jÀr ez az ¢rdemi r¢sztûl?
3. BÀrmi mÀs mÂdon lehet idegenkedni, titkon ellens¢geskedni.
N¢zz¡k.
Amit az irodalom mond, nem asszociÀciÂs alap. Az irodalom v¢glegeset mond. Musilt ¢rdemes elolvasni hozzÀ, vagy csak A TULAJDONSçGOK N°LKºLI EMBER alap´tleteinek egyik¢re figyelni: milyen sokan ¡lnek, abszolÃt szellemek, az abszolÃt szellem
relatÁv kerekasztalÀnÀl, vagy netÀn nagyon is sz´gletes, ´sszetolt asztalok (n¢gylÀbÃak)
mellett, s mind a magÀ¢t mondja, a magÀ¢t hallgatja. Mellesleg, csak Ãgy eszembe jut
valami, ¢s ideid¢zem m¢g egyszer Ill¢st: àEgyre t´bb a k´nyvem, egyre kevesebb az idûm.Ê
(Persze a Hunyady-essz¢bûl vessz¡k ezt. Legjobb helyein enged meg magÀnak a kr¢tarajzolÂ egy-egy ä bûs¢ges ä ´nvallomÀst. De a l¢nyegre!) àMÀr legalÀbb hÃsz ¢ve, hogy
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nem olvastam Dickenst, legalÀbb tizen´t ¢ve, hogy nem lapoztam bele Andersenbe... Hogy szerettem valamikor... Dosztojevszkij nagy reg¢ny¢t, A F°LKEGYELMþ-t... de mi¢rt Àruljam el a
teljes n¢vsort...Ê S megk¢rdi, erre majd visszat¢r¡nk, àA fogyÂ idûben, a szük¡lû pillanatbanÊ mi¢rt olvassa àm¢gis Ãjra ¢s Ãjra... Hunyady SÀndort?Ê
TehÀt nem valami nagy ¢s mai f´lfedez¢s, hogy az irodalom (valaki irodalma, jellege, müveinek sora etc.) hosszÃ, az ¢let r´vid. A mai posztstrukturalista tÃlzÀsok legfûbb hibÀja ä ¢s ¢rt¢ktelenÁtûje, ¢rdektelenÁtûje ä talÀn az, hogy azokban a pillanataikban, melyekben a kirÀly is gyalogos, szerzûik-müvelûik messze elhajlanak a kÀnontÂl, ¢s hangulatoskodni kezdenek.
Ill¢s Endre ä ¢s àaz az essz¢iskolaÊ ä megmarad a kaptafÀnÀl. Ott, ahol KosztolÀnyi,
Babits, Kell¢r Andor, Sch´pflin AladÀr ¢s tÀrsaik voltak a àsuszterekÊ.
Ennek az essz¢nek, nem vitÀs, sz¢pirodalmi szabÀlyai vannak. çm ezek gazdagabb
mozgÀsteret kÁnÀlnak (¢rdemes lesz csupÀn a hamarosan megjelenendû Musil-essz¢k
hivatkozÀsanyagÀra figyelni: Blei, Kerr, Polgar, mennyi vÀltozat àugyanarraÊ), mint
amilyennek az eszk´ztÀruk lÀtszik. Hogy mÀst ne mondjak, egy olyan (f¢lig) elfelejtett
essz¢ista-¢pÁt¢sz, mint GranasztÂi PÀl (igen, PÀl!) Ottlik G¢zÀrÂl a maga ifjÃkori-belvÀrosi ¢lm¢nyk´nyveinek egyik¢ben olyan irodalomt´rt¢netien fontosat tud mondani, mint kevesen ma. A fordÁtottja is igaz tehÀt: valaki à´n¢letet ÁrÊ, k´zben ä irgalom
atyja, ne hagyj el ä figyelembe veszi sajÀt m¢rûszempontjÀt, befolyÀsÀt, l¢tez¢s¢nek
elemeit, melyek felt¢tlen bevallandÂ szubjektivitÀst indokolnak (¢s indukÀlnak).
Az ilyen essz¢, nem vitathatÂ, sok sz¢pÁrÂi kategÂriÀt àsodorÊ, g´rget, formÀz. TalÀn
a folyÂ a konstans, ¢s a vÀndork´vek, az iszap, a part vÀltozÀsai: elengedhetetlens¢gek.
VÀgyunk irodalmilag kirÀndulni, de nem a nagy eml¢khelyekre, idegenvezetûvel.
Szeretj¡k, ha jÂl hagynak magunkra minket azzal, amihez megkaptuk az asszociÀciÂs
alapot (M¢sz´ly MiklÂs kedves kifejez¢se a hatvanas ¢vekbûl). Kev¢ss¢ szÀmÁt exkurziÂnak, ha a vÁzcsap kurzusa mell¢ ¡ltetn¢nek minket ä szÁntelen, szagtalan korrekts¢ghez, ¢s m¢g ha megvan legalÀbb ez utÂbbi!
A K R°TARAJZOK, ki tudhatja, talÀn megint alÀhanyatlik à¢rdekess¢gszempontÃanÊ.
De most, el kell ism¢telni, itt az egyik legjobb korszaka.
Hunyady SÀndor
Majd m¢g ¹rleyt emelj¡k ki alcÁmbe ekk¢pp, fontossÀg ¢rzûdhet belûle.
Term¢szetes, hogy hiÀbavalÂ (meddû) minden vita àmÀs tÀborokkalÊ. A vonzalom (az
irodalomrÂl ÁrÀs tÁpusaihoz is) bensû meghatÀrozottsÀg. Csak annyi a k´teless¢ged, hogy
ha valami anomÀliÀnak lÀtszik, àsenki se vÀrnÀ ¢pp, hogy...Ê, mint Ill¢s Àltalam ¢rzetteszsz¢ista reneszÀnsza, arrÂl szÂlni kell, aztÀn fusson a vÁz a maga medr¢ben s ÃtjÀn.
Ottlik PRñZA-dolgÀrÂl k¢sûbb akarok majd m¢g Árni egyszer, nem id¢zem ût Hunyady
SÀndor tÀrgyÀban. Kell¢r v¢lem¢ny¢t (nagy, ¢rdemleges!) elmondtam mÀr mÀsutt.
Ill¢s Endre, ki tagadhatnÀ, talÀn Hunyady SÀndortÂl tanulhatta a legt´bbet. (LÀsd
bensû indÁttatÀs.) Nem is tudom, nem is n¢zek utÀna (nem ¢rdekes!), vall-e errûl a
dolgozatban.
Az ÁrÀs a szokÀsosnÀl is szem¢lyesebb hangv¢telü.
Mi a kezdete, mi a l¢nyege, mi a tÀrtsÀga?
Persze fondorlatos id¢zet a cÁm: A B ñDENI Tñ JEG°N. Persze a rÀlÀtÀs azonnal: hogyan ¢lt àSÀndorkaÊ (BrÂdy SÀndor egyik fia, aki anyjÀnak vezet¢knev¢t viselte). SzÀllodÀkban, legendÀsan. Kulcs-e bÀrmi ¢letrajzi adat a zÀrhoz? Ill¢s Endre, szokott modorÀban, lesz´gezi: àAz embereket is k¡l´nb´zû kulcsokkal prÂbÀljÀk felnyitni.Ê Ha ezt a
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szeml¢letet vessz¡k alapul ä kicsit ijedten, ez¢rt is r¢szemrûl a merev fogalmazÀs ä,
v¢gig bÀmulattal kell adÂznunk Ill¢s essz¢müv¢szet¢nek: mennyire nem hü ´nmagÀhoz, mennyire ember marad, nem vÀlik mackÂd´ngetûv¢ (kasszafÃrÂvÀ etc.) soha. Az
´r´k vend¢g, emeli ki Hunyady ¢let¢rûl, l¢ny¢nek jelleg¢rûl. Sorolja sokf¢le megÁt¢l¢s¢t. Mit mondott HalÀsz GÀbor, Cs. SzabÂ LÀszlÂ etc. Mennyire ellent¢tes v¢lem¢nyek
csaptak ´ssze Hunyady SÀndor k´r¡l. Ezzel m¢g nem tenn¢ ¢rdekess¢ szem¢ly¢t, ez
tÃl egyszerü sperhakni.
Hamar megismerj¡k novellaÁrÂi mÂdszer¢t. Hunyady ezerszer elmes¢lte a k¢sz¡lû
elbesz¢l¢st, a v¢g¢n olyan terjedelemben mÀr, hogy az reg¢nnyel ¢rt volna fel. De Ill¢s
Endre Ázig-v¢rig ÁrÂi ÁrÂ marad, nem szÁnpadi, urambocsÀ, haknis, t¢v¢s... ý azt mondja (mintegy a leginkÀbb az ¢n szÀjam Áze szerint korlÀtozva az ÁrÂ valÂdi hivatÀsÀt):
bizonyos àmondatok csak papÁron sz¡lethetnek megÊ. A legigazabbak. Rendben van, ebben
mÀr elûbukkan a nekem nem rokonszenves ¢rz¡let ellent¢tpÀrja: mondatok... BÀr Ill¢s Endre mÀsk¢pp ¢rtette ezt, mint a ma ledivatlÂ felfogÀs vallani bÁrta. Hagyjuk a
mondatot. írÂ lakhat szÀllodÀban, vÀndorolhat postakocsival stb., ÁrÂ az ÁrÀs v¢gsû kisugÀrzÀsÀval ¢rv¢nyes, annak r¢v¢n, annak m¢rv¢n etc.
SzÂrakoztatÂan ismerj¡k meg a korabeli novellista- ¢s tÀrcaÁrÂ¢letet. A lapok zsarnoksÀgÀt, vagyis az ¡zlet¢t. LÀsd KosztolÀnyinÀl a k´r´mk´lt¢szet fogalmÀt. Ha csak
k´r´mnyit lehetne Árni... hÀt az lenne a mü, ott kellene igazit alkotni. Ill¢s mintha
mindig ellenûrizn¢ alanyait: t´bbnyire csak azt Árja meg, amit maga ¢lt meg vel¡k.
(M¢g ha KazinczyrÂl van szÂ, akkor is: KosztolÀnyit id¢zi a leghitelesebben a nyelvÃjÁtÂ
bizarr ¢let- ¢s irodalomfelfogÀsÀnak tÀrgyÀban: erre is visszat¢rek.) Van ebben a szem¢lyess¢gi mÂdszerben jÂ is, rossz is. Fokozza az essz¢ anyagÀnak hitel¢t, de novellisztikussÀgÀt ugyanÁgy. Mondom, el tudom k¢pzelni, ´t¢venk¢nti szakaszokkal lesz
mindennapi keny¢r (?) ez az essz¢tÁpus vagy henye impressziÂhajhÀszÀs.
Hunyady ¢lete müv¢nek aranyfedezete a mindig m´g´tte leselkedû halÀl volt, Árja
Ill¢s. Nem mintha betegs¢gek àÃgy k¡l´nÊ gy´t´rt¢k volna ÁrÂnkat. De a korai ´ngyilkossÀg bennmaradt golyÂja... ¹sszef¡ggû tulajdonsÀgok-e az ilyenek: tegy¡nk
pontot... alkudjunk meg... lÀssunk tisztÀn... semmi sincs sehogy... K¢rd¢sek k¢rd¢sei.
Hunyadyra mindegyik jellemzû volt, mind a àn¢gyÊ v¢glet. CsodÀs azonban, milyen
kÂrism¢ket ad Ill¢s Endre: à[Hunyady] Ãgy Árja le az ÀrulÀst ¢s hazugsÀgot, a megcsÃfolt
¢s feladott rem¢nyt, hogy a sokf¢le gyenges¢g ¢s aljassÀg mindig a halÀl egyik Àlarca.Ê
S jelenetezi is: àä HÀt nem errûl van szÂ mindenhol? ä k¢rdezi minden ÁrÀsa v¢g¢n.Ê
A KRITIKUS VALLOMçSA cÁmü alfejezetben (kritikusok, ¢rdemes elolvasni!, kritikusok kritizÀlÂi, Ãgyszint¢n) megint a sajÀt szerep¢t elemzi. Mi¢rt is ne tenn¢? Hogyan
reagÀlt û Hunyady SÀndor novellamüv¢szet¢re. Mi¢rt nem nyugodt a lelke Ágy utÂlag.
Pedig az lehetne. írÂnknak tÁz-tizenegy (ha nem t´bb) remekl¢s¢t ismeri el. Az ÁrÂ
kiszolgÀltatottsÀga bÀntja. De ez az odavetetts¢g¡nk akkor is megvan, ha nem kritikussal Àllunk szemk´zt, hanem csak Àtmegy¡nk a LÀnchÁdon, aztÀn szembej´n egy
ismerûs, ¢s rÀk¢rdez valami irodalmi dolgunkra, amihez v¢gleg nem lenne joga,
amelyhez semmi mÂdon nem ¢rthet, ¢s mi a vÀlaszunk? K´z´ny´s tudott-e lenni KosztolÀnyi? Holott azt Árta v¢g¡l egyre.
Hunyady mintegy ´nn´n t¢mÀinak (t¢mafelfogÀsÀnak) ¢lû ellent¢te volt. NyilvÀn
(Ágy veszem ki Ill¢s szavaibÂl) a csupasz idegv¢gzûd¢sek csokornyi ¢rz¢kenys¢ge. SzomorÃ az û halÀla is. (Ahogy KrÃdy v¢ge ä az elerûtlened¢s ä, ahogy KafkÀ¢... s megk¢rdezz¡k, mit ¢r a l¢lek ilyen f¢nyüz¢se mind, tess¢k, a nagy prÀgai ÁrÂ alakjai nem
voltak k¢pesek ¢rdeklûd¢st tanÃsÁtani a tÀplÀl¢k irÀnt, azt gyanÁtottÀk szent¡l, hogy
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egy ¢let hossza is kev¢s egy ponton tÃl mÀr ahhoz, hogy a szomsz¢d faluba Àt¢rj¡nk...
Àm ez nem v¢d meg a t¡dûbaj iszonyatossÀgaitÂl, a szanatÂriumba akkor be kell menni, cs´veket is àle kell nyelniÊ, ¢s Ágy tovÀbb. Mell¢kesen jegyzem meg, hogy manapsÀg
nÀlunk az ÁrÂt kev¢s kiv¢tellel Ãgy kezelik, mint anno a szerkesztûs¢gekben a mÀr fogatlan oroszlÀnnak szÀmÁtÂ KrÃdy GyulÀt. Ma a normÀlis Àllapot mÀr maga a siralom.)
Megk¢rdi Ill¢s Endr¢t Hunyady, aki mint sorsÀba, Ãgy t´rûd´tt bele nyilvÀn kritikusba-kritikÀba, meg ez valami gentlemans¢g is volt nÀla, persze, megk¢rdi: hÀt halÀla
utÀn mit Ár majd rÂla? Ill¢st bÀntja utÂlag, hogy nem sorolta el neki kellû nyomat¢kkal
ä zavarban vagyok! ä a nagy novellÀkat sz¢pen rendre. Helyette azt mondta, hogy
¢vekig nem tud majd Árni rÂla. S hogy ezt Ãgy Árja le: àrÂlad... SÀndorÊ, belop valami
pÀtoszos ¢rzelmess¢get, valami àaszongya-elemetÊ a gangrÂl, ami csak ritkÀn veszedelme az Ill¢s-essz¢nek, de ha elûj´n, igencsak karzatnak jÀtszva ront az ¢rt¢ken, amalgÀm.
¹rley IstvÀn
Kicsit kijÀtsszÀk ût Ottlik ellen¢ben n¢ha (¹rleyt), Ill¢s Endre hiteles ÁrÂi l¢nye nem
enged¢lyez eff¢l¢t. JÂ, az im¢ntiekkel ellent¢tes ¢rt¢k, kem¢ny ¢le valaminek, hogy
¹rley, aki ä mondjuk ä Medve GÀbor az I SKOLA A HATçRON egyetemess¢ tÀgÁtani vÀgyott kisvilÀgÀban, r¢ms¢gnek tartotta, ¢s a ànormÀlisÊ ¢letbe visszat¢rve (bÀr hoszszabb t¢nyleges szolgÀlat utÀn, mint az elsû adandÂ alkalommal ki- ¢s lel¢pû Ottlik)
egyszerüen f¢lres´pri. Volt, ami volt. Ellent¢tek. àGoethe ¢s SchillerÊ, àBabits ¢s KosztolÀnyiÊ stb., semmire se jutunk a polarizÀciÂkkal. De szempontnak (kiv¢telesen: t¢nyleg hasonlat minden, holott nem az) jÂ. Ism¢telj¡k el: Ottlik ä a k¢sûbb ¢rû tÁpus, aki
nem volt olyan ¢rces kritikus azonnal, mint ¹rley IstvÀn, a tovÀbbiakban viszont ¢lvezte a tÃl¢lû elûny¢t, kibontakozott, elemibb erejü hatÀst¢nyezûje lett (brr?) a csÃfocska magyar ¢vtizedeknek ä, igen, Ottlik annyiban jÀtszott rÀ a kûszegi alreÀl vilÀgÀra, hogy sorsunk p¢ldÀzatÀnak tekintette. A sors bosszÃja (ne sorsozzunk!) Musil
T ¹RLESS-¢nek reÀ mindig is Àrny¢kot vetû p¢ldÀja, holott az ´sszehasonlÁtÀsnak semmi alapja, a hasonlÂsÀg merûben k´r¡lm¢ny szerinti. Hagyjuk ezt is.
¹rley maga àa karÀt kem¢nys¢gÊ (bocsÀnat) Ill¢sn¢l. Legenda, megint szÀmos ä gonoszkÀs tÀrgyilagossÀggal feltÀrt ä kis hiba jegy¢ben. ¹r´k¢rv¢nyüs¢get nem a sz´rnyszervezet hatÀsÀban (iskola) keres. De ¢let¢ben mindenre k¢pes, csak hosszabb ¢rv¢nyek fenntartÀsÀra nem. LÀsd hÀzassÀga, ¢letberendezked¢se. JÂszer¢n m¢g a bombatÀmadÀs lefÃjÀsÀt sem tudta megvÀrni, vagyis jÂszer¢n ez¢rt halt meg. Mert tÃl hamar j´tt elû az ÂvÂhelyrûl. ElszÁvni egy cigarettÀt.
Ha lefejtj¡k essz¢irûl a sok-sok sz¢ps¢get, ¡gyess¢get, ÁrÂi tr¡kk´t ¢s novellistaigazsÀgot, ez marad Ill¢s kr¢taportr¢ibÂl? Ugyan.
Ha alaposabban boncolnÀ alanyait, megt´rt¢nhetne ilyesmi? Meg.
E kÁs¢rteties hatÀron mozog, mint minden kockÀzatos irodalmi mü, Ill¢s Endre eszsz¢isztikÀja. °pp a legjobb darabokra Àll ez, gyanÁtjuk.
¹rleyrûl bizonyÀra jobban, mÀsk¢pp etc. ismerik a Nagy LegendÀt sokan, akik idûben k´zelebb ¢ltek a dologhoz. Magam lassan negyvenvalahÀny ¢ve ¢lek az ä ism¢tlem
ä elemi legendÀval. Ahogy ¹rley IstvÀn, a szÁnikritikus hirtelen ott hagy csapot-papot
a szigeti SZENTIVçN°J -elûadÀs sz¡net¢ben, elvÀgtat. Ill¢snek ezzel magyarÀzza d´nt¢s¢t: nem ¢n Ártam a darabot, nem ¢n vagyok a Sziget ¢s ez a nyÀri ¢jszaka, nem ¢n
vagyok a Puckot jÀtszÂ szÁn¢sznû. (ý lett k¢sûbb a feles¢ge, hamarosan elvÀltak. MiutÀn megteremtûd´tt a veretesen polgÀri-müv¢szi k´rnyezet, sz¢p ÁrÂasztallal stb.
LÀsd ¹rley ¢s az ´r´k ¢rv¢ny.)
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De ahogy KazinczyrÂl ezt id¢zi KosztolÀnyi szavaival: ¢let¢t ´sszev¢tette az irodalommal, irodalmÀt az ¢lettel... s erre bizonyÁt¢k, ahogy leÀnyait elkereszteltette, csuda
g´r´g nevekre vagy mikre... nem is folytatom.
S m¢g mennyi ily Àmulat hemzseg a K R°TARAJZOK lapjain. °s milyen szerves, bonthatatlan eg¢sz ez a k´nyv. Minden¡tt ugyanazt mondja ¢s ugyanÃgy. A jelleg szÀmÁt,
a zsÀner. Ahogy KrÃdynÀl szinte semmi àt´rt¢n¢sÊ nincs, ahogy HunyadynÀl, ¢pp ellenkezûleg, a v¢g¢n ä sajnÀlatosan ä àminden: a po¢nÊ, Ill¢s Endre mintha magÀ¢vÀ
tette volna a kornak ezt a f¢lmÃltas szellem¢t, ¢s nagy frissess¢ggel tolmÀcsolta volna
nek¡nk... nekem 1957ä58 tÀjÀn.
A csoda az, hogy e mü, Ill¢s essz¢müve ´r´k feltÀmadÀsra van Át¢lve. Mert hiÀba
sz¡letnek szakszerü dolgozatok, pompÀsan eleven ÁrÂ¢letÁrÀsok, valami ig¢ny nem
avul. Az, amit sz¢pirodalomrÂl szÂlva a sz¢pÁrÂ àszolgÀlhat kiÊ csupÀn. Kell¢r Andor,
KosztolÀnyi, Ill¢s Endre... hogy k¡l´nf¢le ¢rt¢keket tegy¡nk ´ssze. De a K R°TARAJZOK
is messze f´l´tte jÀr annak a szintnek, mely alatt m¢g helye van a henye ¢s m¢ltatlan
m¢ltatlankodÀsnak.
F¢lek, henyes¢g volna azt mondani: bÀr tudnÀnk egymÀsrÂl, hitelesebbf¢l¢k, Ágy
Árni, ahogy û. De az is lehet, hogy m¢ltatlan m¢ltatlankodÀs ez csak. KÀr szÀmon k¢rni
olyasmit, aminek a kora ä menthetetlen¡l lejÀrt. S k´nnyen lehet, hogy valaki rÂlam
gondol ilyet e sorok olvastÀn; s m¢g jÂ, ha ennyi¢rt csak.
TalÀn ez¢rt jÂ ´sszev¢teni ¢letemet az irodalommal, irodalmamat az ¢lettel; utolsÂ
mened¢knek a müfordÁtÀst tartani... mert ugyanaz szokott k¢tf¢lek¢pp hatni, ha valami àegy t´mbÊ mÂdjÀra hiteles. MÀr ha. F´llelkesed¢s¡nk taszÁt kedvetlens¢gbe, s
ez utÂbbi inkÀbb a maga szervess¢g¢t termeli k´zelterepein, nem az egyszer f¢lretolt
kalandot. çm e kalandrÂl olvasni, kr¢tanyomokat lÀtni jÂ.
àSzÀrnyas gyalogszerÊ
SzÀrnyas gyalogszer.

SzabÂ T. Anna

°JJELI LOMB
Nem tudsz aludni. T¢res-tÀgas
s´t¢ts¢g moccan, ¢led.
Nem tudsz aludni.
°jjeli lomb szÂl,
kolompol: v¢ged, v¢ged.
Falev¢l tapsa, fü peng¢je
egymÀshoz fenve hallik,
s´t¢t szobÀdba folyondÀr t´r be:
fel¢d iramlik.
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¹kl´det zÀrod, szemed szorÁtod,
lehunyva tartod,
vetett Àgyadnak tÀmasztod hÀtad:
tartod az ajtÂt.
çgyad lÀbÀnak veted a lÀbad:
Âvjon a tested,
¢jszaka hangjÀt, s´t¢t harangjÀt
kÁv¡lrekeszted.
Nem tudsz aludni. SzÀmlÀlod ´nn´n
szÁvdobogÀsod,
s´t¢ts¢g ÃtjÀt, ¢jszaka kÃtjÀt
bel¡lrûl lÀtod.
T¡dûd a lomb ¢s ered folyondÀr:
betekert v¢gleg,
l¢legzû lombbÂl szÁved kolompol:
v¢ged van, v¢ged.

UNDOR
bogÀr fekete hÀta f´ldr´g a lefolyÂban
nyomkodni puszta k¢zzel Àtf¢r-e belef¢r-e
k¢t megspÂrolt konyakmeggy a zsebben sz¢tlapulva
benyÃlni tapogatni langyos ragacs a v¢re
v¢letlen belekapni egy idegen hajÀba
ahogy a zsÁros fejbûr k´r´m alÀ szalad
homlokkal nekimenni egy vastag szem¡vegnek
¢rezni hogy a lencse reccsenve beszakad
betonon orra esni megfordulni a f´ld´n
a meleg v¢r az arcon a f¡l fel¢ folyik
szunyogot pÂkot ´lni hÀnykolÂdni az Àgyban
szennyes folyÂban Ãszni vergûdni hajnalig

MesterhÀzi MÂnika: Versek

MñLñ
A hosszÃ, hosszÃ, hosszÃ, hosszÃ alkony.
HullÀm csapÂdik kûnek. TÀgas ¢g.
Egy vÁzbe dûlt fa sÀrosan mereszti
a part fel¢ roncsolt gy´k¢rzet¢t.
D¢ltûl meleg a kû. SokÀig ¢gett.
Levont vitorlÀk, elveszett hajÂk.
A vÁz alatt ketyegnek ¢s zen¢lnek
az elmer¡lt karÂrÀk, rÀdiÂk.
N¢hÀny gyerek k´vet dobÀl a tÂba.
A hÁnÀr k´z´tt megtorlott a hab.
Az ¢g nagyon, nagyon lassan s´t¢t¡l.
A mutatÂk k´zt fekete iszap.

MesterhÀzi MÂnika

T¹MEGVONZçS
Nem ugyanarra j´ttem haza.
Hogy mondjam el? MegvÀltozott
f¢nyviszonyokra, ¡vegen szürt f¢nyre.
Lecs´kkent gravitÀciÂra. Leesek,
de semmi, elpattanhatok.
A Hold tehetetlens¢ge nagyobb,
mint a F´ld vonzereje. °vente
hÀrom centit tÀvolodik. Egy reggel
n¢hÀny szÀzmilliÀrd ¢v mÃlva
arra ¢bred¡nk, hogy elszÀllt.
HÀt mit akarok ¢n ÀllandÂan?

ã
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KñRHçZI SZONETT
A naps¡t´tte r¢szt
a sz¢l elûl k´rbeÀlltÀk a bokrok
m¢g el¢g lev¢l volt az Àgon
v¢delem¡l ´t kismacskÀnak
tetej¢be m¢g teny¢rnyi
z´rgû levelek gurultak elû a sz¢lbûl
megtorpantak ¢s
tovÀbbmenek¡ltek
¢s meglapultak
ûk meg tanultÀk a mer¢szked¢st
az ´t k´ly´k
s a nyurga macskalÀny az anyjuk
az ¢p¡letek k´z´tt egyed¡l
n¢zett tÀplÀl¢k utÀn.
°s ahol s¡tk¢reztek a napon
mÀsnap a kandÃr ¡lt ott
¢s a k´d
¢s sehol se volt az ûszi alom.

(ESTE)
Megfesz¡l a nyakÀn az az Án
HÀlÂ rajzolÂdik a falon
Elfelejti ÀlmÀban a szobÀt
De volt mÀr itt ¢s akkor is zuhant

FORDíTOTTJA VOLT
MondhatnÀm Ãgy is, hogy megijesztett:
zavart az arcod fordÁtott aszimmetriÀja
a t¡k´rben, mint egy bizonyossÀg kifordÁtÀsa,
mÀshova n¢ztem ä fordÁtottja volt, mint ha
ikrek mÀsikÀra k´sz´n´k: nem akartam,
Ãgy lÀtszik, elismerni ilyen esetlegess¢get.
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SzakÀcs Eszter

MONDATOK
DialÂgust jÀtszik egy monodrÀmÀban.
Sohasem habozik habozni.
Amulett szavai: regatta ¢s ¢ben.
HalÀla a fekete zokni.
JÂkedve veszendû lelkeket ejt rabul.
Nem tudja, mit jelent a àluvnyaÊ.
Figyelme galamb, mindenhonnan elrep¡l.
SzÁve szerint tetûn aludna.
°bren is mÀshovÀ Àlmodja Àt magÀt.
A cs¢sz¢j¢t nem teszi vissza.
Felfele n¢z, de meg nem lelte m¢g eg¢t.
K¡l´nben meg cukorral issza.
*
AkÀr egy ÂvodÀs, kavicsokat gyüjt.
KocsmÀzni t´bb¢ nem hÁvja haver.
Sokat forgolÂdik ¢jjel, ha ´v alatt ¡t.
Kedvenc szÁne mindhalÀlig: ûszi avar.
Szeret mezÁtlÀb gÀzolni homokban.
Nevet¢sre ingerli a pajesz.
V¢szhelyzetben ugyan elûsz´r ´sszeroppan.
°s zsibbad a fejbûre, ha zseml¢t vajaz.

*
Lett volna gyÀszhuszÀr vagy gy´ngyhalÀsz.
MÀr kislÀnyk¢nt utÀlt babÀzni.
Csak az egyed¡l ¢l¢shez el¢g mer¢sz.
Olvasni meg megteszi bÀrmi.
Elfelejt ´nt´zni virÀgot.
Hogy àegyetlenemÊ, senkinek se mondta.
Este fûz ä bÀrmit oda¢get.
ProfilbÂl hasonlÁt a Loch Lomondra.

*
A sÂvÀrgÀs lett legkelendûbb Àrucikke.
HÀt elk¢pzeli a kilenc´ves tatut.
Sz¡ntelen fohÀszkodik, hogy v¢gre segÁtse.
UtÀlja, ahogyan f¢nyk¢peken mutat.
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Szakmai Àrtalom ä tÃl sokat a halÀlra...
Pedig hÁvtÀk Ãgy is, àcsillagom, madaramÊ.
MagÀval t´rûdik, nem jut ideje mÀsra.
De csak ceruzaelem, lemer¡l hamar.
*
BÃbÀnatos Ár zen¢t hallgat ¢jjel.
Sokkal sovÀnyabb volt tavaly.
Kicsit vacillÀl, majd magÀra vÀllal.
Haja vilÀgÁt, mint zseml¢n a vaj.
D¢lben t´bbnyire csak bedobja Àllva.
Tervezi a nagy utazÀst.
Szinte ´szt´n´sen hÃzÂdik f¢lre.
A szobÀjÀbÂl tÁz mÀsikba lÀt.
SzÀja f´l¢ bajuszt rajzol a tej.
Hogy mit is akar, folyton elfelejti.
A szûnyeg alÀ, ¢s sebaj.
Nem tudja meg¢rteni, hogy csak ennyi.

V´r´s IstvÀn

HASONMçS A TöLVILçGON
VÀsÀrozÂk
Hogy Bakonym¢rûnek m¢rt nincs folyÂja, arrÂl csak Isten adhatna szÀmot. ýneki viszont nem c¢lja ilyesfajta szÀmadÀsokon megjelenni. °n magam k¡l´nben is Ãgy d´nt´ttem, hogy mÀsk¢pp rendezem ezt a probl¢mÀt. F´lutazom a szomsz¢dos megye
sz¢khely¢re, ott ´t folyÂ is talÀlkozik, ¢s egymÀs utÀn le¡l´k mindnek a partjÀra, hogy
n¢zzem ûket.
Persze most is mÀsk¢pp lett. SÂval megrakodva ¢rkeztem, ¢s egyenest a piacra mentem. °s Ágy volt helyes. A levegûben tavaszi mozgÀsok ¢rzûdtek, a zajlani kezdû folyÂ
jellegzetes szaga, a hÂ puha sÀrrÀ omlÀsÀ¢ a szÀntÂf´ldekrûl, alighogy a p¢nteki nagypiac tÀgas udvarÀba bel¢ptem, mÀris halszag csapott meg.
Bakonym¢rûnek nincs folyÂja, de van k¢t sek¢ly vizü patakja meg n¢hÀny halastava. De a halastÂban csak zsÁros, pocsolyaÁzü pontyok teny¢sznek, nem szÁvesen eszi
nÀlunk senki. Ahol rossz a vÁz, ott nem nû jÂ hal, ¢s nem lehet jÂ s´rt fûzni. MÀrpedig
nÀlunk a s´r is k¢ts¢gbeejtû, hiÀba ¢rleli a feles¢gem a legk´r¡ltekintûbben, az Áze
olyan, mint a tej¢, amibe l¢gy esett. A patakokban m¢g rÀk se igen terem, de ha a
hÁdrÂl belen¢zel, piÂcÀkat lÀtsz tÀncolni, ¢s bÀrmilyen visszataszÁtÂ Àllatok is k¡l´nben,
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aki egyszer lÀtta a piÂcÀk tÀncÀt, annak m¢g a legjobb balettbûl is hiÀnyozni fog attÂl
kezdve valami.
ögy l¢ptem be akkor a nagypiacra, hogy nem volt semmilyen tervem, de a szag
egykettûre Ãtba igazÁtott. Halat kell venni.
Csakhogy nem lÀttam sehol a halÀrust. Kismalacok r´f´g¢se hallatszott, ¢s a hideg,
pikkelyes halszagba barna disznÂszarszag melege maszatolÂdott. Csirk¢k emelgett¢k
fej¡ket, valaki olajos magvakat Àrult. Nem igazodtam ki a piacon, ¢s ez meglepett.
K¢rdezûsk´dni persze tilos. Nem szabad mÀsoknak tippet adni arra n¢zv¢st, hogy ma
mit ¢rdemes venni. Nem mindenki ¢rzi meg, mi van aznap a levegûben. Ez a jÂ kereskedû titka kell maradjon.
Venni ¢s eladni ´nfegyelem k¢rd¢se. A legkev¢sb¢ sem a haszonrÂl van szÂ. Kit
¢rdekel a haszon. Mit kezdhetn¢k vele? Az ¢letrûl. Bel¢pni a piacra, f´lm¢rni azt a
pÀr szÀz embert, pÀr ezer Àllatot, pÀr tÁzezer dolgot, pÀr szÀzezer lehetûs¢get ¢s pÀr
milliÂ n´v¢nyi magot, ami ott jelen van, mik´zben n¢hÀny kilom¢terre hatalmas, parlagon maradt szÀntÂk f´l´tt f¡ty¡l a sz¢l, ¢s nincs arra egy ember se, nincs m¢g egy
lyukas cipûtalp se, mivel tavaly elzÀrtÀk a gazdÀt, ¢s mÀr nem vethetett, nincs ott egy
szem bÃza sem, f´lkapkodtÀk ûsszel a varjak. OdalÀtszanak a PÀnc¢los-hegys¢g sz¢tszÂrt darabjai, egy h¢ja az erdû felûl elhÃz arra, de visszafordul, nem lebeg f´l¢, pedig
talÀn megpillanthatnÀ, amint elfut egy nyÃl.
Szerencs¢re mÀr jÀrnak a vonatok, ezÃttal ilyen messze mÀr nem gyalog kellett j´nn´m. Hajnali hÀromkor keltem, begyÃjtottam a konyhÀn, az ablak fekete j¢gvirÀgai
m´g¡l mint valami nemes illat, kutyaugatÀs csapott meg, macska jÀrkÀlt a padlÀson,
hideg, k¢k vÁz szagÀt ¢reztem a sz¢kek lÀba alÂl felt´rni. Ma jÂ napom lesz. A tüzhely
mÀr melegÁtett. CsizmÀt hÃztam.
K¢t Âra alatt ¢rt a vonat Bakonym¢rûrûl az ´t folyÂ vÀrosÀba, akkor mÀr vilÀgosodott. Azt terveztem, hogy narancsot veszek a gyerekeknek. V¢rnarancsot. De most
mÀr visz a halszag.
A piacnak van egy rejtett hÀtsÂ traktusa jÂformÀn a bokrok m´g´tt, ahovÀ, tudom,
sokan be se mernek l¢pni. Itt Àrulnak a legf¢lelmetesebb kereskedûk, akik nem akarnak megvÀlni port¢kÀiktÂl. A nagy fejü TÂni, akinek az egyik szeme ki van fordulva,
¢s ha valami jobb Àru akad a kezedbe, û csak rÀd f¡ggeszti azt a gyür´tt selyempapÁrhoz hasonlatos zavaros pillantÀsÀt, ¢s mÀr el is ment a kedved a vÀsÀrlÀstÂl. Vagy a
k´h´gûs TamÀs. Nem jÂ kereskedûk ûk, birtokolni akarnak, biztos ¢lvezettel eszik a
tavi zsÁros pontyot is, nem ¢rtik ¢s nem tudjÀk irÀnyÁtani a vÀltozÀsokat, akkor pedig
f´l´slegesen ¢lnek.
Itt, ebben a sarokban Àllt most a halaspult, egy k´v¢r, jÂk¢pü fiatalasszony Àrulta a
halakat. Hiszen ez a szag nem is a halakbÂl, hanem a nûbûl j´n, ¢bredtem rÀ. A szÀjÀbÂl
rÂzsagy´k¢r pipa cs¡ng´tt, benne valami sz´rnyüs¢ges kapadohÀny ¢gett, sût m¢g az
is megfordult a fejemben, hogy egyszerüen szÀrÁtott trÀgyÀt t´m´tt a pipÀba. Egy angolnÀt emelt ki a zavaros ¡vegü kÀdbÂl, ¢s sebesen Àtsiklatta az ujjai k´z´tt, k´zben
k¢k pufajkÀba k¢nyszerÁtett melle kicsit megpihent a v¢res deszkÀn. HatÀrozott hÀnyingert ¢reztem, mint aki r¢szeg. Odahajoltam hozzÀ, ¢s a f¡l¢be sÃgtam, tudok valami
sokkal jobbat. A kezem minden meggyûzûd¢sem ellen¢re becsÃszott a pufajka alÀ,
melle a zavaros ruhÀk k´z´tt inkÀbb valami hasi hÀjt´megnek ¢rzûd´tt.
°n is, mondta, ¢s hÀtrahÁvott a sÀtor m´g¢. Hatalmas f¢mteknûbûl egy m¢rhetetlennek tünû halfarok meredt ki ¢s csapkodott rem¢nyvesztve. Harcsa, hangzott m´g´ttem b¡szk¢n. M¢g meleg kezemmel f¢lredobÀltam pÀr j¢gdarabot a vÁz szÁn¢rûl,
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¢s belebÀmultam a rettenetes sz´rnyeteg k¢p¢be. A szÀja mint egy rÂzsaszÁn f¢lhold,
amiben fogak vannak. Elt¡ntet mindent, ami el¢be ker¡l. Az ijesztû bajszok a zomÀncozott ed¢nyfalon f´lkunkorodtak. Ez a nû hallÀ vÀltoztatta a f¢rj¢t, ¢s most eladja,
gondoltam. Vagy ¢pp û is hal volt, jutott eszembe a szaga, ¢s valami¢rt bosszÃt akar
Àllni vet¢lytÀrsÀn. így vagy Ãgy, ¢rtettem meg, olcsÂn fogja adni.
Nem bÁrom hazacipelni, jelentettem ki.
A Lacika elvisz kiskocsin az ÀllomÀsig, ugye, Lacika. Hogy ki lehetett az a Lacika,
nem der¡lt ki, sehol egy ember nem volt a k´zel¡nkben. TalÀn az egyik pontyot m¢g
utoljÀra emberr¢ vÀltoztatja, gondoltam. A sz´rnyeteg aprÂ szeme mintha kacsintott
volna, vigyÀzz, nehogy te is mellettem v¢gezd. A szÀjÀban horgok, ki nem mondott
szavak.
A fej¢t elviszem, de mit csinÀljak ennyi hallal, akad¢koskodtam, ¢s k´zben figyeltem
a vÁzi arcot is, hogy csakugyan ¢rti-e, amit mondok. MeglendÁtette a farkÀt, ¢s hatalmasat csapott fel¢m, nyirkosan, nyÀlkÀsan egy centire hÃzott el az arcom elûtt, megremegett a lÀbam, ha eltalÀl az ¡t¢s, bizonyosan ´sszeesem. így csak az ¡st dûlt f´l,
lÃgosan habozva a csizmÀmra dûlt a vÁz, a sÀrban pedig egy szerencs¢tlen hal evick¢lt,
aki most nem is tünt annyira nagynak.
Nem kell, mondtam, ¢s sarkon fordultam. A nû utÀnam szaladt. Mi¢rt?, k¢rdezte
esengve, mintha csak ¢n voln¢k az egyetlen vevû a piacon. Nem kell, ism¢teltem cs´k´ny´sen. Csupa kosz.
Lemosom neked, mondta, ¢s cigÀnyosan barna szem¢vel Ãgy n¢zett rÀm, hogy f¢ltem, menten halÀszsassÀ vÀltozom, ¢s egyik karmomba ût v¢ve, a mÀsikba a nagy halÀt,
Àtrep¡l´k vel¡k a folyÂn, a hatÀron tÃlra.
Visszamentem. K´zben elûker¡lt Lacika, egy magas, pattanÀsos kamasz fiÃ, mÀr a
deszkÀra emelte a halat, egy v´d´r vizet zÃdÁtott rÀ, ¢s vÀrta, mit parancsolok. Az anyja,
mert nyilvÀn az anyja volt, megk¢rdezte, agyon¡ssem?
Persze, vÀlaszoltam, de r´gt´n rÀ¢bredtem, hogy hibÀt k´vettem el, mert az Àrban
m¢g nem egyezt¡nk meg. Nincs semmi p¢nzem, tettem hozzÀ gyorsan.
Nem baj, felelte, ¢s egy kis balta tompa v¢g¢vel hÀromszor egymÀs utÀn a harcsa
homlokÀra vÀgott, hallottam, ahogy beszakad a koponyÀja, lÀttam, hogy v¢r ´nti el a
szem¢t meg a rÂzsaszÁn szÀjÀt. A lÀtvÀnya ettûl nem lett megnyugtatÂbb, ez¢rt k¢nytelen voltam arra a halÀszl¢re gondolni, amiben este, mÀr Bakonym¢rûn, majd viszontlÀtom ezt a fejet.
F¢rjn¢l vagy?, k¢rdeztem, az elk´vetett gyilkossÀgra utalva.
Igen, de ha Ãjra a vÀrosban jÀrsz, meglÀtogathatsz, csak ne piacnapon.
°n mindig olyankor j´v´k, feleltem, de mÀr vontam is volna vissza. K´zben Lacika
elûÀllt a kerekes kord¢val. Hol laksz?, k¢rdeztem, hogy kik´sz´r¡ljem a csorbÀt.
ý kinyittatta a tÀskÀmat, ¢s vÀlogatott. Nekem nem p¢nz kell, mondta.
Tudom, suttogtam, Ãgy, hogy csak az arcom el¢ hullÂ hajtincse hallja.
T¢ged legszÁvesebben sÂba tenn¢lek, mint a sonkÀt, mondta, mik´zben fizets¢gk¢nt
kiemelt n¢hÀny elûre csomagolt zacskÂval a tÀskÀmbÂl. Az Àr meglehetûsen alacsony
volt. Egy pillanatra odafordult hozzÀm, ¢s olyan hirtelen, hogy viszonozni se volt
idûm, szÀjon csÂkolt. Mintha maga a tenger lend¡lt volna az arcomig, hullÀmzÀst hallottam, m¢lytengeri f¢nyek villÂdztak. J´v´k m¢g, ny´gtem, a harcsÀra n¢ztem elkeseredetten, ¢s intettem a kord¢nak, hogy indulhatunk. Ahogy a kocsi z´tyk´lûd´tt, a
hal meg-megrÀndult, mintha ¢lne.

V´r´s IstvÀn: HasonmÀs a tÃlvilÀgon

ã

165

TalÀn ha nem volna itt ez a Lacika, akkor az egyik hÁdra menn¢k egyenesen, ¢s
visszadobnÀm a halat, gondoltam.
Lacika mintha csak nekem felelt volna, mÀr nem ¢l, mondta, ¢s Ãgy tünt, egy k´nnycsepp jelenik meg a szeme sarkÀban, amit morzsolva prÂbÀl elleplezni.
Az ÀllomÀson vaskampÂt forgatott a hal kopoltyÃjÀba, Ãgy adta a kezembe. Egy nagyobb darab zsÁrpapÁrt fektettem a hÀtamra, azon tÀmasztottam meg az Àllatot, a kampÂt k¢t k¢zzel a f¡lem mellett tartottam, messzirûl talÀn Ãgy tünhetett egy szembej´vûnek, mintha k¢t fejem volna.
Akkor viszlÀt, mondta Lacika, ¢s m¢g intett is, mintha nem is tûlem vÀlna el. Biztos
csak k¢pzelûd´m, gondoltam. Mit is fogok most csinÀlni? Van m¢g f¢lÂrÀm a vonatig.
Az ´rd´g torkÀban
Amikor az ´tvenkilÂs harcsÀval a vÀllamon f´lkapaszkodtam a vonatra, havazni kezdett. Hogy a napk´zben mÀr cs´rgedezni prÂbÀlÂ tavasz hely¢t visszafoglalja a t¢l, az
nem zavart, az ¢n ¢vszakaim az ûsz ¢s a t¢l, benn¡k mozgok a legotthonosabban. Sz¡ret idej¢n ¢s disznÂvÀgÀs idej¢n. Meg a sz¡retet k´vetû b´ng¢sz¢skor. ýsz ¢s t¢l k´z´tt.
S¢tÀlni a mÀr lesz¡retelt szûlûhegyen, ahol egy hÂnapra ¢rv¢ny¡ket vesztik a tulajdoni
hatÀrok. Mikor a kisbÁrÂ bejelenti a sz¡ret v¢g¢t, attÂl fogva mindaz, ami m¢g a szûlûkben kint van, k´zkincs. F´nt hagyott, k¢t hete m¢g ¢retlen f¡rt´k, a d¢rben megnûtt ÂriÀs Ãrit´k´k. Lehet kereszt¡l-kasul jÀrkÀlni a mÀskor annyi tulajdon Àltal sz¢tszabdalt hegyen. °n akkor is mentem, amikor nem volt szûlûnk, akkor is, amikor volt.
Szeretem a k´d´s, deres hajnalokat a tarka levelü tûk¢k k´zt, nyulak bodrozÂdÂ lehelet¢t, bÀr az Àllatot mÀr nem tudom ott kapni alatta, a rÂka kilÂgÂ nyelv¢t egy lev¢l
alÂl. Nem besz¢lek senkinek ezekrûl a dolgokrÂl. Tudok titkot tartani.
Csak a feles¢gem sejti, hogy valamicsk¢t ¢rtek az Àllatok nyelv¢n, û se szÂl rÂla, hÀtrak¡ld a kacsÀkat elcsendesÁteni, de nem j´n utÀnam, nem k¢rdez, nem hallgatÂdzik.
Ez a harcsa is, itt a hÀtamon, ahogy ÀtszivÀrog hideg nedvess¢ge az odavetett zsÀkon,
zakÂn, mintha mondana valamit. Pedig az lehetetlen. Az Àrus agyoncsapta.
Az elûbb mÀr egyszer azt hittem, hogy vele besz¢lgetek. TÀmaszkodtam a vÀrÂtermi
padon, nem lehet jegy n¢lk¡l f´lszÀllni, hallom meg jÂformÀn a f¡lem mellett, mintha
a kopoltyÃbÂl j´nne, k´zvetlen¡l onnan, ahol a kampÂ bele van vÀgva. Odafordulok,
de csak egy fogatlan ´regember arca jelenik meg eg¢sz k´zel, akÀr egy lebegû l¢gg´mb, nem ¢rz¢kelem a testet, egy l¢gg´mb, amin Àt egy ´regember n¢z ¢s besz¢l.
Van jegyem, felelem, v¢gre le¡l´k, a hal mellettem v¢gigcsÃszik a padon, nincs senki
a vÀrÂteremben, a kis dobkÀlyha csendesen f¡st´l, de nem ad meleget. Az arc mÀr a
bukÂablak magassÀgÀban sodrÂdik, talÀn elaludtam, jut eszembe, megrÀntom a vÀllam, a mozdulat v¢gighullÀmzik a harcsÀn, csap egyet a farkÀval, a tÃlsÂ padon f´lriad
egy alvÂ ´regember, zavartan emeli rÀm a szem¢t, megismerem, û volt az, aki az elûbb
besz¢lt hozzÀm.
Nem magÀra gondolok, mondja, a halnak is kell jegy, mondja, ¢n meg legyintek.
De az¢rt, amikor a vonatra f´lszÀlltam, megcsapott egy kis nyugtalansÀg is, mi van,
ha t¢nyleg igaza volt az ´regnek. Az ilyesfajta k¢telyek csak arra jÂk, hogy elvegy¢k
az ember magabiztossÀgÀt ¢s t¢nyleg bajba sodorjÀk. Mikor tehÀt k¢t Âra k¢s¢ssel v¢gre beg´rd¡lt az ´t folyÂ vÀrosÀnak ÀllomÀsÀra a vonat, inkÀbb s¢rtve ¢reztem magam,
ami¢rt megvÀrakoztattak, az¢rt se voltam hajlandÂ f¢lni.
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K´zben eleredt a hÂ, ¢s olyan gyanÃm tÀmadt, hogy az utazÀs is hosszabb lesz Bakonym¢rûig, mint a menetrend szerinti k¢t Âra. Holnap szombat, disznÂtoros vacsorÀra vÀrjuk a sÂgorom¢kat, ennek igazÀn tudok ´r¡lni, a t¢l utÂjÀnak nagy ev¢sei, a
hurka a ropogÂsra s¡lt krumplival, a toros kÀposzta, a friss tepertû ¢ppolyan kedvesek
a szÁvemnek, mint a b´ng¢sz¢skor talÀlt jÂkora t´k, amit ki szoktam vÀjni, arcot vÀgok
rÀ, a szÀjÀba fogakat szÃrok, ¢s egy gyertyÀval a belsej¢ben kiÀllÁtom az ablakba. Ilyenkor meg bor¢rt megyek a pinc¢be, jÂ mÀr az Ãj is, legalÀbbis ihatÂ, de enged¢lyezek
egy kis tavalyit vagy tavalyelûttit, nem lehet k¡l´nben v¢gig¡lni egy est¢t gyertyÀnÀl
a mosatlan tÀny¢rok k´zel¢ben, mikor a tepsiben mintha ¢lne, Ãgy tekereg a m¢g ki
sem hült zseml¢s v¢res hurka. Holnap este. De addig m¢g haza is kell jutni. A sz¢l
pedig hordani kezdte a havat, benne d´c´g¡nk az ÀtlÀtszatlan, feh¢ren vibrÀlÂ s´t¢tben, bÀr talÀn csak d¢lutÀn ´t lehet. A fapados kocsiban alig vannak. A halat egyszerüen az ablak mell¢ akasztom, a csomagtartÂra. Le¢r az ¡l¢sig, Àthajlik rajta, ¢s ferd¢n
a szemk´zti pad alatt ¢ri el farokuszonyÀval a padlÂt.
KibÀmulok az ablakon, ¢s az jut eszembe, mikor pÀr ¢ve, a hÀborÃ alatt katonÀk
tereltek ugyanilyen hÂban k¢t v´d´rrel. A pinc¢ben, ahovÀ menek¡lt¡nk, mÀr napok
Âta nem volt vÁz. Meguntam a t´bbiek sirÀnkozÀsÀt, fogtam k¢t v´dr´t, ¢s elindultam
a kÃthoz. De tÃl nagy tÀvolsÀg ilyen idûkben, az ember sosem ¢rheti el. Orosz katonÀk
j´ttek, v´dr´st¡l a szomsz¢dos pinc¢be irÀnyÁtottak, puskatussal bet´rt¢k egy drÀga
v´r´sboros hordÂ oldalÀt, ¢s intettek, hogy tartsam a v´dr´t a sugÀrban ´mlû bor alÀ.
MiutÀn a k¢t v´d´r megtelt, mint valami forrÀshoz, m¢g ûk is odahajoltak, aztÀn mÀr
a lovaikat hoztÀk, azok is ittak. Akkor a hordÂ vÀratlanul sz¢tesett, az abroncsa brongÂ
hangot adva lefel¢ gurult a pince bevilÀgÁtatlan jÀratai fel¢, hallottuk, ahogy gyorsul,
de m¢g mindig gurult, a visszhang egyre erûsebb lett. Ez a titokzatos jÀrat, ahol talÀn
a gazda titkolt borai Àlltak, a pokol egyik garatja lehetett, amit most ingerelt a f¢mgyürü, ´klendezni ¢s b´f´gni kezdett, morgott, ´rd´g, kiabÀlta a k¢t katona oroszul,
a pinceajtÂt bevÀgta a huzat, nyilvÀnvalÂ lett, hogy egy szÀjban vagyunk, ami most
sz¢t fog harapni benn¡nket. Intettek, hogy fogjam a v´dr´ket, ûk a lovakat vezett¢k,
¢s kil¢pt¡nk az ajtÂn, ami Ãgy lÀtszik m¢gse zÀrÂdott be. Kint k´zben ÂrÀk teltek el,
mÀr bes´t¢tedett. A katonÀk l¢legzete sÀrga volt a fagyban, a lovak¢ bordÂ, csak az
eny¢m nem lÀtszott. ögy tünt, hogy a k¢t orosz tûlem is f¢l, de nem mertek elengedni.
Maguk elûtt hajtottak, elindultunk nyugat fel¢. ýk lovon, ¢n k¢t v´d´r borral. Meglepûen nagy tÀvolsÀgot tett¡nk meg hajnalig, de rossz fel¢ ment¡nk, nekem nem volt
s¡rgûs, hogy utol¢rj¡k a frontot, amikor csak lehetett, elt¢rtem az irÀnytÂl. Hajnalfel¢
arra lettem figyelmes, hogy valamelyik horkolni kezd a nyeregben. MegÀlltam. A k¢t
lÂ is megÀllt. A g¢ppisztolyok leeresztve, a lovak s´r¢ny¢be bukva f¢lrefitult szlÀv gyerekarcok. Letettem a v´dr´ket gondosan a lovak el¢, azok mÀr ismert¢k az Ázt, pr¡szk´ltek az undortÂl, de ittak valami k¢nyszernek engedelmeskedve. A hatalmamban
vannak, gondoltam, de ¢n sohase vÀgytam semmif¢le hatalomra. V¢g¡l is mi a bajom
vel¡k? Nem bÀntottak, bÁznak bennem. Eszk´znek hasznÀltak, sz´geztem le. F¢lretoltam az egyik lÂ fej¢t, beleittam a borba, aztÀn mÀr futottam is. Az egyik katona fel¢bredt, a mÀsikat szÂlongatta, egyre messzebbrûl hallottam, hogy veszekedni kezdenek.
Futottam bele a cefreszagÃ lila dereng¢sbe, bokrokon, cserj¢seken Àt, hogy ne tudjanak k´vetni, bÀr biztos voltam benne, meg sem prÂbÀljÀk. Futottam a patak jeg¢n hazafel¢, ¢s talÀn nemcsak most k¢pzelem, hogy az jutott eszembe, milyen jÂ volna, ha
Bakonym¢rûnek lenne folyÂja. De talÀn lakik ebben a sek¢ly vÁzben egy titokzatos,
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b´lcs ´reg harcsa, akit m¢g MÀtyÀs kirÀly telepÁtett oda, hogy figyeljen, ¢s mindent
jelentsen neki, amit tapasztal.
A vonat nagy rÀndulÀssal megÀllt. çllomÀshoz ¢rt¡nk. NemezcsizmÀs parasztok
szÀlltak f´l, ahogy bel¢ptek, ´sszen¢ztek, hal, mondtÀk. AztÀn mikor meglÀttÀk a mellettem lÂgÂ sz´rnyet, ami Ágy felakasztva mintha megnyÃlt ¢s talÀn el is nehez¡lt volna,
´sszerezzentek, ¢s a kocsi tÃlsÂ v¢g¢n telepedtek le, meg se igen mertek szÂlalni. Magam is meglepûdve bÀmultam a halat. Sejtettem, hogy m¢gse d´gl´tt meg, vagy ami
talÀn m¢g rosszabb, van benne egy mÀsik ¢let, nem az ´v¢, ami k´lcs´nveszi. A bûre
foltokban szÀraznak tetszett, ¢s olyan mintÀk mutatkoztak rajta, mint egy tigrisen. Ez
a hal hatÀrozottan nû, ÀllapÁtottam meg magamban. Azt besz¢lik, hogy az eg¢sz vilÀg
is n´veked¢sben van, valaki egyszer azt mondta, Ãgy kell ezt elk¢pzelni, mint a kelt
t¢sztÀt, amibe v¢letlen¡l a sz¡ks¢gesn¢l jÂval t´bb ¢lesztû esett, ¢s most lerÃgja a rÀterÁtett rongyot, ki´mlik a vÀjdlingbÂl, ben´vi a konyhÀt.
Eln¢ztem a harcsa kackiÀs bajszÀt, megprÂbÀltam kitalÀlni, mif¢le idegen l¢lek ette
be magÀt ebbe a semmibe bÀmulÂ halfejbe.
A kalauz j´tt. Mikor meglÀtott engem a padszomsz¢dommal, m¢g a jegyemre se
volt kÁvÀncsi, gyÀvÀn f´lnevetett, ¢s mÀr ment is tovÀbb.
Mit is fogunk csinÀlni tulajdonk¢ppen ezzel a nagy hallal, ´tl´tt f´l bennem, most
elûsz´r, miÂta az ¡zletet lebonyolÁtottam. De ilyesmire nem szabad gondolni, ha valami igazÀn k¡l´nlegeshez akar jutni az ember. K¡l´nben is ott volt a pofonegyszerü
megoldÀs. A holnapi vacsorÀra m¢gsem disznÂtorost adunk f´l, hanem halat. HalÀszl¢
lesz ¢s rÀntott hal. Vajon teje vagy ikrÀja van? Nem lehet mÀs, csak bak, ahogy Ágy
eln¢zem.
A holnapi vacsora megvÀltozÀsa valahogy m¢gis elvette a kedvemet. Azt a f¢lÂrÀt,
amit gondolataimba mer¡lve t´lt´ttem, Ãjra Àt kellett n¢znem, ¢s visszabontani mindent, ami a disznÂtoros vacsora lehetûs¢g¢re ¢p¡lt. Meg kell vÀljak a k¢t v´d´r v´r´sbortÂl. Az ´rd´g torkÀban tett lÀtogatÀstÂl. Mi mindent kell megvÀltoztassak, tünûdtem.
F´lÀlltam, belen¢ztem a hal szÀjÀba. Ismerûs volt a lÀtvÀny. Valamit bele k¢ne dobni.
Csak egy megoldÀs volt. Nagy nehezen lehÃztam az ujjamrÂl a jegygyürümet, egy
pillanatig bizonytalankodva Àlltam, hogy nem figyel-e valaki, de a parasztok mÀr leszÀllhattak valahol, ¢s bÀrmilyen szokatlan is, de teljesen egyed¡l voltam a kup¢ban.
Bedobom a gyürüm. V¢g¡l is meg kell talÀljuk a hasÀban. Logikusan hangzott, de
nem voltam benne olyan biztos. Nem mertem gyÀva lenni.
K¢t ujjam k´z¢ fogva, a szÀja el¢ emeltem az aranykarikÀt. Mintha a hal egy nagyot
sÂhajtott volna. Vagy megÀlltunk a nyÁlt pÀlyÀn, ¢s p´f¢kel a mozdony? Nem tudtam
eld´nteni, hogy Àllunk vagy megy¡nk. HiÀba bÀmultam ki az ablakon, nem lÀttam
semmit, hiÀba igyekeztem a sÁnek z´kken¢s¢t ¢szrevenni, enyhe remeg¢s fogott el,
ami Àtterjedt a halra is, aztÀn lassan az ablak ¡veg¢t is rÀzni kezdte, de hogy ez a remeg¢s mibûl ered, belûlem vagy a mozgÀsbÂl, abban megint nem voltam biztos.
A szÀj lÀthatÂan nagyobbra nyÁlt. Be kellett dobnom, bÀr elûre rettegtem attÂl, hogy
mit fogok a feles¢gemnek mondani.
Mintha kÃtba esett volna, a gyürü egy darabig csak egyenesen zuhant. AztÀn nagy
csobbanÀs hallatszott, majd fekete visszhang, mintha a v´d´r csapÂdna a kÃt falÀnak,
vagy valaki irtÂzatos m¢lys¢gbûl besz¢lne. Sohase lesz meg a gyürüm.
Le¡ltem. MegprÂbÀltam elaludni. Zavart a halszag meg az, hogy a pokol bejÀrata
ilyen k´zel van hozzÀm.
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Kusza alvÀs k´vetkezett, mintha valaki felmosÂrongyba tekerte volna a fejemet. Arra ¢bredtem, hogy kivÀgÂdik az ajtÂ. A kalauz l¢pett be k¢t katona kÁs¢ret¢ben. K¢rem
a jegyeket, mennyd´r´gte.
Ez az, szÂlt oda a katonÀknak, azok meg r´gt´n rÀm szegezt¢k a g¢ppuskÀjukat.
Odaadtam a jegyet. Remegû k¢zzel lyukasztott. A mÀsik¢t is, mondta.
Mif¢le mÀsik¢t?
Az¢t, aki ott lÂg a fogason.
Csomag, prÂbÀltam nevetni.
Ember, maga egy hullÀt szÀllÁt a vonaton!
Csak egy hal.
RÀvilÀgÁtott a zseblÀmpÀjÀval. A harcsa elbûd¡lt, retteneteset csapott a farkÀval.
Mind a n¢gyen a f´ld´n talÀltuk magunkat. A kalauz f´lpattant, hol a jegye ennek az
ideges alaknak?
Nincsen, mondtam, a kalauz arca most ¢pp az ellent¢te volt annak a g´mbk¢nt lebegû arcnak a vÀrÂteremben. Hogy hogyan lehet egy arc egy mÀsiknak az ellent¢te,
azt nem tudtam volna megmondani, de ¢reztem, hogy ketten egy¡tt adjÀk ki a semmit.
Nem szabad, hogy talÀlkozzanak.
Ha nincs jegy¡k, akkor mind a ketten leszÀllnak. Most azonnal.
Megvenn¢m, indÁtvÀnyoztam. A k¢t g¢ppuska rÀm szegezûd´tt megint.
Nem eladÂ a lelk¡nk, porolta le a nadrÀgjÀt a kalauz.
Kinek kell a lelke, mondtam idegesen, a jegyrûl besz¢lek.
Mif¢le jegy! OrdÁtotta, ¢s k´zben megrÀntotta a v¢szf¢ket.
A katonÀk szorosan el¢m Àlltak, ¢s a puskatussal l´k´dni kezdtek, nincs jegyed, mi!
Nincs jegyed? Csak az utolsÂ k¢t ¡t¢s volt nagy, mikor a l¢pcsûrûl leestem a t´lt¢s menti
hÂba. A gyürü, futott Àt rajtam, mint egy l´ved¢k, de egyszer csak valami nagy ¢s hideg
zuhant rÀm, Àtfordult a teste s feszes volt mÀr, mint a hÃr, ha pattan. SÀrral kevert v¢r
szÀradt a f¡lemen. A kalauz intett a lÀmpÀjÀval, hogy indulhatnak, a szerelv¢ny lassan
tovag´rd¡lt.
°jf¢l ¢s d¢l k´z´tt
°jf¢l r¢g elmÃlt, mire haza¢rtem. MostantÂl csak jobbra fordulhatnak a dolgok, gondoltam, amikor a hatalmas halat a viaszosvÀszonnal borÁtott konyhaasztalra fektettem.
MeggyÃjtottam egy lÀmpÀt, hallgattam a kutyÀk vonÁtÀsÀt ¢s kaparÀsÀt az ajtÂ elûtt.
A harcsa, amit Ãttalan utakon cipeltem haza, hogy a sÃlya ¢s a hidege k¢kre marta a
vÀllamat, most mintha hÀlÀs szemmel figyelt volna. A faluban kutyÀk szegûdtek hozzÀm, de elrugdostam, elkergettem ûket, Ãgyhogy az ´tvenkilÂs ragadozÂtesten nem
¢ktelenkedett egyetlen harapÀsnyom sem.
TeljesÁtem hÀrom kÁvÀnsÀgod, suttogta valÂszÁnüleg a hal, bÀr nem lÀttam mozdulni
a szÀjÀt, ¢s k¡l´nben is reggel Âta d´gl´tt volt.
Feles¢gem ¢s a gyerekeim mÀr r¢g aludtak. BelopÂdztam a szobÀba, a szÀjakon lÀgy,
Àlombeli m¢zek, az asszony fordult egyet az Àgyban, megj´tt¢l?, k¢rdezte, de nem ¢bredt f´l. Mit is kÁvÀnjak, ezt akartam megbesz¢lni vel¡k, de Judit aludt, Anna aludt,
FerkÂ aludt.
Visszamentem a konyhÀba. A harcsa t¡relmesen vÀrt.
TeljesÁtem hÀrom kÁvÀnsÀgod.
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M¢rt nem ÃsztÀl el, mikor beszakadt alattunk a patak jege? Nincs hovÀ visszadobjalak.
Az esti hazaÃt akkor csakugyan nem akart v¢get ¢rni. ñrÀkon Àt cipeltem ezt az
´tvenkilÂs zsÀkot, amibe egy hal volt belet´ltve, maga a hal volt, de ¢reztem, hogy a
halban valami mÀs is van, a hÀrom kÁvÀnsÀgot nem is sejtettem, de olyan benyomÀsom
tÀmadt, mintha egy angyal hullÀjÀt cipeln¢m. °s ha majd a templomba viszem, akkor
gratulÀlnak, lÀtja, m¢gis van Isten, mondjÀk, ott fognak szentÀldozÀsra, amit soron
kÁv¡l tartanak a kivilÀgÁtatlan ¢p¡letben egy pÀr gyertya f¢ny¢n¢l az oltÀr elûtt. Ha a
pÀrtirodÀra, akkor f´l kell vernem egy g¢ppuskÀs ûrt, aki telefonÀl a pÀrttitkÀrnak,
s¡rgûs, mondja, az meg tÁz perc mÃlva egy dzsipbûl szÀll ki, pizsamÀra vett f´l valami
vattakabÀtot, gratulÀlok, elvtÀrs, mondja, kezet rÀzunk, Isten halott. Tudtam, hogy
csak tûlem f¡gg, melyik megoldÀst vÀlasztom, ¢s Ãgy lesz. Egy ¢letre, azaz dehogy, egy
vilÀgra eldûl, hogy van-e hasonmÀsa a tÃlvilÀgon.
Nem tudtam d´nteni, hazahoztam a halat, ¢s mÀr azt gondoltam, hogy k¢pzelûd¢s
az eg¢sz, mikor Ãjra meghallottam. TeljesÁtem hÀrom kÁvÀnsÀgod. Most mintha az ablak m´g¡l, az udvarrÂl j´tt volna.
De hÀt nem tudtam d´nteni, mondtam, mikor a hang elûtt megÀlltam. JÂl d´nt´tt¢l. Ez csak egy hal k¡l´nben is. Hozd ki ide az udvarra, Àsd el a hÂba reggelig, bent
megromlik. Nem kÁvÀnhatsz tûle sokat.
MeglÀttam a hajnalt, ahogy gumicsizmÀban v¢gigkocog a lÀtÂhatÀron, a tenyer¢be
k´p, ¢s elkezdi kiborogatni a talicskÀkbÂl a szenet. Visszamentem a konyhÀba, eloltottam a lÀmpÀt. A hal szinte magÀtÂl s¢tÀlt ki az udvarra, havat dobÀltam rÀ, j¢gcsapokat fektettem mell¢je.
AztÀn let´r´lgettem az asztalt, kiszellûztettem a halszagot, t¡zet raktam a sparheltban. Gondoltam, a teavÁzzel m¢g vÀrok. Mit is kÁvÀnhatn¢k? A fejemet lehajtottam az
asztalra. A k¢rd¢s, amit ez a test jelentett, m¢gis eldûlt, tudtam. Nem a halat cipeltem
f¢l ¢jszaka, hanem a vilÀgot. Belesajgott a vÀllam a gondolatba. LegszÁvesebben nem
is csinÀln¢k mÀst ezentÃl, csak hoznÀm azt a halat a s´t¢tben ¢s a hÂban. Olyan utakon,
amelyeken sosem jÀrtam, ¢s valÂszÁnüleg bÀrmilyen jÂl ismerem is a k´rny¢ket, soha
nem fogok mÀr t´bbet megtalÀlni. Azok az utak nincsenek. J´ttem tehÀt rajtuk. Meglepett a nyugalom, a semmi, a s´t¢tben vibrÀlÂ vilÀgos.
Nem volt ismerûs a tÀj. Mintha a sürü felhûk lenehezedtek, leroskadtak volna a
sÁksÀgra, ismeretlen¡l magas hegyek emelkedtek k´r¡l´ttem. °s gomolyogtak, sokkal
gyorsabban, mint az akÀr felhûktûl, akÀr hegyektûl elvÀrhatÂ lett volna.
M¢rt nem kÁs¢rtett meg az ´rd´g, ´tl´tt most f´l bennem. KibÀmultam az ablakon.
A hÂbÂl csak a hal feje, ez a rettenetesen nagy fej kandikÀlt ki.
Arra ¢bredtem, hogy a szemembe s¡t a kelû nap f¢nye, pedig a konyha nyugatra
n¢z, ¢s nyÀri alkonyokon szokott ide bes¡tni a nap. K´r¡lpillantottam, de sehol nem
talÀltam magyarÀzatot.
A feles¢gem ott ¡lt az asztal tÃlsÂ v¢g¢n. Rendûr´k jÀrtak itt, mondta, valami lopott
Àru utÀn ¢rdeklûdtek, sz¢tn¢ztek a hÀzban is, de semmit nem talÀltak, szents¢gelve
mentek el. MÀr megint mibe keveredt¢l?
Nem ¢reztem a hangjÀban szemrehÀnyÀst, a pillantÀsÀban se felelûss¢gre vonÀst.
F´lÀllt, teÀt t´lt´tt, el¢m tette. Ja, meg azt is k¢rdezt¢k, hogy jÀrtÀl-e ¢jszaka a templomban, azt mondtam, hogy nem. Vagy hazudtam?
Nem, nem hazudtÀl, feleltem rekedten. A templombÂl nem kerestek?
Nem, onnan nem. De tulajdonk¢ppen hol voltÀl ilyen sokÀig?
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Mindig csodÀltam a feles¢gem k¡l´n´s ¢rz¢k¢t, amivel ki tudja talÀlni, hogy mikor
van nû a dolgokban. A halat, Ãgy lÀtszik, û se talÀlta meg az udvaron. Gyere, mondtam,
¢s odavezettem.
A fejet vastag d¢r ¡lte meg, olyan volt, mint egy g´cs´rt´s, nehezen ¢gû fatuskÂ.
Fogtam egy lapÀtot, Àsni kezdtem. Eb¢dre halat esz¡nk, mondtam. °s vacsorÀra is.
Mindenkit meghÁvhatsz.
VÀrtam egy kicsit. Nem mertem kimondani. Mindenkit meg kell hÁvj!
Csak most bontakozott ki az Àllat teljes nagysÀgÀban elûttem is. LegalÀbb k¢t m¢ter
hosszÃ volt. Hogy hoztad ezt te haza, h´kkent meg a feles¢gem. Nem tudom, suttogtam olyan hangon, mint aki gyilkossÀgot vall be, ¢s a tetemre roskadtam.
HÀt elûsz´r is meg kell pucoljuk, adta meg a jelet a valÂs ¢let megkezd¢s¢re a feles¢gem. °n a kopoltyÃjÀnÀl fogtam, û a farkÀnÀl fogta meg a halat, de ketten is alig
tudtuk megemelni. A konyhÀban m¢g a kinyitott asztalrÂl is lelÂgott. K´zben az
asszony ¢bresztette a gyerekeket, a fiam gyorsan megmosakodott, ¢s rohant k´rbe a
rokonokhoz ¢s ismerûs´kh´z, hogy mindenkit meghÁvjon. A lÀnyom is k´t¢nyt k´t´tt,
dolgozni kezdtek. °n kint Àlltam a kapu elûtt, ¢s aki csak arra jÀrt, megszÂlÁtottam.
Ha meg nem s¢rtem, eb¢dre lÀtogasson el hozzÀnk. HarcsÀt hoztam a DunÀrÂl. MÀr
ki tudtam mondani a harcsa szÂt. Tudtam, hogy csak fed¢l ez a szÂ, olyan, mint a katica
p´tty´s szÀrnya, nem azzal rep¡l. Meglepet¢semre mindenki elfogadta a meghÁvÀst.
A jeges, kÀtyÃs Ãton egy autÂ k´zeledett. SzÀmÁtottam a lÀtogatÀsukra. A rendûr´k.
KiszÀlltak, szÂtlanul k´zelebb j´ttek, Ãgy ¢reztem, nincs hatalmuk f´l´ttem. TalÀn ûk
is Ãgy ¢rezt¢k abban a pillanatban. Mindenkit meghÁvsz ma magadhoz? MeggazdagodtÀl?
Halat vettem olcsÂn. FÀradjanak be a vit¢z urak.
A konyhÀra nem ismertem rÀ, szomsz¢dasszonyok ¢s rokon eladÂ lÀnyok ny¡zs´gtek ott, kitÀgult, mint a petÃnia, ha poszm¢h dolgozik benne. T´bb tüzhelyen is nagy
lÀbasokban fûtt a leves, mÀshol zsÁrban rÀntott hal k¢sz¡lt, bÀr a test m¢g jÂformÀn
hiÀnytalanul hevert az asztalon. A k¢t rendûr f´ldbe gy´kerezett lÀbbal n¢zte. De hiszen ez egy angyal, suttogta az egyik.
Elnevettem magam. A nevet¢s v¢gigcsapott az eg¢sz konyhÀn. KinyÁlt egy kemence
¢pp, az izzÂ piros f¢nybe p¢klapÀton valaki keny¢rt¢sztÀba csomagolt halszeleteket
tett be. A kedvenc ¢telem.
Angyal, csodÀlkoztam el. TehÀt vannak angyalok?
A rendûr zavartan n¢zett rÀm, te nem lÀtod?
A f¡l¢hez hajoltam, dehogynem, sÃgtam, k´h´gni kezdett, mintha egy szÀlka akadt
volna a torkÀn.
Az egyik asztal sarkÀn helyet csinÀltak nekik, k¢t tÀny¢ron gûz´lgû rÀntott halat
tettek el¢b¡k, meg rengeteg krumplisalÀtÀt. Enni kezdtek. °n pÀlinkÀt t´lt´ttem nekik. Ittak. LÀttam, hogy rettenetesen f¢lnek.
F¢lÂra mÃlva Ãgy kellett kitÀmogatnom ûket az autÂig. Be¡ltek, ¢s elhajtottak. Az
utca k´zben teljesen ki¡r¡lt, nem volt ¢rtelme tovÀbb a kapuban ÀlldogÀlni, a fiamat
m¢g elszalajtottam a tisztelendûh´z, de û azt ¡zente, hogy mÀr tud a vend¢gs¢grûl,
¢s pontban d¢lben itt is lesz. A tervezett vacsoravend¢geket is eb¢dre hÁvtuk. Hogy
fogjuk le¡ltetni ûket?, k¢rdeztem a feles¢gem.
Nekem kellett egy sosem lÀtott k¢ssel a hal hasÀt f´lvÀgni. A vÀgatbÂl nagy rongycsomÂ gurult el¢m. A csomÂt kibontottam, pÀr kû volt benne meg egy gyürü. Azt ´szt´n´sen f´lhÃztam az ujjamra.
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Te a jegygyürüddel fogtad ki ezt a halat?, Àllt meg mellettem a feles¢gem. A kezemre
n¢ztem. Csakugyan nem volt mÀs rajta, mint a jegygyürüm.
A k´veket gyorsan a zsebembe csÃsztattam, kimentem az udvarra. A kert v¢g¢ben
kiszÂrtam ûket a hÂra. Suttogni kezdtek egymÀs k´zt, de nem ¢rtettem, hogy mit.
K¢pzelûd´m, gondoltam. Kev¢s volt az a f¢lÂra alvÀs az asztalon. BehÁvtak. MutattÀk a halfejet a legnagyobb lÀbasban. Csendesen kiemelkedett a bugyogÂ paprikÀs vÁzbûl, a szÀja kinyÁlt, meglesz, zÃgta a forrÂ levessel. De mit is k¢rtem, rÀndultam ´ssze.
VisszacsapÂdott a fedû.
Az ereszen megnyÃltak a j¢gcsapok, aztÀn dÀrdak¢nt belezuhantak a horpadt hÂbuckÀkba. A szobai ablakbÂl kibÀmultam az utcÀra. A tÀvolban f´ltüntek az elsû ¡nneplûbe ´lt´z´tt vend¢gek. Az egyik szomsz¢d ¢pp most l¢pett ki a kapujÀn. K¡l´n´s,
hogy az ¢telszag nem j´tt be a konyhÀrÂl. Itt lesz eg¢sz Bakonym¢rû, gondoltam. Itt
valaha tengerpart volt, ¢s a vÁz egy kis ´bl´t vÀjt magÀnak. Az ´b´l vize sek¢ly volt, a
vÁzbe belegÀzolt egy kutya, ¢s arra gondolt, hogy milyen jÂ lenne hallÀ vÀltozni. HÁvta
a rÂkÀt, az is belegÀzolt a vÁzbe, az is ugyanazt mondta. Akkor hÁvtÀk a farkast. Az is
egyet¢rtett. °s j´tt a medve. Kifogott egy halat, nem ette meg, nem osztotta sz¢t. De
jÂ lenne, mondta, ¢s visszadobta ÀldozatÀt, de jÂ lenne, ha lenne ember, mondtÀk kÂrusban. Ez volt az ember teremt¢se.
Ell¢ptem az ablaktÂl. Bakonym¢rû l¢tezû vÀros, itt valaha halak is ¢ltek. Felhangzott
a d¢li harangszÂ. Kopognak az utcai kapun.
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KýTEVE
Soha nem volt m¢g ennyire kûszÁvü ez a vÀros.
Piszkos sz¡rk¢vel elmaszatolt,
oldalÀra elfekvû kûteve.
JeruzsÀlem,
egyre sürüs´dnek az ¢p¡lett¡sk¢k testeden,
minden folt eltünik, ami be¢pÁtetlen,
minden vadvirÀg-forrÀs kiapad.
TevevÀros,
m¢g ismerem a megbÃvÂ bugyrot hasad alatt,
azon tÃl nem n¢zek sehova.
N¢ha kivÀncsisÀgom elhajt a vÀrosfalakig,
ahol kÀbulÀsig t´lt az izzÂ kû lÀtvÀnya,
aztÀn hosszÃ hetekre bezÀrkÂzom Ãjra,
¢s vÀrok tovÀbb a nem l¢tezû villamosra.
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Petûcz AndrÀs

A NAPSºT¹TTE SçVBAN
jennifernek k¢k haja van, csak
n¢hol vannak a hajÀban narancssÀrga
tincsek, aranyos lÀny, mindenki
nagyon kedveli, ¢n is nagyon kedvelem, ´ssze is j´tt mÀr fabiannal,
aki meg argentin, mÀs jellegzetess¢ge
nincsen, teljesen normÀlis argentin
csalÀdapa, mellette k´ltû, meg
szerkesztû is, csak ¢ppen kicsit
´sszej´tt jenniferrel, el¢g furÀn
n¢znek ki egy¡tt, nem mintha
baj lenne jenniferrel meg a k¢k
hajÀval, csak olyan izgÀga tÁpus,
¢s folyton okoskodik, szeg¢ny
fabian meg igazÀn jelent¢ktelennek tünû valaki, nem is tudom,
kettû k´z¡l ki a furcsÀbb nekem,
aztÀn ott van m¢g bernardo is,
aki joe-val j´tt ´ssze, joe nagyon jÂ
fej, szint¢n k´ltû, meg novellÀkat is
Ár, kem¢nyk´t¢sü srÀc, bernardo
egy¢bk¢nt brazÁliÀbÂl j´tt, reg¢nyÁrÂ,
azt mondjÀk, û itt a legjobb, intelligens
¢s ¢rz¢keny, szÂval bernardo ¢s joe jobban
´sszeillenek, mint jennifer ¢s fabian, meg
boldogabbnak is lÀtszanak, de igazÀn
nem a jennifer k¢k haja miatt, nem
hiszem, hogy a k¢k haja szerepet
jÀtszana ebben, egy¢bk¢nt pedig az
orosz k´ltûnû, anasztÀzija bernardÂba
szerelmes, ezt mÀr bernardÂnak is
mondtuk, de û csak nevetett ezen, meg
azon is, hogy anasztÀzijÀnak mÀr erotikus
Àlma is volt bernardÂval, szÂval jÂl megvannak, csak ¢n fekszem egyed¡l, itt,
iowa b¡kkfÀi alatt, az Àrny¢kok k´zt, ¢pp
a naps¡t´tte sÀvban ä ä ä

Petûcz AndrÀs: Versek

RçKHELNEK HíVTçK
kipÀt hordott a fej¢n,
rÀkhelnek hÁvtÀk, ¢s
valami kereszt¢ny vallÀsi
k´z´ss¢ghez tartozott,
tizennyolc ¢ves volt, m¢g
szüz, ezt ÀltalÀban mindenkinek
r´gt´n elmondta, szinte k¢zfogÀs
helyett, hogy û m¢g szüz, ¢s
nagyon fontos, hogy a fiÃ is,
akivel majd elûsz´r egy¡tt,
hogy az is szüz legyen, Ãgy
menjenek a hÀzassÀgba, ¢s
akkor majd a hÀzassÀgk´t¢s
utÀn mindenki boldog lesz, ¢s
egymÀst fogjÀk nevelgetni, mert
a f¢rfiak Àllatok, Ãgy ÀltalÀban,
¢s meg akarjÀk erûszakolni a nûket,
ezt Ãgy r´viden ¢s nagyon
term¢szetesen mondta el
r´vid besz¢lget¢s utÀn, igal
k¢rdezgette, hogy a neve meg a
kipa, meg a kereszt¢ny vallÀsi
k´z´ss¢g hogyan j´n ´ssze, ¢s
hogy mi¢rt is keresi az idûsebb
f¢rfiak tÀrsasÀgÀt, szÂval jÂl elbesz¢lgett¡nk, megittunk hÀrman
majdnem egy f¢l ¡veg bort, aztÀn
¢jjel egykor alig akart elmenni, m¢g
megk¢rdezte, hogy vajon mahmoud,
a palesztin ÁrÂ alszik-e mÀr, ¢s eg¢szen
komolyan be akart kopogni a szobÀjÀba,
hogy besz¢lgessen vele is kicsit, mire
igal azt talÀlta mondani, hogy ha Ágy
folytatja, akkor feljelentj¡k
szexuÀlis zaklatÀs¢rt, erre csodÀlkozott
kicsit, ¢s Ãgy hajnali f¢l kettû fel¢ v¢gre
eltakarodott az emeletrûl ä ä ä
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(K´zhelyek K´nyve)

K¢sûre jÀr, lassan elmÃlik a d¢lutÀn, meleg m¢g a levegû, Àm a napk´zbeni Àjult csendbûl mÀr kezd magÀhoz t¢rni az erdû, ¢s a sürü felûl talÀn valami hüv´ss¢g tÀmad,
rÀadÀsul a hangok, micsoda sustorgÀs ez, innen is, onnan is motozÀsok, ÀgroppanÀsok
¢s zizzen¢sek kelnek, k¡l´n´sen, ahogy a g´dr´s f´ldÃton v¢gigd´c´g a pokrÂcokkal
b¢lelt, bûr¡l¢ses, k´nnyü kis lovas kocsi, cs¢za, vagyis csh¢¢za, ahogyan a folyÂparti
hÀz asszonya mondja, csh¢¢za, kiss¢ vontatottan ¢s oda sem figyelve, ¢ppen, akÀrha
egy k¢szs¢ges csel¢det szÂlÁtana, unottan ¢s szomorkÀs fÀradtsÀggal, de az¢rt soha nem
t¢vesztve el a megfelelû hangsÃlyt, nem t¢vesztve az odaillû szÂt, talÀn mert azt hinn¢,
hogy akÀr egy ilyen aprÂ vÀltozÀs is kiz´kkentheti a megszokott rendet?, talÀn mert
gondolkodik rendrûl ¢s kiz´kken¢sekrûl, talÀn mert nem, milyen volna, ha elpattanna
a fonalakat ´sszetartÂ szÀl, egy Âvatlan mozdulat, kicsi vigyÀzatlansÀg, ¢s egyszeriben
sz¢tbomlik az eg¢sz k´teg, ¢s akkor se felvenni, se megtartani, mert nem is egyszerüen
szertehullik, de r´gvest kibogozhatatlannÀ vÀlik, maradjon tehÀt a megszokÀs, ÀmbÀr
az az asszony alighanem m¢g akarattal sem tehetn¢ meg, hogy mÀsk¢nt szÂljon, mint
ahogyan szÂlni szokott, hogy mÀs hangsÃllyal tÀvozzanak tûle a szavak, mint ahogyan
tÀvozni szoktak, mi is volna az ember, a lehetûs¢gek metsz¢spontja, sz¢ps¢gesen ¢s
rem¢nykeltûen hangzik ez, de hol maradnak a b´lcsess¢gek arrÂl, hogy mik¢nt mÃlnak el felûl¡nk a lehetûs¢gek, p´r´gnek, mint a lejtûn legurÁtott kavics, elhalnak, mint
az elkiÀltott szavak, zaj hÁv elû z´rg¢st, z´rg¢sre felel a zaj, csak hogy ezzel legyen m¢g
teljesebb a csend, csh¢¢za, ha valaminek nevet adunk, azzal meg is sz¡letik.
Bandi ¢s Lujza, Ágy hÁvjÀk a k¢t lovat, lustÀn lebben n¢ha a farkuk, rÀ se hederÁtenek
a legyek.
Augusztus van, ¢s m¢g most is tikkasztÂ a nyÀr, az a fajta meleg, amikor kora reggeltûl alig lÀthatÂan aprÂ, f¢nyes bogarak szitÀlnak minden¡tt, talÀn most r´ppennek
fel a f´ldrûl, talÀn a t´ppedt levelek alÂl, az avarbÂl, a gy´kerek mellûl, ismerni ûket,
egyszer csak kibuknak az Àrny¢kokbÂl, s mÀr ott hullÀmzanak a bokrok f´l´tt, ¢s feljebb, feljebb, feljebb, tÀncolnak a facsÃcsokon, a remegû levegûben, belûl¡k Àrad a
forrÂsÀg, belûl¡k tÀplÀlkozik a nyÀr, izzÂ pontok, szikrÀzÂ, el-eltünû lÀngocskÀk a lombok k´zti lyukakban.
Az Ãtsz¢lrûl ´sszehajolnak az Àgak, ami alulrÂl indÀzna felfel¢, az mÀris odaf´ntrûl
Àgazik tovÀbb, ami fentrûl ereszkedik lefel¢, eltünik, hogy mÀsutt elûbÃjva t´rj´n Ãjra
Àt. Mit n¢z¡nk e sÀtorra tekintve, a leveleket, avagy k´zt¡k a r¢seket az ¢g fel¢, mondjunk annyit, hogy amik¢nt nincsen, aki a hÃsos levelektûl lÀthatnÀ a f´ldbûl felnyomulÂ gy´kereket, Ãgy mÀsk¡l´nben, m¢g ha tudjuk is, hogy ¢szrev¢tlen n´vekszik,
csak azt lÀtjuk, milyen moccanatlan ez a fal.
Bandi ¢s Lujza r´vidre vÀgott s´r¢nye viszont megrezzen minden egyes bÂlintÀsuknÀl, l¢p¢s ¢s bÂlintÀs, mintha a megkezdett utat helyeseln¢k, k¢t lÂ annyi ¢ven Àt
egymÀs mell¢ fogva, k¢t k¢rd¢s, ¢s egy biztos, hogy Bandi ¢s Lujza nem vÀlaszol,
t´m´tt sÀrga-barna a s´r¢ny¡k, csÁkos, mint odaf´nt a hÀzban a szombatonk¢nt a
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csel¢dszoba melletti kiskamrÀbÂl a hajÂpadlÂ sikÀlÀsÀhoz elûszedett bûrpÀntos sÃrolÂkef¢k.
P¢rÂ, Ágy hÁvjÀk a kocsist, t´mzsi, bajuszos, fekete ember, az a fajta, aki soha nem
tud Ãgy megborotvÀlkozni, hogy mÀris ne s´t¢tlene az ÀllÀn a borosta, a haja mint a
drÂt, g´rnyedten ¡l, f¢l k¢zzel tartja a gyeplût, a mÀsik keze a bojtos hegyü ostorral a
t¢rd¢re simÁtva, s´t¢tk¢k, durva vÀszonnadrÀg, fak¢regdarabok a k´rmei.
çlmosan, f¢lig lehunyt szemmel n¢zi P¢rÂ a lovakat, f¢nyes bogÀrszÀrnyak a csillogÂ
szûrszÀlak is, n¢ha d¡nny´g valamit csupÀn, ¢rthetetlen¡l elnyelve a szavakat, talÀn
a lovak nev¢t ism¢telgeti, talÀn mÀst, ¢ppen a magasra nûtt Ãtsz¢li vaddohÀny nev¢t
mondja, vagy a jobbra-balra hirtelen megnyÁlÂ tisztÀsokon ÀllÂ magÀnyos fÀkrÂl besz¢l, azt az¢rt ne higgy¡k, hogy nem rÂluk, hanem hozzÀjuk szÂl, ÀmbÀr mi¢rt is ne,
volna itt t´rt¢net ¢s eml¢k ¢ppen el¢g, m¢g ha nem is mindig szavakbÂl ¢s mondatokbÂl rakÂdtak ´ssze, vaddohÀny, legyint P¢rÂ aztÀn szelÁden az ostorral a lovak fara
fel¢. HÀtul pedig a vasalt kerekek hÃztak kettûs szalagot a langyos porba, igaz, ezt meg
inkÀbb csak gondolni lehet, tudni azt, aminek minden tudÀs szerint lennie kell, de
most m¢gsem lÀthatÂ, van is meg nincs is tehÀt, hiszen lassÃ felhûk szitÀlnak a kocsi
m´g´tt, felszÀlltak, s nem akarnak mozdulni mÀr. ElmosÂdott Àrny¢kok a fÀk, barna
foltok a bokrok, csupÀn a napf¢ny t´r Àt v´r´s sugarakkal, porszemek keringenek,
k¢sei a d¢lutÀn, v´r´s felhûk, s benn¡k a gomolygÂ fekete foltok, v´r´s felhûk derengû
aranyszeg¢llyel, mint az eml¢kek.
HosszÃ ¢s egyenes az Ãt, Ãgy ringat a kocsi, mintha nem is a fÀk k´z´tt gurulna,
de odalent, a folyÂn ringatÂzna, egyre lejjebb, d¢lnek, a hatÀr fel¢ sodornÀ az Àr, z´ld
felhûk az ¢gen, porfelhûnyi k´d a vÁz f´l´tt.
K¢t kisgyerek bÃjik hÀtul a bûr¡l¢sek k´z´tt, lecsÃszva eg¢szen a kocsi padlatÀra,
´sszekucorodva a lÂszagÃ takarÂ alatt, kisfiÃ ¢s kislÀny a szÃrÂs, meleg kunyhÂban,
z´ld sÀtor, barna sÀtor, egymÀshoz simulva a homÀlyban, nincsenek lovak, nincsenek
fÀk, nincsenek d¡nny´g¢sek, ¢s nincsenek napsugarak, csupa titkos z´rg¢s a vilÀg.
Ez a pokrÂc, ez a mi lakÀsunk egy nagy hajÂn, mondja a kislÀny, eg¢szen k´zelrûl
suttogja a fiÃ f¡l¢be, nem is suttogja, inkÀbb csak leheli, nedves ajka a fiÃ f¡lcimpÀjÀhoz ¢r, rÂzsaszÁn a rÂzsaszÁnhez, tudod, utazunk a tengeren, bodorodik a f¡st a k¢m¢nyekbûl, zumm-zumm, hallod?, jÀrnak odalent a g¢phÀzban a dugattyÃk, verejt¢kes munkÀsok fütenek, az arcuk csupa korom, k¡l´nben meg teljesen olyanok, mint
a P¢rÂ, dolgozik a gûzg¢p, feh¢r habokat kavarnak a propellerek, ez egy ÂceÀnjÀrÂ
Àm, hÀrom hajÂcsavarja is forog, vigyÀzz, hogy ki ne ess¢l, hiszen te m¢g Ãszni sem
tudsz, rÀadÀsul nem lÀthatjuk, mi van a vÁz alatt, annyit mondok csak, hogy mindenf¢le r¢ms¢ges fenevadak, für¢szfogak ¢s cakkos uszonyok, addig jÂ neked, mÁg velem
lehetsz.
Nem lÀthatjuk, bÂlint engedelmesen a kisfiÃ, s m¢g jobban ´sszehÃzza magÀt a takarÂ alatt, izzadsÀg csordul a hÀtÀn, nem lÀthatjuk, s az orra egyszeriben megtelik a
kislÀny hajÀnak illatÀval, f¡l¢t csiklandozza a lÀny szÀja, a suttogÀsa, bizony, jÂ, hogy
ketten vagyunk ezen a nagy hajÂn.
De ha ketten vagyunk, akkor mi ez a csattogÀs, s vajon honnan j´nnek ezek a k¡l´n´s z´rg¢sek, ¢s lehet-e egy tengeri gûzhajÂnak nyÀri porszaga, lehet-e egy tengeri
gûzhajÂnak csÁpûs lÂszaga.
A kisfiÃ levegû¢rt kapkodÂ, hirtelen kiszÀradt szÀjÀra cs´ppen f´l¢be hajlÂ nûv¢re
izzadsÀga, izzadsÀg vagy nyÀl, sÂs, ami ¢des, ¢des, ami sÂs, ha nem mondja ki, talÀn
nem is gondol semmit, homlokÀt felhÃzott t¢rd¢hez szorÁtja, talÀn csak a t´rt¢net ad
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neki szavakat, a f´l¢be borulÂ pokrÂc homÀlya ¢s az erdûn ÀtvÀgÂ lovas kocsi z´rg¢se,
mi van a vÁz alatt, gondolhatja a kisfiÃ, mi Ãszik az eml¢kek viz¢n.
A cs¢za mÀr eg¢szen a Duna-partra kaptat, nem gÀt az, inkÀbb holmi hordal¢kos
domb, k´vekkel ¢s ihol-n¢hol betonnal megtÀmogatva, fel¢l¢nk¡lnek a lovak, lÀm,
milyen is a folyÂ illata, milyen is az Ãt alatti lapos, homokos part s a domb aljÀn sz¢tszÂrt nagy, leg´mb´lyÁtett k´vek, a vÁz, ahogy nemt´rûd´m mÂdon folyik, karikÀs, tÀgulÂ gyürük, titkos csobbanÀsok ¢s sÀrgÀs tajt¢kÃ hullÀmok, ¢s persze mindehhez a
szemk´zti oldal k¢kbe borulÂ sürüs¢ge, k´zel van ¢s messze van, k¢t part k´z´tt a legr´videbb egyenes a tÀvolsÀg, holott tudvalevûleg se a csÂnakok, se a legbÀtrabb ÃszÂk
nem tarthatjÀk be ezt, oldalvÀst, az Àr ellen¢ben haladnak, hogy szemk´zt ¢rhess¢k el
a f´ldet, k¢t part k´z´tt tehÀt a legr´videbb Ãt a belÀtÀs ¢s az okos szÀmÁtÀs, nem mintha e kettû mindig el¢gnek bizonyulna, a hajdan Kertesre titokban ÀtjÀrÂ b¢resnek
p¢ldÀul mÀr csak az eml¢ke felelhet minderre, merthogy a test¢bûl a tavaszi sodrÀs
kiszÁvta az erût, hajnalra eg¢szen lent, BajÀnÀl feh¢rlett a rakparti k´v´n, ¢ppoly feh¢ren, mint ahogyan egy ing vilÀgÁtott aznap ¢jjel mindhiÀba az ablakban abba a holdf¢nyes ¢jszakÀba, nem is vettek aztÀn mÀr senkit a P¢rÂ mell¢ a hÀz gazdÀi, Ágy is maradtak
elegen, kevesebb emberrel, lÀm, kisebb a gond, ott d´c´g a kocsi a ritkÀsan ÀllÂ fÀk
alatt, majd felkanyarodik a feh¢r kûvel leterÁtett bek´tûÃtra, trappolnak a lovak.
CsupÀn egy alacsony l¢ckerÁt¢s jelzi, ¢s a gonddal nyÁrt fü, hogy ez a kert mÀr k´zvetlen¡l a hÀzhoz tartozik, de beljebb a kis domboldalon ´r´kz´ldek Àllnak sort a kisz¢lesedû feljÀratig, ¢s füzfÀk a bejÀrat elûtt, ´sszehajolnak az Àgaik, m´g´tt¡k feh¢rlik
az oszlopos tornÀc.
UzsonnÀhoz terÁtett nÀdasztal a f¡v´n, feh¢r, lek´t´tt pÀrnÀkkal a fonatos sz¢kek,
tÀny¢rok, a terÁtûre fordÁtott poharak.
Od¢bb, a bokrok elûtt, a virÀgÀgyÀsnÀl ottfelejtett ´nt´zûkanna, szÁnes ¡vegg´mb´k a pirosra mÀzolt virÀgtartÂ karÂkon.
P¢rÂ a ki´bl´s´dû feljÀrÂ elûtt ÀllÁtja meg a lovakat, onnan m¢g, ahogyan illendû,
visszafordulhat a kocsi, vissza a ker¡lû Ãton a hÀtsÂ ¢p¡lethez, a hÀrmas istÀllÂhoz ¢s
a nagy, fakapus pajtÀhoz, an¢lk¡l, hogy az oszlopok alatt kereszt¡l kellene hajtani,
hÂÂÂ, szÂl Bandira ¢s LujzÀra, ¢s a bak el¡lsû vasÀra tekeri a gyeplût, hangos ¢s valamik¢pp vÀratlan is ez a kiÀltÀs az Àlmos vÀrakozÀsban, ¢s a hÀz k´r¡l egyszeriben csend
tÀmad, olyan csend, mint amikor elûbb egy halk roppanÀs hallatszik, akÀrha egy elfeledett fal maradvÀnya dûlne le valahol a tÃlparton, a falu sz¢l¢n, vagy egy korhadt
t´rzsü fa fordulna ki a f´ldbûl az erdûben, hogy minden feltün¢s n¢lk¡l a porba fek¡dj´n, s m¢g az Àgai sem recsegnek szanasz¢t, csupÀn ´sszesimulnak a zuhanÀstÂl,
puhÀn ¢s k´nnyed¢n, mint a t¢rdre nyugtatott k¢z ujjai, olyan csend, hogy aztÀn mÀr
nem t´ri meg se kiÀltÀs, se az ´sszekoccanÂ poharak csilingel¢se, nem kopognak l¢p¢sek odabent a hÀzban, talÀn csak egy ÂrakattanÀs, mÀsk¡l´nben f¢lhomÀlyos kutak
a nyitva hagyott ablakok, nem ropog idekint a feh¢r kûzÃzal¢k, s aki szÂlna, egy pillanatra visszatartja inkÀbb m¢g a l¢legzet¢t is, ÀllÂk¢p, mondjuk most Ágy, ¢s ¢rts¡k
azt: ÀllÂ idû, a g´mb, mint t´k¢letes idom a t¢rben, egy bezÀrult pillanat, immÀr vÀltoztathatatlanul, ¢s szÂ ne ess¢k akaratrÂl, mint ahogyan vÀgyakrÂl se, a mozdulatlansÀg ¢s a csend, e kettû ¢ppens¢ggel megtalÀlhatja ´nmagÀban is az ¢rtelm¢t, mÁg a fÀk
m´g´tt, a DunÀn, a homokos partra ´r´k´sen vÀltozÂ fodrokat rajzolnak a hullÀmok.
AztÀn pedig izzadtan ugranak le a kocsirÂl a gyerekek, a pokrÂc, a nagy gûzhajÂhÀz
az ¡l¢sre dobva marad, t¡zet rakunk!, tapsol a kislÀny, hÀtraszalad, az erdû fel¢, ahol
egy f¢rfi dolgozik, mondjunk el annyit rÂla, mell¢nyes, csizmÀs, v¢kony csontÃ, kes-
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keny vÀllÃ ember, akinek mintha mindig valami olaj vagy zsÁr f¢nyesÁten¢ a hajÀt, s a
mell¢ny hÀtÀra feh¢r p´tty´csk¢kkel hulldogÀl a korpa, a partrÂl felhozott k´vek kar¢jÀba ÀllÁtotta a nagy fahasÀbok gÃlÀjÀt, s most drÂtkarikÀval fogja k´rbe, ´sszeszorÁtja, hogy majd felfel¢ lobogjon a lÀng, s ne essen sz¢t a rakÀs idû elûtt.
VÀrj, Kati, vÀrj meg, szalad utÀna a kisfiÃ is, hiszen a tüz olyan nagyon jÂ dolog,
kivÀlt a szikrÀk, azokbÂl lesznek a csillagok, amik¢ppen a hullÂcsillagokbÂl lesznek a
szikrÀk, s nem szÂl ez mÀsrÂl, mint hogy minden ´sszetartozik, ahogyan apjuk mondta, tüz a tüzzel, f¢ny a f¢nnyel, mosolyogva mutatott ez¡stfejü botjÀval felfel¢, majd a
fÀk sürüj¢re is, az Àrny¢kokrÂl akÀr ne is besz¢lj¡nk, ott vannak p¢ldÀul a szÃnyogok,
ugyan mi mÀs¢rt teremtettek, mint hogy a v¢r is egyes¡lhessen a v¢rrel, nem is lehet
erre okosabb magyarÀzat, ¢s hogy minden, ami van, megtalÀlhassa a maga ÃtjÀt, felhûnyi szÃnyog vagy felhûnyi esû, v¢r a v¢rhez, vÁz a vÁzhez, tudjuk, egyre megy, szikrÀk
¢s hullÂcsillagok, ha kÁvÀnsz valamit, tartsd magadban, mert ha nem, hÀt akÀr el is
felejtheted.
Most viszont m¢g csak k¢sû d¢lutÀn van, el´l szalad a kislÀny, r´pk´dû fekete haj,
s nyomÀban a kisfiÃ, vÀrj meg, kiÀltanÀ nûv¢r¢nek, vÀrj meg, szÂlna utÀna, ha nem
tudnÀ, hogy Ãgyis hiÀba, most is, mint mÀskor, nem vÀr, aki gyorsabb, aki erûsebb,
joggal fut a mÀsik elûtt.
A nyÀrfÀk, ott a tÃlparton, mint egy hatalmas f¢sü fogai, felhûfoszlÀnyokkal csÃszik
Àt k´z´tt¡k az alkonyat.
A hÀz tornÀcÀn, a mÀr meggyÃjtott lÀmpa alatt hosszÃ, bodros aljÃ, feh¢r ruhÀban
Àll Anya, gyürüs keze a kûkorlÀton pihen, m´g´tte az ajtÂnyÁlÀs f¢lhomÀlyÀbÂl ¢ppen
kil¢p Apa, szinte kett¢vÀgja az Àrny¢k ¢s a f¢ny, magas, erûs test¢n fekete kabÀt fesz¡l,
kettûs aranysorban csillognak a gombok.
VillÀs farkÃ sÀrga lepke rep¡l az ¡vegg´mb´k felûl, a szÀrnyai, mint k¢t gyerekteny¢r, becsukÂdik ¢s kinyitÂdik, nicsak, vajon mit k¢r, mit k¢reget, a fogyÂ f¢nyben
szinte felvillan minden egyes szÀrnycsapÀs, kinyÁlik, mint egy szem, egy kisfiÃt lÀt rohanni a f¡v´n, izzadt, kipirult arc, r´pk´dû fekete haj, ezek Àm a k¡l´n´s szÀrnyak,
micsoda s´t¢t madÀr, kÀr, hogy rep¡lni nem tud vel¡k az a fiÃcska, k´nnyebb lehetne
a lepke¡ld´z¢s, ÀmbÀr most ¢ppen az egyik ¡vegg´mb tetej¢re ¡lt az ¡ld´z´tt, becserk¢szhetn¢ a vadÀsz, mÀr ha volna benne effajta ÂvatossÀg, p¢ldÀul eg¢szen k´zelre
odakÃszva lÀthatnÀ az ¡vegg´mbben magÀt, s ugyanezt tehetn¢ a lepke is a fiÃ szem¢be n¢zve, de hogy megt´rt¢nhet-e egy ilyen talÀlkozÀs, amit n¢z¡nk, vajon visszan¢zhet-e rÀnk, s ami visszan¢z rÀnk, abban meglÀthatjuk-e magunkat, most nem fog
kider¡lni, mert ez a kisfiÃ nem gondol m¢g a cselekre, diadalkiÀltÀssal ugrik a virÀgok
k´z¢, hogy menjen, rep¡lj´n az Àldozat tovÀbb, vagy riadtan egy utolsÂt verdessen az
´sszecsapÂdÂ tenyerek k´z´tt. Csakhogy az a lepke egyszeriben semmi hajlandÂsÀgot
nem mutat a rep¡l¢sre, lustÀn nyitja ¢s csukja a szÀrnyait, majd a fiÃ k´zeledt¢vel eg¢szen megdermed, mozdulatlan, sz¢tterÁtett szÀrnyakkal ¡l, akÀrha mÀr nem ¢lne, tisztÀn lÀtszik rajta a feket¢s rajzolat, Áme, lassan k´zeledve, kinyÃjtott ujjal is meg lehetne
¢rinteni, a k¢t sÀrga nyÃlvÀny a szÀrnyak v¢g¢n, mintha fullÀnk volna, s k¢t nyÃlvÀny
az ¡vegg´mb t¡kr¢ben, mint valami pÂkfonÀl, de hogyan legyen vadÀsz a vadÀsz, ha
nem menek¡l elûle a zsÀkmÀny, Àll a kisfiÃ a der¢kig ¢rû virÀgok k´z´tt felemelt karral,
f¢lbemaradt, s ettûl hirtelen mennyire mÀs ¢rtelmet kapott ez a mozdulat, vagyis hogy
talÀn Ágy nyerte el az igazi ¢rtelm¢t, ekk¢ppen mutatta meg magÀt, mit jelentenek a
kitÀrt, magasba emelt karok s a sz¢ttÀrt ujjak a virÀgok f´l´tt, mit jelent a kisfiÃ arca
az ¡vegg´mb elûtt, tÀgra nyÁlt szem¢ben a sÀrga lepke k¢p¢vel, aztÀn hirtelen megr¢-
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m¡lve elszalad, Anya!, Anya!, sikoltja a l¢pcsûh´z rohanva, a bejÀratnÀl zihÀlva Àll
meg, k´nnyek folynak a szÀjÀba, rÀzkÂdik a vÀlla, Ãgy zokog, sÂs, ami ¢des, ¢des, ami
sÂs, az arcÀt t´r´lgetve tenyer¢vel eltakarja a szem¢t.
Este petrÂleumlÀmpÀk szaga t´lti be a hÀzat, a DunÀrÂl pÀrÀs levegû nyomul a fÀk
k´z¢.
Az ¢g csaknem fekete, s teleszÂrva csillagokkal.
Kilyuggatott selyem, Àts¡t rajta a f¢ny.
A gyerekszobÀban a kislÀny ¢s a kisfiÃ a feltornyozott pÀrnÀkon, takarÂkon ¡ld´g¢l,
Àrny¢kok lobognak a feh¢r falakon, mert nyitva az ablak, ¢s mert ma Apa olvas altatÂ
mes¢t, az ablak melletti karossz¢kre ¡lt, fej¢t a tenyer¢be tÀmasztva k´ny´k´l, mÀsik
kez¢ben fekszik a nyitott k´nyv, csillognak az aranygombok, Apa keresztbe vetett lÀba
hintÀzik a szavak, mondatok ritmusÀra, fekete cipûj¢n Ãjra ¢s Ãjra felvillan a lÀmpaf¢ny.
Volt egy hatalmas ordas farkas, aki halat akart fogni zord t¢lidûben, odalopakodott
a tÂ jeg¢re vÀgott l¢khez, s a vÁzbe dugta lompos farkÀt, volt egy hatalmas ordas farkas,
s farka a tÂ viz¢be fagyott, nem is menek¡lhetett mÀsk¢nt az a rÃt Àllat, mint hogy a
farka odaveszett, volt egy hatalmas ordas farkas, Ãgy futott el az erdûbe, futott, futott,
hogy hÀtra se n¢zett, soha nem j´tt ki aztÀn mÀr onnan, hiÀba ¡ld´zt¢k a falubeli emberek, volt egy hatalmas ordas farkas, nem lÀtta azÂta senki sem. ¹sszeolvadÂ, hemzsegû bogarak a fejtetûre ÀllÁtott betük, s vel¡k szemben a nagy, eg¢sz oldalas szÁnes
k¢p, csupa piros ¢s fekete, mi lehet az, talÀn egy Àllat, bizony, lÀtszik m¢g a v´r´slû
nyelve is, ¢s ott vannak a hatalmas fogai, milyen jÂ hüv´sek a pÀrnÀk, feh¢r ¢s m¢g
feh¢rebb, Àrny¢k ¢s f¢lhomÀly, ez a k´rbefutÂ hÁmz¢s a huzaton olyan, mint holmi
mintÀk egy lepke szÀrnyain.
Reggelre megint szikrÀzva s¡t a nap, a sz¢l se fÃj, a kisfiÃ harisnya n¢lk¡l, szandÀlban szaladhat a hÀz k´r¡l, a folyÂ tÃlpartja felûl ´mlik a f¢ny, bÀr m¢g nedves kicsit a
fü, de a levegû illatos ¢s meleg. HÀtulrÂl, az istÀllÂtÂl fojtott kiÀltÀs hallatszik, nyerÁt¢s
¢s dobogÀs, mintha egy sÃlyos kalapÀcs zuhanna mindegyre a falnak, cs´rg¢s, talÀn
egy felrÃgott v´d´r, lÀnc a vaskarikÀban.
P¢rÂ, kiÀltja a kisfiÃ, de amit mondhatna, elhal a n´vekvû hangzavarban.
P¢rÂ!, s hogy oda¢r, mÀr az istÀllÂ ajtajÀban Àll a f¢rfi, a cserepes istÀllÂtetû fogazott
Àrny¢ka takarja az arcÀt ¢s a felsûtest¢t, csak a k¢k vÀszonnadrÀg lÀtszik ¢lesen, a k¡sz´b´n kÁv¡l a bakancs. Leengedett kez¢ben az ostor, mÀsik ez, vastagabb ¢s erûsebb
szÁjjal, mint amivel hajtani szokott, a lovak, Bandi ¢s Lujza fÃjtatÂ, idomtalan testek a
meleg, pÀrÀs istÀllÂhomÀlyban.
D¢lfel¢ aztÀn, hiÀba a meleg, felhûfoszlÀnyok tÀmadnak a hajnali pÀrÀbÂl, k´zeli a
tÃlpart, v¢g¢re jÀr a nyÀr.
A kisfiÃ n¢gyk¢zlÀb mÀszik a f¡v´n, sz´csk¢ket gyüjt a hÂna alatt szorongatott ¡vegbe, a tornÀc oszlopai k´z´tt sorakoztatja fel ûket, az egyik hadsereg a meg-megvonaglÂ
sz´csk¢k csapata, a mÀsik oldalon a kit¢pett sz´cskecombok, micsoda igazsÀg, hogy
amit megfigyel¡nk, az mÀr nem maradhat ugyanaz, merthogy jÂl tudjuk, ha valami
a szem¡nk el¢ ker¡l, akkor a megfigyel¢s¡nktûl vÀltozik a megfigyelt is, nem mintha
a lÀbukat vesztett sz´csk¢ket vigasztalhatnÀ bÀrmi effajta megÀllapÁtÀs, k¡l´n´sk¢ppen a vilÀg r¢szeinek eme megmÀsÁthatatlan ´sszetartozÀsa, s nem mintha a kisfiÃt
¢rdekeln¢ a m¢goly sokat sejtetû tanulsÀg, amikor izzadÂ tenyer¢n olyan t´r¢kenyen
v¢konyka fekete vonalkÀk a sz´cskelÀbak.
Guggolva bÀmulja a rovarokat, girbegurba, nedves csÁkocskÀkat hagynak maguk
utÀn a kûlapokon vonszolÂdva, eg¢szen k´zel hajol, sÀrgÀs patakocska csurran a nadrÀgjÀbÂl a lÀba k´z¡l.
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ZongoraszÂ hallatszik a hÀzbÂl, elpattanÂ szÁnes ¡vegg´mb´k.
D¢lutÀn a vÀrosba viszi a csalÀdot a felhÃzhatÂ bûrtetûtûl megfosztott cs¢za, Anya
sÀrga ¢s piros virÀgokkal dÁszes napernyût tart maga f´l¢, P¢rÂ ¡nneplûben ¡l a bakon,
elv¢gre vasÀrnap van, elsuhannak a fÀk, Ãgy, olyan gyorsan szaladunk, mint mellett¡nk a Duna, milyen sz¢p lesz, ahogy a s¢tÀlgatÂk k´sz´ngetnek egymÀsnak a vÀroska
macskak´ves, folyÂra n¢zû fûter¢n, meghajolnak, s mosolyognak minduntalan, napernyûk ¢s k´nnyü, nyÀri kalapok, s a kÀv¢hÀz teraszÀnÀl mÀr az alacsony kûkorlÀt elûtt,
az utcÀra kil¢pve ugyanÁgy k´sz´nti a vend¢geket a csÁkos mell¢nyes pinc¢r, f¢nyes a
haja, ¢s a koponyÀjÀhoz simul, mennyi gonddal kef¢lgethette, s vajon mennyi idûn
Àt, fekete bajuszkÀja olyan keskeny, mint valami sz´cskelÀb, bocsÀnat, sz´cskelÀbak,
sorba illesztgetve sz¢pen.
Pattognak a kerekek alÂl a k´vek, milyen lesz, ahogy a fût¢ren a hÀzfalakrÂl ide-oda
verûdve v¢gigg´r´gnek a kiÀltÀsok, mÁg odaÀtrÂl, a szemk´zti kis szigetrûl Àthallatszik
a zene, a hegedük ¢s a cimbalom hangja, s a nagybûgû Àlmos brummogÀsa a fÀk k´z¡l,
az ottani ¢tterem kerthelyis¢g¢bûl, itt pedig, ha beljebb megy¡nk, a homokkal maratott, feliratos ¡vegtÀblÀkon bel¡l a mennyezeten sÀrgar¢z ventilÀtor forog, ¢s mintha
valami jÀt¢k zongorÀcska szÂlna, Ãjra ¢s Ãjra megcs´rrennek a tÀny¢rokon ¢s poharakon a cÁmeres villÀk ¢s kanalak, ugye, milyen sz¢p lesz ez a vasÀrnap d¢lutÀn, olyan
sz¢p, mint a t´bbi, mÀr csak annak okÀn is, hogy sz¢p az, ami nem vÀltozik.
P¢ter fiam, ha szeretn¢d, most az odaÃton P¢rÂ mell¢ ¡lhetsz, m¢g a gyeplût ¢s az
ostort is foghatod, felt¢ve, hogy nem piszkolod ´ssze a ruhÀd.
Fogja a kisfiÃ a gyeplût, ¢rzi a bûrszÁj v¢g¢n a k¢t hatalmas testet, Bandi ¢s Lujza,
nincsen erû, ami megÀllÁthatnÀ ûket, ¢s nincsen erû, ami irÀnyÁthatnÀ, csak ez a gyeplû,
s a gyeplû v¢g¢n a k¢z, akinek engedelmeskednek. F¢nyes bogarak, n¢zi, hogyan dolgoznak azok a rettentû izmok, a hatalmas combok, megfesz¡l a finom bûr, s ehhez
k¢pest milyen durva a patkÂcsattogÀs, nem is besz¢lve a kerekek z´rg¢s¢rûl a k´veken,
k¡llû ¢s ker¢k m¢ri az idût ¢s m¢ri az utat, lobog a lovak farka, a s´r¢ny¡k persze
nem, hiszen az r´vidre vÀgva dÁszeleg, minden l¢p¢s egy Ãjabb fÃjtatÀs. Bandi egy
kiss¢ mintha hÀtr¢bb maradna, P¢rÂ Ãgy mondja, nemigen akar hÃzni a lustasÀg, bezzeg a Lujza, az sohasem heny¢l, micsoda hatalmas testek, az nem lehet, hogy k´zben
nem gondolnak semmit, p¢ldÀul ha megrÀntom a szÁjat, mÀris felvÀgja a fej¢t mind a
kettû, aki ¢rez, az gondol is, nem lehet mÀsk¢pp, m¢gsem mondjÀk el, milyen lehet,
ha az ostor megcsÁpi a hÀtukat, vagy ha elmondjÀk, hÀt nem nek¡nk, hÃzzÀk a cs¢zÀt
¢s rajta ´t embert is, ¢s m¢g hogy k´zben ne lenne egyetlen gondolatuk, csak a verejt¢k
f¢nyess¢ge ¢s az izmok jÀt¢ka.
P¢ter, fiam, mit csinÀlsz, P¢ter, ne ¡sd azokat a lovakat, istenem, most lÀthatjuk, mi
szorult ebbe a gyerekbe, P¢rÂ, maga vegye ki a kez¢bûl az ostort, ¢s Àlljon meg itt az
Ãt sz¢l¢n egy pillanatra, te meg, fiam, azonnal ide¡lsz hÀtra a nûv¢red mell¢, ekkora
fiÃ, s lÀm, m¢gis hogy megvadul, n¢zd meg a nûv¢redet, neki soha nem jutna ilyen
az esz¢be, mi ez, megizzadtÀl, vagy mÀstÂl lett nedves a nadrÀgod, nem sz¢gyelled
magad, mondd, most mit csinÀljunk veled, igazÀn mondom, nem ¢rtelek, m¢g az a
szerencse, hogy meleg van, ¡lj Ãgy, hogy rÀd s¡ss´n a nap, mire oda¢r¡nk, meg is
szÀrad talÀn.
Mi¢rt volna a nyÀrv¢g, ha nem a gondolattalan boldogsÀgra, milyen az ÀtforrÂsodott bûr illata, milyen az Ãt menti hÀzakbÂl gûz´lgû pÀra, ¡vegszemcs¢k csillognak a
falakon a lenyugvÂ nap f¢ny¢ben, hosszÃ a part menti nyÀrfÀk Àrny¢ka, s ott, ahol az
Ãt v¢g¢n valÂban megnyÁlik a fût¢r, k´z¢p¡tt, a szenthÀromsÀgszobor k´r´tti vaskerÁt¢sen hervadt koszorÃcskÀk f¡ggenek.
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Apa k´nnyed¢n l¢p le a kocsirÂl, leugrik ruganyosan, lesegÁti AnyÀt, feh¢r gombos,
magas sarkÃ cipû, meglibben a virÀgos napernyû.
Gyer¡nk, gyerekek!, szinte kiÀltja Apa, vidÀm ¢s k´nnyed a hangja, hadd hallja
bÀrki, aki a t¢ren jÀr, vagy hadd hallja odabent, az ¢tteremben is egyn¢hÀny ismerûs,
menjen, P¢rÂ, mondja, oda sem fordÁtva a fej¢t, Àlljon a lovakkal hÀtulra, hagyja az
Àrny¢kban ûket.
A rakparti l¢pcsû betonfala elûtt piros-feh¢rre mÀzolt kerekes taliga Àll a jÀrdÀn,
hÁmzett, kerek sapkÀcska az ¢dess¢gÀrus fej¢n, t´r´knek mutatja magÀt, holott csak
bosnyÀk, mosolyog, az orra t´v¢ben, az arcbûr¢n olyanok a lyukacskÀk, mint az ¡veglap alatti t´r´km¢z kisebb-nagyobb s´t¢tbarna p´ttyei, meg-meghajol a jÀrÂkelûk fel¢,
de mÀsk¡l´nben szÂtlanul Àcsorog, nem is kÁnÀlgatja az ¢dess¢geit, hiszen nincs mi¢rt,
tudja, hogy a korzÂzÂ vÀrosiak ¢ppÃgy megszoktÀk mÀr ût, bû bugyogÂjÀt, bûrpapucsÀt, mint ahogy megszoktÀk azt, hogy lassÃ l¢ptekkel, meg-megÀllva s¢tÀlgassanak a
fût¢r ezen oldalÀn, odalent a Duna, idefent a lassan csordogÀlÂ besz¢lget¢sek. A szigeten, a fÀk k´zti teraszon ilyentÀjt meggyÃjtjÀk a gÀzlÀmpÀkat mÀr.
El´l bÂklÀszik a k¢t gyerek, azaz a kislÀny hamarosan illemtudÂbban hÀtramarad,
karjÀval leszorÁtja a szoknyÀjÀt, ¢ppen kettût l¢p, mÁg Apa ¢s Anya egyet, okosan a
sz¡lûk besz¢d¢re figyel, a kisfiÃ viszont ´sszevissza nyargalÀszik, hadd menjen, drÀgÀm, hiszen az¢rt fiÃ. A k¢t kez¢t ´sszekulcsolva forog a v¢konyabb fat´rzsek k´r¡l,
kihajol a l¢pcsûs rakpart f´l¢, majd a kû f´l¢ hajolva leguggol, mi van ott, z´ld szÁnü
szûr´s hernyÂ tempÂzik nagy igyekezettel a langyos betonon, Ãjra ¢s Ãjra kit¢r a rÀtÀmadÂ botocska elûl, v¢g¡l ´sszeg´mb´ly´dik, vilÀgÁtÂ sÀrga p´tty a feje, lÀssuk csak,
hÀny szeletbe vÀgjuk fel a tortÀt, egy hernyÂfalat, k¢t hernyÂfalat, lesÃjt a rÃt sz´rnyetegre a vit¢z kirÀlyfi ¢les fegyvere, kocsonyÀs, barna l¢ kenûdik a bot v¢g¢rûl girbegurba csÁkk¢nt a k´v´n, sÀrgÀsbarna, mint a lÂhÃgy a macskak´vek Àrkaiban.
A fût¢r tÃloldalÀn nyitva tart n¢melyik bolt, noha tudvalevû, hogy ilyenkor inkÀbb
csak a jÂ hÁr n´vel¢se v¢gett Àcsorog a pult m´g´tt egy seg¢d, vilÀgÁtÂan feh¢r ingben
bÀmulja a harisnyÀs gÀz¢gût, szÀmolja a perceket, van, akinek r´vid a nyÀr, van, akinek
v¢gtelen¡l hosszÃ a vasÀrnap d¢lutÀn.
Ahogy a szÁnhÀz elûtti t¢rre ¢r a csalÀd, annÀl a vaskorlÀtnÀl vezet el az Ãt, ahol
mindenkor valami ´regek, mondjuk Ágy, a vÀros ´regei ¡ld´g¢lnek a kioszk m´g´tti
padon, lÀtni ûket mÀr messzirûl, milyen k¡l´n´s, csupa szÁnes, szedett-vedett ruha lÂg
rajtuk, m¢gis sz¡rke rongycsomÂ valahÀny. Most ¢ppen ketten vannak, akÀr koldusok
is lehetn¢nek, csupÀn azt kell eld´nteni, mit akarnÀnak megkapni, mit csinÀl egy koldus, ha nem ¡l a kiszemelt ûrhely¢n, mert ugye azt nem k¢rdezz¡k, mit csinÀl, ha a
szem¡nk elûtt k¢reget, azt m¢g csak lÀtni, hogy ez a kettû egy f¢rfi ¢s egy nû, helyesebben az egyik¡k f¢rfi volt valaha, ¢s a mÀsik nû, s most egy¡tt tartanak a f¢rfiatlan
¢s nûietlen semlegess¢g fel¢, ha ugyan mÀr el nem ¢rkeztek oda, ha ugyan m¢g tartanak valahovÀ, leszÀmÁtva egyetlen utat, arrÂl viszont nem szeret¡nk besz¢lni, k¡l´n´sen ilyentÀjt, amikor a hÀztetûk m´g´tt lebukott a nap, hol van az a f´ld, ahol ez a
k¢t ember megfogja egymÀst, ¢s ki tudnÀ megÁt¢lni a korukat, hiszen az arcuk is
ugyanabbÂl a sz¡rke rongybÂl gyürve, s a hajuk a foszladozÂ sz´vet szÀlaibÂl, k¢t-k¢t
kopott doboz a cipûj¡k, ami m¢g Ágy is, a f´ldre dobva, mozdulatlanul is l´ty´gni lÀtszik a lÀbukon. Megtorpan a kisfiÃ a t¢r oldalÀnÀl, majd lassan, mintha lopakodna,
Âvatosan halad az ´regek fel¢, s m¢g mielûtt el¢rn¢ ûket, ott, ahol tiszta a levegû, nagy
sÂhajtÀssal m¢lyen beszÁvja s aztÀn visszatartja a l¢legzet¢t, egy l¢p¢s, k¢t l¢p¢s, nem
lehet az olyan sok, irÀny a tÃlpart, Âvatosan kell elmenni mellett¡k, sietni persze nem
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szabad, m¢g a v¢g¢n ¢szrevenn¢k, na nem itt ezek, az ilyenfajtÀk mÀr semmit nem
lÀtnak, mozog a szÀjuk, mintha folyton rÀgnÀnak valamit, vagy holmi titkos ¡gyekrûl
motyorÀsznak, mint aki nem is gondolja mÀr azt, hogy bÀrmi ¢rtelme volna a szavaknak, annyi legalÀbbis biztosan nem, hogy ¢rdemes lehetne hangosan kimondani ûket.
LÀtni pedig v¢gk¢pp nem lÀthatnak semmit, a bozontos, lelÂgÂ szem´ld´k, a tÀskÀk
a vaksi szemg´dr´k alatt, a folyton k´nnyezû szemek. K¡l´nben sincs vÀlasztÀs, el¢g,
ha a foszlott ruhÀkra, el¢g, ha a rÀncokra n¢z az ember, kifÃjni lehet, sût kell is, aprÂkat
fÃjni, egyenletesen, hogy csak ¢s csakis kifel¢ menjen a levegû, majd ott, majd a t¢r
tÃloldalÀn lehet megk´nnyebb¡lten felsÂhajtani, Àt¢rtem, s ûk ott maradtak, ¢n itt
leszek, amikor ûk mÀr nem, ¢s ¢n nem leszek, ¢n nem lehetek ilyen sohasem.
HazaindulÀs elûtt Apa odas¢tÀl az ¢dess¢gÀrushoz, n¢zz¢tek, mondja, kinek tetszenek ezek a szÁnes nyalÂkÀk, csillognak a lÀmpaf¢nyben, tudjÀtok-e, hogy mik ezek,
cukrozott kÁgyÂcskÀk, bizony Àm, nemr¢g m¢g odalent tekergûztek a vÁzparti k´vek
k´z´tt, egy felszeletelt kÁgyÂ m¢zbe ¢s olvasztott cukorba mÀrtott csÁkos darabjai, egy
suhintÀs, k¢t suhintÀs, mÀr k¢sz is a csemege, aki nem hiszi, jÀrjon utÀna, n¢zz¢tek
csak ezt a t´r´k´t, milyen rejtelmesen mosolyog, k¢ts¢g sem f¢rhet hozzÀ, megvan rÀ
az oka, halljam, melyiket k¢ritek, aki finom nyalÂkÀt akar, tegye f´l sz¢pen a kez¢t.
Nagy csapat galamb rebben fel a t¢rrûl, a szenthÀromsÀgszoborrÂl, mintha valami
hang riasztotta volna fel ûket, egy robbanÀs vagy valami tÀvoli robaj, amit csupÀn a
madarak hallanak, rendben is van talÀn, hogy az emberi f¡l nem az effajta hangok
meghallÀsÀra rendeltetett, lÀm, amott is a sirÀlyok, mi oka lehet, hogy egyszeriben
feljebb emelkedtek a vÁzrûl, ûk tudjÀk, mi t´rt¢nhetett.
S´t¢tedik mÀr, s Ãgy tünik, esû is lesz, rep¡lhetnek-e hangos szÀrnycsapÀsokkal a
hÀztetûk felett a szenthÀromsÀgszoborrÂl levÀlt k´vek, mert ezt, a szÀrnyak perg¢s¢t,
a tollak suhogÀsÀt viszont igencsak hallani, mi az, ami rep¡lni tud, egyszerü a vÀlasz,
ami k´nnyebb a levegûn¢l, tehÀt mi az, ami lezuhan, s mi az, ami odafent marad, feltÀmad a sz¢l, ¢s d¢lrûl fekete felhûk tornyosulnak, hirtelen milyen messze tÀvolodott
a d¢lutÀn, a v´r´ses naps¡t¢s ¢s a meleg, ÀmbÀr a k´vek m¢g most is langyosak, de a
sz¢l ugyancsak borzongatÂ, lÀm, Ágy sodrÂdnak messze a sÃlyosnak hitt eml¢kek, s Ágy
zuhannak le a levegûn¢l k´nnyebb szavak, m¢g a hely¡k sem lÀtszik a porban, ellent¢tben az egymÀsra torlÂdÂ felhûkkel ¢s ellent¢tben az elsû esûcseppekkel, melyek
toccsanva festenek s´t¢t foltokat a lovak hÀtÀra ¢s a macskak´vekre, mit tehetn¢nek
ehhez k¢pest a szavak, lezuhannak, de ha sz¢tfr´csk´lnek is, nem hallani a toccsanÀst.
Siessen, P¢rÂ, talÀn m¢g idûben haza¢rhet¡nk, adja ki a parancsot Apa, most k¢ne
igazÀn a bûrtetû, burkolÂzz be jÂl.
PetrÂleumlÀmpa lÂg a bak oldalÀn, z´r´gve fut ki a vÀrosbÂl a k´nnyü kis kocsi,
siet a nyÀr v¢gi vihar elûl, s´t¢ts¢g, ami utÀn csak m¢g s´t¢tebb k´vetkezik, felhûk
felhûk utÀn, bÀr inkÀbb k¢pzelhetni, semmint lÀtni ûket, a fÀk, a bokrok itt is, ott is
fekete Àrnyak.
Bandi ¢s Lujza patkÂi mÀr a gÀton kopognak, amikor hosszÃ szÀlakkal valÂban esni
kezd, meghajlik a nyÀrfÀk csÃcsa, elv¢sz k´zt¡k a lÀmpaf¢ny, aztÀn mÀr nem segÁt az
ernyû sem, csapkodja a cseppeket a sz¢l.
A hÀzhoz ¢rve P¢rÂ eg¢szen az oszlopokig hajtja a lovakat, ekk¢ppen bont t´rv¢nyt
most a sz¡ks¢g, mÀr ha a szokÀst ¢s illemet t´rv¢nynek nevezhetj¡k, s nem keres¡nk
jobb szavakat a diderg¢sre, a borzongatÂ esûre sem, menjen, P¢rÂ, ¢s igyon valamit,
n¢zzen be a konyhÀba, ha mÀr let´r´lte ¢s bek´t´tte a lovakat.
Milyen szerencse, hogy a falak tartjÀk m¢g a meleget, visszaadjÀk, amit reggel Âta
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s amit a tavasz kezdet¢tûl magukba szÁvtak, nem csupÀn a f¢nynek hosszÃ az utazÀs,
mÁg a f´ldre ¢r, de a melegnek is Àt kell kelnie a falon, viszont nem irigylem azt, aki
most odakint van, int fej¢vel Apa a Duna fel¢, fel¡l is a vÁz, alul a hullÀmok, sÁkosak a
c´l´p´k, a horgonyt rÀngatva megfesz¡lnek a k´telek, csikorog a lÀnc.
A legnagyobb szobÀt, a szalont sÀrga f¢ny t´lti be, ¢s mint egy hol halkabban, hol
felerûs´dve kattogÂ metronÂm, neki-nekilÂdulnak az ablaktÀblÀknak az esûcseppek.
ElpattanÂ ¡vegg´mb´k a zongorahangok, a kislÀny bal keze mozdulatlan, csak a jobbja siklik a billentyük´n k´nnyed¢n, a bal a v¢kony kis combon nyugszik, erûtlen¡l,
valamik¢pp m¢gis sÃlyosan, talÀn mert a jobb olyannyira ´nÀllÂ ¢letet ¢l, lÀtod, fiam,
a nûv¢red milyen sz¢pen jÀtszik, igazÀn kÀr, hogy ezt a tehets¢get te nem ´r´k´lted,
ÀmbÀr a gyakorlÀs sokat segÁthetne, ahhoz viszont sz¡ks¢ges az akarat.
Hajnalra aztÀn megÀll a sz¢l, k¡l´n´s augusztus ez, k´d gomolyog a fÀk k´z´tt,
mintha legalÀbbis november volna, pedig hol lesz¡nk mi mÀr az ûsz k´zep¢re, itt, a
DunÀnÀl semmik¢ppen, ¢rtve ezalatt, ha emberi terv ¢s emberi v¢gz¢s ezÃttal talÀlkozik, s nem szÂl bele bÀrmi erûsebb akarat, n¢hÀny nap m¢g, egy-k¢t h¢t, ¢s vissza,
a fûvÀrosba k´lt´z¡nk, nehezen t´rnek Àt a pÀrÀn a napsugarak, s m¢g d¢lelûtt is szinte
hüv´s marad a levegû.
Anya ¢s a kisfiÃ k¢zen fogva l¢pnek ki a hÀzbÂl, egy ûszes, kopaszodÂ f¢rfit kÁs¢rnek
a kocsiig, doktor Ãr, Ágy szÂlÁtja Anya, k´zel hajol hozzÀ, eg¢szen bizalmasan, doktor
Ãr, higgye el, n¢ha Ãgy ¢rzem, nem is bÁrom ki mÀr, annyira fÀj, mintha sz¢thasadn¢k,
mintha elpattanna valami ott bel¡l.
Nyugodjon meg, asszonyom, Àll meg egy pillanatra az orvos, a bal kez¢ben tÀska,
pÂkhÀlÂs fekete bûr, barna foltok szeplûzik a nagy, ez¡stszÁn f¢mkapcsot ¢s a foglalatot
is, jobbjÀt az asszony vÀllÀhoz emeli, de m¢g mielûtt meg¢rinten¢, visszahÃzza a kez¢t,
¢s csak a szem¡veg¢t igazÁtja meg, a mutatÂ- ¢s a h¡velykujja k´z¢ csippentve a keretet
feljebb tolja az orrÀn, ¢s ugyanazzal a mozdulattal a f¡le m´g¢ simÁtgatja a hajÀt, holott
lÀthatÂlag ¢ppen el¢g gonddal van minden marad¢k f¡rtje elrendezve, nyugodjon
meg, asszonyom, nem k¢tlem a fÀjdalmait, de higgye el, nem ritka ¢s nem sÃlyos ez
a baj, ezt bizonyossÀggal ÀllÁthatom, mint ahogyan azt is, hogy a kellemetlens¢g olykor
v¢szesebbnek mutatja a helyzetet, semmint az kÁv¡lrûl megÁt¢lhetû lehetne, vagy amilyennek a tapasztalataink alapjÀn mondani tudjuk, noha nem tagadom, a hosszÃ ¢vek
sorÀn azt is meg¢rtettem, nincsen kisebb ¢s nincsen nagyobb fÀjdalom, mert olyan
¢rz¢sek ezek, ahol hasznÀlhatatlanok a m¢rt¢kegys¢geink, ¢s csûd´t mondanak a jelzûk, egyet mondhatok csupÀn, tartsa be a gyÂgyÁtÂ kÃrÀt, s ´nmagÀt tisztelje meg a
t¡relm¢vel, mert a test, ha n¢ha cserbenhagy is minket, az¢rt m¢g hÀlÀs lehet a m¢ltÂsÀg¢rt, felt¢ve, hogy k¢pesek vagyunk tisztelni a szenved¢seiben is.
°rtem, doktor Ãr, hajtja le fej¢t Anya, ¢s azt is ¢rzem, hogy ´nnek igaza van, csak
elfogadnom neh¢z, mit mondhatok minderre, a fÀjdalmat megtanulja elviselni az ember, k¡l´n´sen, ha asszony, mert mi mÀst se tesz¡nk eg¢sz ¢let¡nkben, mint eff¢le
´nmagunkon valÂ uralkodÀst gyakorolunk, hanem a v¢r, doktor Ãr, hogy nem tehetek
ellene, s a testem ilyen visszataszÁtÂan csÃfol meg engem, rosszabb ez, mintha k¢tszer
annyira fÀjna, eljutottam oda, hogy ´nmagamtÂl undorodom.
Anya, rÀntja meg az asszony kez¢t a kisfiÃ.
ñ, bocsÀsson meg, doktor Ãr, hÃzÂdik hÀtra az asszony, egy pillanatra elfelejtettem,
hogy nem kettesben vagyunk, elfelejtettem, hogy a kisfiam itt van vel¡nk.
Ugyan, asszonyom, a gyerekek az¢rt vannak, hogy folytonosan eml¢keztessenek
benn¡nket az ´nz¢s¡nkre, amivel a vilÀgra hoztuk ûket, s a lelkiismeret-furdalÀsunk
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r¢v¢n eml¢keztessenek a k´teless¢geinkre is, s mindent egybev¢ve ezzel bizonyÁtsÀk,
testek ûk a test¡nkbûl, v¢r a v¢r¡nkbûl, sz¢gyellni emiatt f´l´sleges volna bÀrmit, hacsak ´nmagÀval nem kÁvÀnna meghasonlani az ember.
Furcsa, hogy egy orvos Ágy lÀtja ezt.
Nem az, asszonyom, nincsen ebben semmi k¡l´n´s, inkÀbb a tapasztalat, a felgy¡lemlett idû.
Meglehet, doktor Ãr, bÀr ´nnek nincsen gyereke.
Ebben igaza van, asszonyom, s csak annyit vÀlaszolhatok, a teremt¢sben nincsenek
v¢letlenek, leszÀmÁtva talÀn a legelsû alkalmat, s ott sem a szÀnd¢kra gondolok, mint
inkÀbb a kivitelez¢sre, hogy a mer¢szs¢gben m¢gse menj¡nk tÃlzottan messzire, de
azt hiszem, onnan szÀmÁtva a t´bbi mÀr akarat ¢s elszÀnÀs, s ahogy mondtam, ´nz¢s
k¢rd¢se, az arÀnyokrÂl akÀr ne is besz¢lj¡nk.
°n pedig Ãgy hiszem, doktor Ãr, jobb, ha most hagyjuk abba a tÀrsalgÀst, nem k¢tlem, ´nt vÀrjÀk a betegei, s nem tagadom, nem szÁvesen veszem, ha az ´n kiss¢ eredeti
n¢zetei ¢ppen az ¢n Àrtatlan ¢s gyanÃtlan kisfiam f¡l¢be jutnak, attÂl tartok, hallott û
ma d¢lelûtt mÀr Ãgyis ¢pp el¢g olyat, amit nem ¢rthet, s olyat is, ami nem volna neki
valÂ, legalÀbb ker¡lj¡k el a felesleges kockÀzatot.
Asszonyom, ebben ´nnek alighanem igaza van, magam se mondhattam volna pontosabban.
ñ, ´r¡l´k, ha Ágy gondolja, f¢ltem attÂl, talÀn megneheztel, k´sz´nj el a doktor ÃrtÂl, kisfiam.
Add a kezed, kisfiÃ, f¢rfi a f¢rfinak, egy h¢t mÃltÀn Ãjra j´v´k, asszonyom.
ViszontlÀtÀsra, doktor Ãr.
A viszontlÀtÀsra, asszonyom.
D¢lidûre aztÀn m¢giscsak visszat¢r a nyÀr, a fÀk k´z´tt megreked az ÀtforrÂsodott
levegû, ¢les f¢nnyel tüz a nap.
Minden tele illatokkal, ´sszeolvad a folyÂ ¢s a m¢g most is nedves f´ld pÀrÀja, az
erdûben sz¢tter¡lû Àrny¢kok, a hÀz elûtt a füzfÀk z´ld sÀtrai.
A kisfiÃ egyed¡l van, ami annyit tesz, hogy a melegben, a hÀz k´r¡li csendben s a
hÀtsÂ ablakbÂl, a konyhÀbÂl kiszürûdû z´rg¢sekben most ¢ppen nem figyel rÀ senki,
s nem is lÀthatja mÀs az Àrnyakat, akikhez egy kisfiÃ besz¢l, s nem kÁvÀncsi senki arra,
mik¢ppen fordÁthatnÀ le a mÀsok szÀmÀra hallhatatlan szavakat.
Egy kisfiÃ, aki az istÀllÂ m´g´tt, a kertet az erdûsz¢ltûl elvÀlasztÂ l¢ckerÁt¢sn¢l jÀtszik, gy´ngyhÀz nyelü bicskÀval farigcsÀlja a z´ldre mÀzolt l¢ceket, szÀrazan pattannak
le a forgÀcsok, kÁv¡l z´ld, bel¡l nyersszÁn sÀrga, ¢s ott, ahol a hasadÀs v¢get ¢r, s¢rtetlen
marad egy z´ldesfekete g´cs´rt, jancsiszeg, ahogy P¢rÂ mondja az ilyet, pedig sokkal
inkÀbb hasonlÁt mondjuk egy szemre, na jÂ, nem ember¢, talÀn egy Àllat szeme, vagy
mi¢rt is ne, lehetne akÀr a fÀ¢ is, mÀrmint az¢ a fÀ¢, amibûl egykoron ez a l¢c kihasadt,
z´ld fest¢kes barna szem, azt aztÀn hiÀba prÂbÀlja a bicska.
MegterÁtve eb¢dhez mÀr az asztal, amikor a kisfiÃ a hÀz el¢ rohan, Anya, jaj, Anya,
kiÀltozza vagy inkÀbb sÁrja, hiszen a hangja elcsuklik, ¢s nem is ¢rteni a szavakat, Anya,
megÀll a l¢pcsû aljÀn, bal kez¢t a mell¢hez szorÁtja, sût a jobbjÀval tartja is, mintha az
egyikbûl kiszÀllt volna minden erû, a mÀsik pedig nem tehetne egyebet, mint v¢delmezi, addig is, hogy t´rt¢njen, aminek t´rt¢nnie kell.
Anya, ¢s mÀr nem is sÁrÀs ez, sokkal inkÀbb ny¡szÁt¢sk¢nt hallatszik, talÀn az a kis
Àllat, ami a jobb tenyer¢ben bÃjik, vagy egy mÀsik, ami sokkal beljebb van.
Apa ¢r ki elûsz´r az oszlopokhoz, Àlmos ¢s bosszÃs az arca, mi t´rt¢nt, k¢rdezi a

184 ã Kûr´si ZoltÀn: Nagy-budapesti Szerelmes Reg¢ny

kisfiÃt, s ettûl az hirtelen megr¢m¡lve hÀtral¢p, ¢s azonnal ´ssze is kucorodik, mintha
most mÀr az eg¢sz test¢vel akarnÀ v¢delmezni azt, amit a kez¢ben tart, egyik kicsi Àllat
a mÀsik kicsi Àllatot. A f¢rfi, lÀtva ezt a mozdulatot, megÀll a l¢pcsû tetej¢n, a levegûbe
csap, aztÀn m¢gsem szÂl semmit, vagy ha tenn¢ is, nincsen mÀr rÀ sz¡ks¢g, mert a
szalon f¢lhomÀlyÀbÂl elûszalad az asszony, k´nnyü, r´vid ujjÃ nyÀri ruha, egymÀsba
fonÂdÂ virÀgocskÀk mintÀzatÀval, mi t´rt¢nt, k¢rdezi û is a kisfiÃt, Áme, ugyanazok a
szavak, a k¢rd¢s m¢gis mennyire mÀs.
A kezem, emeli fel a fej¢t a kisfiÃ, az ujjam, teszi hozzÀ, k´nnyes a szeme, ¢s az arcÀra
is csÁkokat rajzolt a sÁrÀs, hÀtul, a hÀtsÂ kerÁt¢sn¢l farigcsÀlÀs k´zben levÀgtam az ujjam,
h¡pp´gve mondja, s lÀthatÂan megnyugodva is, talÀn ez¢rt neh¢z egyszeriben felfogni a szavak jelent¢s¢t,
micsoda, k¢rdez vissza ¢rtetlenkedve a f¢rfi,
az asszony pedig a fiÃhoz szalad, szÀzszor mondtam, nem gyerek kez¢be valÂ a k¢s,
ezt a szemrehÀnyÀst persze nem a fiÀnak szÀnja, hogy kinek, az talÀn nem is ¢rdekes,
hiszen mire elmondja, mÀr a fiÃ elûtt t¢rdel, alighanem z´ld foltot hagy majd a fü
azon a vilÀgos nyÀri ruhÀn, mutasd, suttogja fojtott hangon, mutasd, k¢rleli, m¢gis
szinte Ãgy kell kifejtenie a burokbÂl azt a sebes¡lt kezet, elûbb az ´sszekucorodÂ fiÃt
kell felemelnie, aztÀn eltÀvolÁtani a v¢delmezû jobbot, hogy eljuthasson a bal karig,
mutasd a kezed, nem ¢rtem, azt mondod, levÀgtad egy ujjad, de ¢n itt m¢g csak egy
karcolÀst sem lÀtok, melyik kezedrûl besz¢lsz.
Anya, ¢n ¢reztem, hogy levÀgtam ezt az ujjamat, lÀttam is, ahogy a k¢spenge f¢lrecsÃszik, lÀttam, ahogy a levÀgott ujjam a f´ldre esik, ¢s attÂl ijedtem meg, hogy eltünt,
elveszett a füben, hiÀba kerestem, nem talÀltam sehol, mik´zben ´mleni kezdett a v¢r.
Akkor most mi t´rt¢nt, n¢z rÀjuk Apa, meg se vÀgta magÀt, nincsen semmi baja,
k¢rdezi, s a hangja egyre bosszÃsabb, Ãjra csak felemeli a karjÀt, ezÃttal azonban tehetetlen¡l ejti vissza, mi a fene t´rt¢nt, magyarÀzza el nekem valaki, mire jÂ ez az eg¢sz.
FÀj m¢g, kisfiam, ´leli Àt az asszony, a tenyer¢vel let´rli a kisfiÃ arcÀt.
Nem fÀj, Anya, csak az ijeds¢g, az fÀj m¢g itt bel¡l.
Hol a k¢sed, emeli fel a hangjÀt Apa, a korlÀtnak dûlve Àll, rekedtes a hangja, k¢rem
a k¢sedet, fiam, ha mÀr egyszer nem a te kezedbe valÂ.
Igen, Apa, de nem tudom visszaadni, ott hÀtul a kerÁt¢sn¢l leesett a fübe, ¢s elveszett.
Este olyan nagyon csillagos az ¢g, amilyen csak augusztusban lehet, a t¡cs´kciripel¢s valÂsÀggal be´mlik a szellûztet¢sre nyitott ablakon, ¢s a tÀvolbÂl, a DunÀrÂl csobbanÀsok hallatszanak, jÀtszanak a halak, mosolyog Anya, meleg¡k van, rÀntja meg a
vÀllÀt Apa.
MezÁtlÀb, az Àgy mellett Àllva, ´sszetapasztott teny¢rrel mondja a kislÀny ¢s a kisfiÃ
az esti imÀt, n¢zik az ajtÂ mell¢ akasztott keresztet.
Az ¢jjeliszekr¢nyen nyitva maradt a mesek´nyv, ´sszeolvadÂ, hemzsegû bogarak a
fejtetûre ÀllÁtott betük, s vel¡k szemben a nagy, eg¢sz oldalas szÁnes k¢p, csupa piros
¢s fekete, mi lehet az, talÀn egy Àllat, bizony, lÀtszik m¢g a v´r´slû nyelve is, ¢s ott
vannak a hatalmas fogai, milyen jÂ hüv´sek a pÀrnÀk, feh¢r ¢s m¢g feh¢rebb, Àrny¢k
¢s f¢lhomÀly, ez a k´rbefutÂ hÁmz¢s a huzaton olyan, mint holmi mintÀk egy lepke
szÀrnyain.
JÂ ¢jszakÀt, mondja Anya, behajtom az ablakot, de az ablaktÀblÀkat nyitva hagyom,
olyan hangosak ezek a t¡csk´k, ha rajtuk mÃlik, itt m¢g aludni sem lehet, de ti csak
nyugodjatok, lecsavarjuk a lÀmpÀt, eleven nyelv a lÀngocska, aludj el, kislÀnyom,
nyÃjtsd ide a kezed, kisfiam, jÂ ¢jszakÀt.
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Csend van mÀr a hÀzban, amikor a kislÀny fel¢bred, az egyik feh¢r f¡gg´ny az ablak
elûtt lÂg, a mÀsik v¢gigter¡l a szûnyegen, ha ciripelnek is m¢g a t¡csk´k, idebent mÀr
nem hallani, hacsak nem valami mÀsfajta t¡cs´ktûl ered az a pattogÀs, ami alighanem
a szalonbÂl j´het, lehetne persze ÂrakattogÀs is, de akkor mi¢rt van az, hogy eg¢szen
elhalkul, majd Ãjra felerûs´dik, Â, hÀt ¢ppen nem hüv´s mÀr ez az Àgynemü, forrÂ,
akÀr egy kemence, nicsak, ez Ãgy hangzik, mintha egy mes¢ben volna.
Felhajtja a kislÀny a takarÂt, Âvatosan kel fel, hogy ne csapjon zajt, az ÁrÂasztaltÂl,
a holdf¢ny f¡gg´ny¢bûl kiemeli a tÀmlÀs sz¢ket, lassan, vigyÀzva l¢pkedve az ajtÂhoz
viszi, a fal mell¢, hogy felÀllhasson rÀ, feh¢r hÀlÂinge szinte vilÀgÁt, elûrehajol, a szem¢t
lehunyva csÂkolja meg a keresztet, k¡l´n´s, de milyen langyos a f¢m, langyos, mintha
¢lne, jÂ ¢jszakÀt, J¢zuska, jÂ ¢jszakÀt.
Reggel Apa kiÀltÀsa harsog v¢gig a hÀzon, indulÀs, indulÀs, mindenki kirÀndulni
megy, gyer¡nk, gyer¡nk, de gyorsan Àm, persze nem kell nagy tÃrÀra gondolni, csupÀn egy d¢lelûtti s¢tÀt tesz¡nk az Àrt¢ri erdûben, elv¢gre m¢g ilyenkor augusztusban
lehet, ¢s ilyenkor ¢rdemes is, eb¢didûre itthon lesz¡nk, kellûen szÀraz a talaj, gond
n¢lk¡l ÀtvÀghatunk a fÀk k´z´tt.
A nagy s¡rg¢s-forgÀsban vajon mi marad itthon, mindig ¢ppen az, ami a legjobban
kell, mi lenne, ha hosszabb Ãtra menn¢nk, talÀn el sem indulnÀnk soha, itt maradnÀnk, folytonosan csak k¢sz¡lûdve, mert ebben a szobÀban mÀr most is olyan nagy a
felfordulÀs, hogy mozdulni sem lehet, mit keres p¢ldÀul az a sz¢k az ajtÂ mellett, ¢ppen
ott, ahol a leginkÀbb Ãtban van, kiskosÀr, alma, s¢tabot, sapka, k´nnyü kendû, lemegy
a nap, mire elindulunk.
Nevetnek m¢g akkor is, hogy a poros Ãton be¢rnek a fÀk k´z¢, ¢s mintha most is
a Duna-parti korzÂn s¢tÀlnÀnak, Anya ApÀba karol, hÀtramaradnak, a k¢t gyerek pedig elûreszalad, nem messze persze, hogy lÀtni lehessen ûket, hoppÀ, itt vannak a patkÂnyomok, Bandi ¢s Lujza nyomai, furcsa, hogy az esû nem mosta el ûket. °s amikor
aztÀn egy fasorompÂhoz ¢rnek, itt vÀlasztja el a f´ldutat ¢s az Àrteret a jelz¢s, lekanyarodnak, talÀn ´sv¢ny volna ez, vagy csak az ´sv¢nyt lÀtni akarÂ szemek ismernek f¢lre
nem is jÀrt utakat. Egyszeriben k´r¢j¡k borul az erdû, f´lib¡k tornyosulnak az Àgak,
a k´v¢r lomb k´zt nemigen jut Àt a f¢ny, s a bokrok is mintha nagyobbra nûn¢nek a
f¢lhomÀlyban, egyre sürübb¢ fonÂdnak ´ssze, ¢rintetlen a t´ppedt avar, s a f¢lrerÃgott
szÀraz levelek alatt nedvesen csillog a t´bbi, ûket mÀr el¢rte a rothadÀs, nem illik ide
a nevet¢s, ha akarja, ha nem, az erdû csendj¢re az ember szÂtlansÀga felel, rem¢lem,
visszafel¢ megtalÀljuk az utat.
Libasorban l¢pkednek egymÀs utÀn, nem tünt fel, mik¢nt cser¢lûd´tt a sorrend,
lÀm, Ágy is lehetnek az utolsÂkbÂl elsûk, nem k¢ts¢ges viszont, hogy a c¢lhoz mindenki
elûbb-utÂbb el¢r, ha m¢g Àllna is mozdulatlan, elv¢gre a c¢l maga j´n el, nincsen az a
sürü bozÂt, nem fonÂdhatnak ´ssze Ãgy a gy´kerek, hogy lenne erû, ami visszatartsa.
Apa halad most el´l, s¢tabotjÀval hajtja f¢lre a t¡sk¢s Àgakat, kiss¢ elûreg´rnyed, nem
csupÀn a bokrok miatt, hanem mert ¢rezhetûen emelkedûn tartanak felfel¢, ott p¢ldÀul, ahol ritkÀbban Àllnak a fÀk, ¢s a f¢ny is teltebb, erûsebb, valÂsÀgos kis domb magasodik, k´r´tte sz¢tszÂrt k´vek, nagy, ormÂtlan szikladarabok, de a dombocska tetej¢n m¢g jÂl lÀtszik a falak maradvÀnya.
Mi lehetett itt, k¢rdezi a kislÀny, fogja az anyja kez¢t.
TalÀn egy hÀz volt, piszkÀlja meg az avart a k´vek k´z´tt botjÀval Apa.
Egy rablÂvÀr, kiÀltja a kisfiÃ, egy igazi vÀr, ahol a rablÂvez¢r lakott.
HÀt persze, bÂlint a f¢rfi, de inkÀbb csak holmi remetelak, egymÀsra hÀnyt, megmunkÀlatlan k´vek.
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çm m¢g be sem fejezte a mondatot, hirtelen elûrehajol, vagyis elûbb hÀtrahûk´l, s
a karjÀt sz¢ttÀrva l´ki egy l¢p¢ssel vissza a t´bbieket, majd azonnal, mint valami vadÀsz,
aki nyomra lelt, mi az, hogy nyomra, mÀris magÀra a zsÀkmÀnyra les, ugrÀsra k¢sz, a
vad elejt¢s¢re, egy pillanat ¢s elûreveti magÀt, vigyÀzzatok, kiÀltja ¢lesen Apa, ¢s fojtottan, szinte suttogva teszi hozzÀ a magyarÀzatot, egy kÁgyÂ, ott, a k´vek k´z´tt bÃjik
egy kÁgyÂ, ne mozduljon senki sem.
ValÂban, a mohos, lukacsossÀ mÀllott k´vek k´z´tt egy csÁkos, f¢nyes test hever, ott,
ahol a f¢ny el¢ nem Àll semmif¢le Àrny¢k, k¢t l¢p¢srûl nem lÀtni a pikkelyeket, akÀrha
nem is kÁgyÂ volna, vastag selyemk´t¢l, nem tudni, hol a farka, ¢s nem lÀtszik a feje,
Àm m¢gis kÁgyÂ kell, hogy legyen, mi volna mÀs, ¢ppen most ¢s ¢ppen e hely¡tt nem
volna hely¢nvalÂ, hogy valÂsÀggÀ vÀljon holmi balsejtelem, mint ahogyan persze az
is megengedhetetlen, hogy csupÀn az bizonyuljon valÂsÀgnak, amit a szem lÀt, nem
besz¢lve k´vekrûl, f¢nyekrûl ¢s Àrny¢kokrÂl, egy erdûben, ahol mÀsk¡l´nben minden
olyan, de olyan mozdulatlan, ¢ppen el¢g, hogy odakint, a fÀkon tÃl mÀs vilÀg van,
maradjunk annyiban, kÁgyÂ az, ami kÁgyÂnak lÀtszik a k´vek k´z´tt.
De ekkorra mÀr Apa d¡h´dten felh´rd¡l, elûrenyÃjtja karjÀt, ¢s a s¢tabotja lecsap,
mint egy ¢les kard, mint egy ¢les villanÀs, lÀssuk csak, hÀny szeletbe vÀgjuk fel a tortÀt,
egy kÁgyÂfalat, k¢t kÁgyÂfalat, lesÃjt a rÃt sz´rnyetegre a vit¢z kirÀly ¢les fegyvere, kocsonyÀs, barna l¢ fr´ccsen fel, majd girbegurba csÁkk¢nt kenûdik a bot v¢g¢rûl a k´v´n,
cukrozott kÁgyÂcskÀk, bizony Àm, nemr¢g m¢g ott tekergûztek a k´vek k´z´tt, m¢z ¢s
olvasztott cukor csÁkos darabjai.
Forduljunk meg, induljunk haza, sietn¡nk kell, mindjÀrt itt az eb¢didû.
D¢lutÀnra aztÀn Ãjra Àlmos csend borul a hÀzra, f¢nykarikÀk ¢s Àrny¢kfoltok, aprÂ
jelek a mÀskor makulÀtlanul sima falon.
çtaludni a d¢lutÀnt, jÂ volna-e vagy sem, Â, ha volna ugyan, aki tudja, f¢lÀlom ¢s
¢brenl¢t k´z´tt hol a hatÀr.
D¢lutÀn van, de m¢g ragyog odakint a f¢ny, meglebbenû f¡gg´ny´k, a szalon csupa
titkos f¢lhomÀly, a kislÀny ¢s a kisfiÃ a zongora alatt bÃjnak, lelÂgÂ, hosszÃ liÀnok a
zongoraterÁtû szÀlai.
Apa kez¢ben nÀdbÂl k¢sz¡lt ÃjsÀgtartÂ billeg, olyan, mint amilyet a vÀrosi kÀv¢hÀzakban hoz feh¢r kabÀtjÀt lobogtatva a pinc¢r, alÀszolgÀja, nagysÀgos Ãr, kiss¢ elûrehajol, ¢s m¢g Ágy is, hogy az asztal f´l¢ magasodik, k¢pes alulrÂl felfel¢ n¢zni, mondja
m¢g valaki, hogy k´nnyü mesters¢g volna ez, felkÁnÀlja a legfrissebb hÁreket, vagy ha
kell, felkÁnÀlja azt, amit a vend¢gek a legfrissebb hÁrekrûl mondtak a mai napon.
Itt viszont se tÀny¢rok cs´rren¢se, se poharak, kÀv¢skanalak csilingel¢se, hacsak
azt az elmosÂdÂ mormolÀst nem akarjuk hallani, ami a konyha felûl besz¡remlik, a
csel¢dlÀnyok azok, v¢geztek mÀr a mosogatÀssal, a t´r´lget¢ssel is, feh¢r porcelÀntÀlon, tiszta kendûvel letakarva a d¢lutÀni s¡tem¢ny, ketten vannak, Àt´lelik egymÀst,
´sszebÃjva besz¢lgetnek az ajtÂ m´g´tti lÀdÀra ¡lve, a kez¡k ¢s az arcuk piros.
Apa alszik, az ÃjsÀgtartÂ lassan csÃszik le az ´l¢bûl, oldalra csuklik a feje, a szÀja
r¢snyire nyitva, csendesen, eg¢szen csendesen horkol.
Anya felÀll, lapok zizzennek, aztÀn a k´nyve halkan koppan az asztalon, mozdulatlansÀg, talÀn az ablakon n¢z ki, vagy csak vÀrakozna valamire, hirtelen indul el, mint
akinek esz¢be jutott a mulasztÀsa, ¢s siet¢ssel akarnÀ pÂtolni a vesztes¢get, suhogÀs ¢s
illat, feh¢r, gombos cipûk, a ruhÀja aljÀn liÀnos szalagok.
Ez a zongora, ez a mi barlangunk egy ûserdû k´zep¢n, egy olyan barlang, ahol csak
mi ketten vagyunk, a rojtok, mintha zuhogna a trÂpusi esû, mondja a kislÀny. Eg¢szen
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k´zelrûl suttogja a fiÃ f¡l¢be, nem is suttogja, inkÀbb csak leheli, nedves ajka a fiÃ
f¡lcimpÀjÀhoz ¢r, rÂzsaszÁn a rÂzsaszÁnhez.
Igen, bÂlint engedelmesen a kisfiÃ, verejt¢k csordul a hÀtÀn.
Ki tudja, micsoda fenevadak leselkedn¢nek odakint reÀnk, ha kitenn¢nk innen a
lÀbunk, ha az erdûbe mer¢szkedn¢nk, pÀrducok ¢s jaguÀrok, m¢g az a jÂ, hogy itt
biztonsÀgban vagyunk, van t¡z¡nk ¢s ennivalÂnk is, akÀrmeddig ellehet¡nk.
Micsoda szerencse, ism¢tli a kisfiÃ halkan, s az orra egyszeriben megtelik a kislÀny
hajÀnak illatÀval, f¡l¢t csiklandozza a lÀny szÀja, a suttogÀsa, de mÀst nem mond, ha akarna, se vÀlaszolhatna, talÀn mert a levegû¢rt kapkodÂ, hirtelen kiszÀradt szÀjÀra cs´ppen
a f´l¢be hajlÂ nûv¢re izzadsÀga, izzadsÀg vagy nyÀl, sÂs, ami ¢des, ¢des, ami sÂs.
Tudod, mi¢rt van ez?, n¢z hirtelen eg¢szen k´zelrûl a lÀny az ´ccse szem¢be.
Tudod, mi ez?, fekete pupillÀja hatalmasra tÀgul, s Árisze is szinte bet´lti a szemnyÁlÀsÀt, viszont a szeme feh¢rje valÂsÀggal izzik, vilÀgÁt a f¢lhomÀlyban.
Micsoda?, n¢z rÀ megriadva a fiÃ.
HÀt itt, ez, mondja, ¢s a fiÃ nadrÀgjÀhoz nyÃl. Ez itt el´l. Hogy mi¢rt olyan, mint
egy kÁgyÂ, egy kicsike kÁgyÂ. Ezzel rakjÀk bele a kisgyerekeket az anyjuk hasÀba, suttogja halkan, ¢s a keze m¢g most is ott nehezedik, aprÂkat mozdul, az ujjai, mintha
´ntudatlanul tenn¢, meg-megszorÁtjÀk, majd csak puhÀn ¢rintik a fiÃt.
Az nem lehet, suttogja halkan fiÃ, ez pisilni van, az nem lehet, amit mondasz.
Dehogynem, hallottam, amikor a felnûttek besz¢ltek rÂla, s ha nem hiszed, k¢rdezd
meg a lovakrÂl a kocsist.
A lovakrÂl?, mi¢rt ¢ppen a lovakrÂl?
K¢rdezd meg, ¢s majd megtudod.
Nem akarom megk¢rdezni.
Az¢rt, mert gyÀva vagy, vagy az¢rt, mert elhiszed?
Nem akarom megk¢rdezni ¢s k¢sz, hagyjÀl, ki akarok menni innen!
Most mi van, megint bepisilt¢l?, gusztustalan vagy, tudod, undorÁtÂ, ¢s hogy mit
fog szÂlni Anya, ha meglÀtja, kiabÀlni fog veled, vagy talÀn sÁrni, viszont jobb is, ha
nem tudod.
MÀsnap reggelre mÀr esik az esû.
ögy lÀtszik, ebben az ¢vben korÀn j´n az ûsz, n¢z ki az ablakon Apa.
Sz¡rke hÀzikabÀt van rajta, sz¡rke mell¢ny, fÀradt az arca, mint aki keveset aludt.
K´d sürüs´dik a folyÂ felett, vagy talÀn inkÀbb pÀra volna, igen, alighanem az.
A hirtelen tÀmadt hüv´ss¢gben szinte gûz´l´gni lÀtszik a vÁz, s a felszÀllÂ gomolygÀst
m¢g az esû se nyomhatja le, pedig Ãgy tünik, valahonnan eg¢szen k´zelrûl esik, mintha nem is a felhûkbûl zuhogna alÀ, vagy a felhûktûl a folyÂig megszakÁtÀs n¢lk¡l ¢rn¢nek a hosszÃ szÀlak, s vissza is, a folyÂbÂl a felhûkbe olvadva gomolyogna a pÀra,
az¢rt van ilyen sz¡rke foltokbÂl ´sszeragasztva az ¢g, az¢rt ilyen pÀrÀs a vÁz.
Egyszeriben milyen cs´ndes lett az erdû, Ãgy susog itt a hÀztetûn, a pÀzsiton ¢s a
füzfÀkon a sok-sok esûcsepp, hogy attÂl mÀst se hallani, mint az erdû csendj¢t. TalÀn
a csend m´g´tt mÀsfajta csendek riogatnak, milyen az, amikor a sajÀt sÃlyuktÂl lehajlanak a vizes levelek, ¢s v¢gre kereszt¡lt´rhet k´zt¡k a f¢ny, csakhogy ez mÀr nem az
a sÀrga napf¢ny Àm, ami ¢get, ¢s ÀtforrÂsÁtja a bûr´det, ¢s az illata megmarad ¢jszakÀra
is, mert erûsebb ¢s ÀthatÂbb, mint a szÁnes papÁrokba csomagolt szappanok, nem bizony, ´reg ¢s sÀpadt a nap, Àrny¢kok lebbennek a fÀk alatt.
V¢ge a nyÀrnak, akÀr csomagolhatunk is.
Ugye, mintha nemr¢g j´tt¡nk volna le, most meg ideje van, hogy utazzunk haza.
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Azt tartjÀk, ha nem t´rt¢nik veled semmi, akkor nincsen mire eml¢kezned, visszagondolsz, ¢s Ãgy hiszed, elrep¡lt az idû, pedig egyszerüen te maradtÀl vÀltozatlan,
mik´zben mÀs lett k´r¡l´tted minden, mondja Apa.
Anya nem vÀlaszol, csak n¢z rÀ, elgondolkodva, hosszan.
Z´r´gnek a lapok.
D¢lutÀn van mÀr, jÂval eb¢d utÀn, nem mintha a felhûk, a f¢ny mÀst mutatna, mint
ÂrÀkkal ezelûtt, de ha elmÃlt az eb¢d, akkor d¢lutÀn kell legyen.
Kint Àll a kisfiÃ az oszlopokra n¢zû ablakok elûtt, onnan hallja Apa szavait, ´kl¢t a
f¡l¢hez emeli, ¢s hallgatÂzik, egyik f¡l¢ben az idû mÃlÀsÀrÂl besz¢lû mondatok, a mÀsikban a zizeg¢s, ami a markÀbÂl ered, persze elmosÂdottak a szoba felûl ¢rkezû szavak,
s csak ha megrÀzza a kez¢t, akkor tÀmad holmi zizeg¢s.
LustÀk ¢s Àlmosak a legyek az ablak¡vegen, vagy nem is tudnak mÀr felrep¡lni,
k´nnyü megfogni vagy az ablak sarkÀban ´sszeroppantani ûket, finoman, lassan, mutatÂujjal ´sszenyomni, nem erûsen, ¢ppen egy halk percen¢s, ¢s aztÀn olyan, mintha
m¢g ¢ln¢nek tovÀbb, csupÀn mozdulni nem akarnak t´bb¢.
Ezek a legyek, hiszen a szÀrnyukat kit¢pni sem ¢lvezet, vagy m¢gis az talÀn, pici,
picibb, legpicibb, nem csoda, hogy a rÀzÀrulÂ ujjak s´t¢tj¢ben tehetetlen a fogoly, ha
rab m¢g szabadon engedve is, gy´ngy´zve, csÁkokban fut le a pÀra az ¡vegen, kint is
esik, bent is esik az esû.
HÀny nap m¢g, hÀny d¢lutÀn.
A nagyt¡k´r elûtt, a sz¡lûk hÀlÂszobÀjÀban Àll a kislÀny, csaknem a teljes ablakokat
elfedik a leengedett f¡gg´ny´k, honnan j´n a f¢ny, odakintrûl vagy a t¡k´rbûl, olyan
ez a csillogÂ lap, mint valami bekeretezett k¢p, a fal ¢s a barnÀra pÀcolt bÃtorok a
keret, s a festm¢nyen ez az arc, m´g´tte a bevetett, leterÁtett Àgy, hatalmas, mint valami
hajÂ, de k´zben sÃlyos ¢s s´t¢t, aligha volna k¢pes Ãszni bÀrmilyen vÁzen.
Fekete haj, fekete szem, a sürü, fekete szem´ld´k, ´sszenûtt az orrnyergen, a szempillÀk, mintha lepk¢k csÀpjai volnÀnak, sok-sok tapogatÂ, kicsi lÀb, de csupÀn egyetlen
szÀrny valamennyihez, csukÂdik ¢s nyitÂdik, milyen ablak az, amin csak kifel¢ n¢znek.
A nûv¢r arca a fiÃtest f´l´tt.
Fekete haj, fekete szem, a sürü, fekete szem´ld´k, ´sszenûtt az orrnyergen, a szempillÀk, mintha lepk¢k csÀpjai volnÀnak.
Sz¡rk¡let elûtt elÀll az esû, persze vizes m¢g a fü, de ki lehet szaladni a nyÀrfÀkig
¢s a hÀz m´g¢.
A l¢ckerÁt¢sn¢l, ahol a kis hÀtsÂ kapuhoz kanyarodik a k´vekbûl kirakott gyalog´sv¢ny, sz¢tÀzott madÀrf¢szek hever a f´ld´n, honnan eshetett ide, hiszen itt nincsen
fa, ¢s nem is fÃjt a sz¢l, puha, sz¢tÀzott gombolyag, teny¢rnyire tûle az elpusztult fiÂka,
alig pelyhedzik rajta toll, mintha nem is augusztus v¢ge volna mÀr, kisgyerek a f¡v´n,
a k¢kes szemh¢j a kicsiny szemg´dr´kre tapad, kitÀrt karok az aprÂ szÀrnyai, k¡l´n´s,
de milyen langyos m¢g a teste, langyos, mintha ¢lne, puha, akÀr a fü, csak valahogy
rugalmasabb, maradj itt, ¢s aludj, madÀrgyerek, jÂ ¢jszakÀt, Ãjra szemerk¢lni kezdenek az esûcseppek.
Meglehet, eg¢sz ¢jjel esni fog.
Hajnalban surrogÀs tÀmad az erdû felûl, furcsa, egyre sürüs´dû ¢s erûs´dû roppanÀsok, ¢s a levelek hangja, micsoda sustorgÀs ez, innen is, onnan is motozÀsok, Àgreccsen¢sek ¢s zizzen¢sek kelnek, olykor olyan, akÀrha az esû szemerk¢lne ÃjbÂl, megmeg¢l¢nk¡lû sz¢llel, aztÀn meg mintha k´vet szÂrnÀnak le szekerekrûl valahol tÀvol,
szÁvlapÀt, az kong Ágy, ilyen ´bl´sen, k´vek ¢s szÁvlapÀt, de kinek jutna esz¢be hajnaltÀjt
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az erdû m¢ly¢n k´veket, f´ldet lapÀtolni, s vajon mik ezek a hosszan elnyÃjtott bûd¡l¢sek, akÀrha teherszÀllÁtÂ uszÀlyok gûzdudÀja jelezn¢ a reggel ¢rkez¢s¢t.
Mire teljesen megvirrad, Àllatok gyülnek v¢gig az erdûsz¢lre.
Csend van, m¢g a sz¢l is elnyugodott.
Ott Àllnak sorban, ûzek ¢s szarvasok, nyulak ¢s vaddisznÂk, rÂkÀk, nyestek, borzok,
¢s az Àgakon a sok-sokf¢le madÀr, elk¡l´n¡lt falkÀkban, ki-ki a sajÀt fajtÀjÀval, m¢gis
´sszetartozva az eg¢sz, n¢znek a folyÂ fel¢, a fej¡k magasra tartva, mintha valami vesz¢lyt szimatolnÀnak, vagy ahogyan rabsÀgban tud mozdulatlannÀ vÀlni egy Àllat, mert
mÀr nincsen mi¢rt mozdulnia, nedves m¢g a bundÀjuk, csillognak a tollak, harmatcseppek, ahogy rÀjuk s¡t a f¢ny.
°s az a pÀrÀllÂ, az az aprÂ felhûket lehelû erdû ´sszeolvad m´g´tt¡k, honnan, ugyan
honnan nûnek az Àgak egymÀsba, ami alulrÂl indÀzna felfel¢, mÀris odaf´ntrûl Àgazik
tovÀbb, s ami f´ntrûl ereszkedik lefel¢, egyszer csak eltünik ugyan, Àm mÀsutt elûbÃjva
t´r Ãjra Àt, s mint valami t´m´tt, mozdÁthatatlan barna fal, Ãgy Àllnak ott a fat´rzsek,
Ãgy Àllnak ott moccanatlan az Àllatok, n¢mÀn n¢zik a vizet, de hogy mit lÀtnak, mire
vÀrnak, nem mondja meg senki sem.

HatÀr Gyûzû

ANOREXIA NERVOSA
babfuttatÂ babkarÂ
sz¢pn¢l szebbet akarÂ
deszkamellü sovÀny lÀny
Àll ä megfordul ä sÂbÀlvÀny
nem ilyen aszott spin¢t
(...) gyakhatn¢k a f¢rfin¢p
r´hej¡ket se hallja
szÁvbûl szakad sÂhajja:
àhÂdoltam a divatnak:
Àgyba m¢rt nem hivatnakletepernek-tekernek?
v¢nlÀnysÀggal ki ver meg?
csÂtÀny csontlÀny nem Àlom
fogyÂzÀssal megÀllnom
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kellen¢k de nem birok
s horpaszom mint a cirok
lÀbam sz¢jjel kampasztom
ki erre jÀr meg(...)gyakjon!
szeder ajkam veri lÀz:
hercegem ki meggyalÀz!
kinek se-mell-se-fen¢k
sÀrlÂ pÀllÂ tetszen¢k
¢jt-nap kivel fetrengek
s vasfarkÀbÂl nem enged!Ê
sehol senki ä sivatag
matrac ¢let ä hivatnak
orvost papot ä àhÀgja mÀs:
mi egy anorexiÀs...?Ê
babfuttatÂ babkarÂ
sz¢pn¢l szebbet akarÂ
deszkamellü sovÀny lÀny
Àll ä megfordul ä sÂbÀlvÀny

Peer KrisztiÀn

AUGUSZTUS
Borokon veszekedt¡nk,
vÀlasztani k¢ptelen: ¢n
mindet akartam.
A k´rnyezet mediterrÀn,
¢rtettem az eladÂ nyelv¢n,
k´zel¡nkben tudtam a tengert,
ott kettesben sohasem ä
fel¢bredek mell¢d.
Melegedtûl fulladozom.
CsiklandÂ kicsi kÁgyÂk ä
eg¢sz testemrûl a vÁz.
EvilÀgi, steril f¢ny¢vel a hütû
visszahelyez v¢gk¢pp.
A kû hidege a tej hideg¢vel.
(Forgok a t¢rben, ha befogtak:
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testnyi t¢rfogat.
A hütû hangja a tenger.)
°bren, magamrÂl megfeledkezûben
fel¢breszt, hogy ott vakarÂdzom.
Ritmusa vÀltozik, ¢rtelmet nyer mozgÀs,
a szobÀbÂl hallom szuszogÀsod.
Pontosan Ágy az elfeledendû,
f¢lre-f¢lig ¢jszakÀn,
mikor lehettem volna v¢gre,
mirûl mes¢ltem, hogy vagyok:
f¢rfi ä de nem.
Pont amitûl f¢lnem lehetett,
¢s amitûl ezutÀn mÀr f¢lni fogok.
çtadtam a büntudatot.
çltattam magamat.
Mentegetûztem, belegabalyodtam,
ezt majd mai ¢sszel rosszabb lesz felid¢zni,
mint azt, ami¢rt.
Nûi ´szt´n, megbocsÀtÀs,
burkolt, de csillapÁthatatlan
kÀrokozÂ vÀrakozÀs,
Ãgy tenni, mintha Ãgy tehetn¢l,
mintha semmi se lenne
enn¢l term¢szetesebb.
Pedig de, de, de.
Pedig a libabûr´s kicsi test
elÀrvulva a mÀsik takargatÀsa Àltal
se sz¢p, se f¢rfias, se gyermeki:
lemeztelened¢sben kiszenvedett,
hogy bizonyÁtsa: valÂdi,
mint egy isten, teljesÁtsen,
Ázlelgesse utÂlag.
(SzÂ sem volt szerelemrûl, akkori ¢sszel akkora baj, ma meg mÀr
annyira mindegy.
Mindegy lenne, ha Ãjra.)
Gondosan kivÀlasztott zen¢re t´ks´t¢tben
hullÀmmozgÂ ¢lm¢nyanyag helyett az ok
k´z´s keres¢se a f¢nyben.
Mai ¢sszel: f¢lelem attÂl, hogy nem akarhatom azt (ezt) igazÀn.
EzutÀn szerelemmel.
Mentem az alvÂ
idegen mellûl ki a konyhÀba.
V¢gezni magammal a cs´ndben
(hallhassam szuszo... liheg¢sed)
ä tudjam: bÀr nem lettem, most is vagyok ä
m¢g annyi idûbe se tellett:
megfojtson a cs´nd, ha
tovÀbb magamban folytatom.
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Steiger Korn¢l

HEIDEGGER EUKLEID°SZ-°RTELMEZ°SE
(VigyÀzat! FikciÂ!)

N¢hÀny ¢v mÃlva szenzÀciÂs lelet ker¡l majd napvilÀgra: egy freiburgi magÀnarchÁvumban eddig ismeretlen Heidegger-k¢ziratra fognak bukkanni. A
k¢zirat cÁme ez lesz: A PONT FENOMENOLñGIçJA. HERMENEUTIKAI RçK¹ZELí T°SEK EUKLEID°SZ GEOMETRIçJçRA. A mü nem kevesebbet fog tartalmazni,
mint Heidegger egyed¡lÀllÂ ¢rtelmez¢s¢t az eukleid¢szi definÁciÂkkal, posztulÀtumokkal ¢s axiÂmÀkkal kapcsolatban. LÀzasan kutatjÀk majd, vajon Heidegger elûadta-e ezt a gondolatgazdag interpretÀciÂt vagy sem. Ha igen, kiknek? Ha nem, mi¢rt nem?
Az alÀbbiakban bemutatom ä a majdan elûker¡lû k¢zirat alapjÀn ä az elsû
hÀrom eukleid¢szi definÁciÂ heideggeri ¢rtelmez¢s¢t.
Budapest, 1999. szeptember 30.

Steiger Korn¢l

Martin Heidegger: Pont, vonal, szakasz ä az ontikus l¢t´nfelnyÁlÀs
eredendû ûsig¢i
1. Shme‹on ™stin, oâ mšroj oÙqšn.
A matematikusok ezt szÀnalmas mÂdon Ágy fordÁtjÀk: Pont az, aminek nincs r¢sze.
Ez a fordÁtÀs azonban el¢gtelen ¢s hiteltelen: egy olyan korszak talmi csinÀlmÀnya,
amely mÀr elfeledte a g´r´g szavak ûseredeti ¢rtelm¢t.
Elsû k¢rd¢s¡nk ez: mit jelent a shme‹on? Elsûdleges jelent¢se szerint àjelÊ. Jel a tengernagy hajÂjÀn a zÀszlÂ, jel a m¢rf´ldkû. A jel olyasmi, ami jelez valami olyat, ami
nem û maga: mÀsnak a l¢nyeg¢t fejezi ki, ´nmaga azonban l¢nyegtelens¢g¢ben Àll
fenn (un-west). Jel tovÀbbÀ a betegs¢g szimptÂmÀja. A sÚmptwma eredeti jelent¢se:
´sszeomlÀs. A shme‹on tehÀt l¢nyegtelens¢g¢ben ´sszeomlÂ.
A jel ugyanakkor megjelen¢s. L¢nyegtelens¢g¢ben ´sszeomlÂ megjelen¢s.
MÀsodik k¢rd¢s¡nk az ™™stin
sti-re vonatkozik. Mi az, hogy van? EgyÀltalÀn hogyan
illetheti meg a àvanÀsÊ a l¢nyegtelens¢g¢ben ´sszeomlÂ megjelen¢st? Csak Ãgy illetheti
meg, mint a l¢nyegtelens¢g¢ben kibomlÂt (Das-in-sei-ner-Un-we-sent-lich-keit-Entwick-elt-es). A l¢nyegtelens¢g¢ben kibomlÂ nyilvÀn ´nmaga szÀmÀra bomlik ki. Az ´nmaga szÀmÀra valÂ kibomlÀs k¢ts¢gtelen¡l el¢g kellemetlen (un-heim-lich), azaz otthontalan dolog.
A mš roj szÂt lapos ¢s gondolattalan f¢lre¢rt¢s àr¢szÊ-nek fordÁtani: sorsot jelent (v´.
Moira).
Most meg¢rkezt¡nk oda, hogy elûzetesen elûrefutva megmutassuk Eukleid¢sz elsû
definÁciÂjÀnak valÂsÀgos ¢rtelm¢t: Az ´nmaga szÀmÀra otthontalanul kibomlÂ, l¢nyegtelens¢g¢ben ´sszeomlÂ megjelen¢s az, ami sorstalan. Ez a mondÀs tehÀt nem egy¢b, mint az inautentikus, tevû-vevû-babrÀlÂ l¢tez¢s rendkÁv¡l vilÀgos, ragyogÂ, erûteljes ontolog¢mÀja.
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2. Grammº d™ mÁ koj ¢platš j.
A matematikusok sÀpatag ¢rtelmez¢se szerint: A vonal sz¢less¢g n¢lk¡li hosszÃsÀg.
Nem szabad persze csodÀlkoznunk ezen a gondolattalan ¢s g´r´gtelen megoldÀson.
Hagyjuk meg azoknak, akik ki´tl´tt¢k.
Elsû k¢rd¢s¡nk tÀrgya a gramm». Mi a gramm»? A gramm» a gr¡fein ig¢bûl szÀrmazik.
A gr¡fein ig¢nek a szÂtÀri jelent¢se: àÁrniÊ. Van azonban a gr¡fein ig¢nek ä amelybûl
a gramm» szÀrmazik ä egy archaikusabb, eredendû jelent¢se is (lÀsd I LIçSZ 17, 599):
àkarmolni, karcolniÊ. A gramm» tehÀt ä amely a gr¡fein ig¢bûl szÀrmazik ä valÂjÀban
karmolat, karmolvÀny. Az ember, ha unatkozik, szorongÀsÀban a legszÁvesebben ´szszekarmolnÀ magÀt. Vagyis a gramm»-ban (ez a gr¡fein ig¢bûl szÀrmazik) a Semmivel
valÂ szemben¢z¢s szorongÀsa n¢z szembe szorongva a Semmivel.
A gramm» egy mÁkoj . MÀrmost a mÁkoj nem egyszerüen àhosszÃsÀgÊ. A cicerÂi longitudo persze mÀr fordÁthatÂ hosszÃsÀgnak. Az mÀr az a nevets¢ges àhosszÃsÀgÊ, amit
az àidûÊ-vel meg a àsebess¢gÊ-gel egy¡tt àk¢pletÊ-be foglalnak k¢sûbb a àfizikusokÊ.
De merj¡nk korszerütlenek lenni! A mÁkoj magÀnak a szorongÀsnak a hosszan kitartott szivÀrgÀsa, amely elûrefut a sajÀt halÀlomhoz, majd a Semmi terh¢vel megrakodva
jÂ f´ldmÁvesk¢nt ballag vissza hozzÀm.
Milyen ez a mÁkoj? Ez a mÁkoj ¢platšj. A pl£toj jelent¢se: m¢lys¢g. A dolog m¢lys¢ge (m¢lys¢gess¢g¢ben illeszkedve-fesz¡lve sz¢ttartÂ, keservesen vakarÂdzÂ ..............
...............................*) abban rejlik, hogy belsûv¢ vÀlÂ eml¢kez¢s (Erinnerung) irÀnyul
reÀ, amely el nem rejtett¢ teszi az ek-szisztenciÀt, azaz a l¢tbe m¢lyen bel¢Àgyazott ´nkiÀllÀst.
Most mÀr megprÂbÀlkozhatunk ennek a rendkÁv¡l m¢ly mondatnak a fordÁtÀsÀval:
A Semmivel valÂ szemben¢z¢s szorongÀsÀnak karmolvÀnya hosszan kitartott, elm¢ly¡lni k¢ptelen,
´nkiÀllhatatlan szivÀrgÀs.
D´bbenetes az a m¢lys¢ges erû, ahogy Eukleid¢sz f´lismerve vilÀggÀ kiÀltja a jelenvalÂl¢t alapszituÀciÂjÀt.
3. GrammÁj d™ pšrata shme‹a.
A matematikusok gy´trelmesen ¢s sz¢gyenletesen frivol, t¢ves fordÁtÀsa: A vonal hatÀrai pontok.
Az elûbbiek f¢ny¢ben itt mÀr csupÀn egyetlen szÂ ¢rtelmez¢se a feladatunk. Mi a
pšraj ? SzÂtÀraink szerint àhatÀrÊ.
A szÂtÀr (vocabularium) azonban latin szÂ, ez¢rt ne hasznÀljunk szÂtÀrat! A t´rzs´k´s n¢met W´rterbuch (àszÂbikkfaÊ) mÀr k´zelebb Àll hozzÀm, de a gÂt Waurd a latin
verbumbÂl szÀrmazvÀn olykor ennek hasznÀlatÀt is elvetem.
A pšraj a peir£w ig¢bûl szÀrmazik, amely ezt jelenti: àÀthatolni, behatolniÊ. K´ze
van az ™mpeir¢zw ig¢hez is, amelynek jelent¢se: àprÂbÀlkozniÊ. A pšraj tehÀt nem
mÀs, mint àgy´trelmes prÂbÀlkozÀs a behatolÀsraÊ. °s ekkor mÀris elûtt¡nk Àll a g´r´g
szellem egyik legnagyszerübb ûsmondata: A Semmivel valÂ szemben¢z¢s szorongÀsa karmolvÀnyainak gy´trelmes prÂbÀlkozÀsai a behatolÀsra: az ´nmaguk szÀmÀra otthontalanul kibomlÂ, l¢nyegtelens¢g¡kben ´sszeomlÂ megjelen¢sek.
Szemben azzal, amit a Frankfurter Allgemeine Zeitung szeretne.

* Itt a k¢ziratban ´t sor olvashatatlan, mert a kis dr. Wolfgang Heidegger le´nt´tte marmelÀddal.
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SzÀlinger BalÀzs

ZALAI PASSIñ
R¢szletek

ElûszÂ
Az elmÃlt szÀz esztendûben nagyon sokan meghaltak. Azonban a huszadik szÀzad minden f´rtelmess¢ge k´z´tt korÀntsem utolsÂ az az igazsÀgtalansÀg, melyet Kolon vÀrmegy¢nek, k¢sûbbi nev¢n Zala vÀrmegy¢nek, mai nev¢n Zala megy¢nek kellett elszenvednie. Ennek ter¡let¢t t´bbsz´r´sen megcsonkÁtottÀk hol nyugati nagy-, hol pedig
magyar hatalmak. Fûk¢nt az 1949. ¢vi ter¡letcsatolÀs ¡t´tt m¢ly sebet ZalÀnak a t´rt¢nelem keresztj¢re sz´gelt, fÀjdalomtÂl ¢gû test¢n: az azelûtt hozzÀ tartozÂ Balatonfelvid¢k eg¢sze az ipari Veszpr¢m megy¢hez ker¡lt.
Harminc szük esztendû kellett, hogy sajgÀstÂl eltompult ¢rz¢kei ism¢t mük´dni
kezdv¢n jelezz¢k: Zala nem ¢lhet majd egy ¢vezredig ´ntej¢vel tÀplÀlt vÀrosai ¢s falvai
n¢lk¡l, s az elindult n¢pi mozgalom eredm¢nnyel jÀrt: Veszpr¢m hamar ¢s ingyen j´tt
zsÀkmÀnyÀbÂl Zala visszakapta a Balaton fûvÀrosÀt, Keszthelyt ¢s m¢g n¢hÀny (k´zt¡k
hÀrom Balaton-parti) telep¡l¢st, mely megoldÀs viszont ä ¢s ¢n lÀtom ezt ä csupÀn
r¢szmegoldÀs volt.
Azonban az elmÃlt esztendûk n¢pbutÁtÂ propagandÀja folytÀn teljesen kiveszett a
k´ztudatbÂl azon idûszak k¢pe, mikor m¢g a f¢l Balaton ¢s hÀrom folyÂ (Zala, Mura,
DrÀva) mosta Zala partjait. így Àllhatott elû az a szomorÃ helyzet, hogy az orszÀgbÂl
nemcsak hogy mÀr senki sem kÁvÀnja visszarendezni az 1000 ¢s 1949 k´zti ter¡leti
Àllapotokat, de a f´ldmÁves Zala ¢s az elcsatolÀsokon sz¢pen meghÁzott ipari Veszpr¢m
megye n¢pe k´z´tt a legaprÂbb jele sincs a haragnak, tanÃjel¢t advÀn a megyei ´ntudatok orszÀgos m¢retü elsek¢lyesed¢s¢nek.
Ez¢rt ¢n, azzal a nemes c¢llal, hogy a k´ztudatba vonjam szükebb pÀtriÀrkÀm nev¢t,
vÀllalom az elsû magyar zalai-revizionista k´ltû neh¢z szerep¢t ¢s az ezzel jÀrÂ kellemetlens¢geket, hogy az ûsi koloni ´ntudat csÁrÀit ¡ltessem el az ifjÃ szÁvekben. K´ltem¢nyemben a hatalmi szÂval kik¢nyszerÁtett ter¡letcsonkÁtÀs sorÀn fell¢pett szomorÃ
ÀllapotokrÂl, az azok m´g´tt sajnos csak megbÃvÂ ¢rzelmekrûl kÁvÀnok Árni, hogy p¢ldak¢nt ÀllÁtsam hûs nagyapÀmat, Kolon IstvÀnt az Ãj nemzed¢kek el¢.

Fejezet,
melyben a zalai k´ltû elfogulatlanul leÁrja
Csonka-Kolonban a csonkÁtÀs utÀn lezajlott elsû t´rt¢n¢seket,
mely leÁrÀsok k´z¡l az utolsÂt nagyapja,
Kolon IstvÀn bemutatÀsÀra hasznÀlja f´l
Mert injÃria maxima volt ez a tett, s ZalaorszÀg
nem kÁvÀnta a trÀgyÀt m¢lyebben kanalazni,
lûn megyegyül¢s, s megrend¡lt hangok k´zepette
szignÂjÀval lÀtta az antimagyar papirost el.
S megkondultak a dombnyi harangok a v´lgyben,
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¢gzeng¢s lett ¢s negyvennapi zÀpor a f´ldet
nyalta, akÀr ÂvÂ nyelv Isten szÀja felûl egy
kedves felhûbûl lÂgatva e gy´nge vid¢kre.
H¢t remet¢t leltek barlangsÁrban meg a t¢len
bÃcsulev¢llel, amit fahusÀnggal v¢stek a kûbe,
¢s ugyanazt ÁrtÀk meg szÂrÂl szÂra. Hogy ¢lt¡k,
nem teljes, ha turistak´ny¢kkel kell k´ny´k´lni
nyÀron a strandon a sajtos lÀngosnÀl, Badacsonyban.
TeskÀndnÀl egy ifju lovÀszfiu szent fogadalmat
tett. Biza addig nem takarÁtja a lÂ¡r¡l¢ket,
mÁg az igazsÀg f¢nye a pajtÀt b¢aranyozvÀn
nem s¡t a halvÀny t¢rbe, s a jÀszol nem puha fekhely
lesz szÀmÀra, az abrak meg nem bûsz csatalÂnak
lesz eledel. Mert lesz bajvÁvÀs, hÀboru is tÀn,
hitte az ifjÃ ¢s vasvillÀit beleszÃrvÀn
egy-egy sz¢nakazalba az orszÀgÃt fele indult.
S most mÀr nem titok, û az az ember, a hetyke rem¢nnyel,
kit dalolok ma, az ¢n sz´rnyü nagyapÀm, Kolon IstvÀn.
Fejezet,
melyben a zalai k´ltû
elfogulatlanul villant fel k¢peket hûs nagyapja,
Kolon IstvÀn harminc esztendeig tartÂ vÀndorlÀsÀbÂl
JÂ nagyapÀmnak az Ãt sz¢l¢n m¢g lÀbnyoma sem volt,
oly kicsi volt û, s oly nagy a gomblyuka dÁsze, a szent c¢l.
Hogyha kev¢ly Moszkvics teritette be sÀrral az ing¢t,
p´rbe se szÀllott, ´kl´t nem rÀzott, let´r´lte.
így ment hÀt û, nem tudvÀn, hova tart, de a mondom,
szent c¢l vitte, az Ãj kolonizmus, mit csak az Ãton,
k¢t fogadÂ k´zt megszÀllvÀn, olykor legelûk´n,
g¢meskÃt mellett vagy a tarlÂn vert az ig¢kbe.
VÀndor volt û, f¢rfiu is, kit nem k´te gÃzsba
semmi sem, Ágy jÀrt szerte a f´ld´n, sokfele bolygott,
sok vÀrost prÂbÀlt szent eszm¢vel beszinezni,
Àllta akÀr ÃtjÀt rÃt vasf¡gg´ny vagy a bojkott.
Eltelt majd' harminc esztendû Ágy, s Zala vÀrta
vissza sz¡l´tt¢t. çm vÀndor nagyapÀm a vilÀgot
sz¢lt¢ben-hosszÀban vÀgyta bejÀrni, hogy aztÀn
mindent meg- s kitanulvÀn Àlljon a n¢pe elûtt meg.
SomogyorszÀg
Dombjaiban SomogyorszÀg mintha ZalÀt is id¢zn¢,
jÂ nagyapÀm hÀt hetyke rem¢ny¢t vitte Somogyba,
itt gyüjtv¢n sz´rnyü sereget majd, visszaszerezv¢n
elcsalt r¢szeket Àlnok Veszpr¢mtûl az igazsÀg
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szittya nev¢ben. JÂszomsz¢di viszonyt alakÁtott
volna ki tÀn somogyokkal, kikben m¢gis rÃt faf¡lekre
lelt, bebarangolvÀn kis falvaikat bizalommal.
°s Àtszelv¢n z´ld toronyÃ fûvÀrosukat m¢g
egy szerelemre is ´lt´tt pillanatokra ruhÀt, Àm
majdhogynem felem¢sztûd´tt lÀngjÀn a porontynak,
(ûzi PiroskÀnak hÁvtÀk, bÀr szÁve s´t¢t volt),
s hûs¡nk lÀtta, vesz¢lyes barmok az ottani nûk is.
Majd a siÂfoki r¢ven t´lt´tt pÀr hetet el, mÁg
rÀ nem j´tt: itt mÃlt csak a pannon hit, s ezerarcÃ,
gyarlÂ strandf¡rdûtelep ez, k´zponti erûvel
nemr¢g fÃjtÀk vÀrossÀ fel a pesti vig¢cek.
Elkapcsolt r¢szek
çtkelt komppal az ûsi tavon, s kik´t´tt a rem¢nynek
hÁjÀn l¢vû volt kolon¢z parton nagyapÀm. Itt
megcsÂkolta a port, belegyürte a kapca alÀ mint
gyÂgyÁrt fÀradt ¢s a gyaloglÀstÂl vizenyûs¡lt
lÀbÀra. S mint jÂ Julianus az ûsmagyarok k´zt,
Ãgy jÀrt ¢lûholt kolon¢zekn¢l, csak a nyelv¡k
volt ugyanaz, de az ¢rz¢sekben mÀr az iparl¢t
ÀrtÂ szelleme regnÀlt. HÂharmat nehez¡lt itt
minden l¢lek-¡vegre, melyet f¢nylû Zala Àpolt
szent G´csejen szûtt t´rlûkendûj¢vel a mÃltban.
így deres ablakokon bÀmult kifel¢ ez a bÀrgyÃ,
f¢lrenevelt n¢p. S nem lÀttÀk a j´vût, hogy es¢llyel
visszaker¡l (mint alma) a fÀjÀhoz mulya l¢ny¡k.
N¢pnevel¢sre erût nagyapÀm sosem ¢rzett,
elment hÀt jele n¢lk¡l. Nem vitt semmit ezektûl,
majd û hoz, gondolta. Dicsûs¢get, sereg¢vel.
Sz¢kelyorszÀg
Mert kolon¢z nemesember a b¢rcektûl sose hÀtrÀl
meg, vÀndor nagyapÀm, miutÀn letaposta az Alf´ld
Àltal kÁnÀlt n¢hÀny szÀz bÀrgyÃ kilom¢tert,
kis MagyarorszÀgÀt elhagyta. A sz¢kelyek ¡dv¢t,
mint a cubÀkot vadruca m¢szÀrlÀsa utÀn, itt
szinte harapni lehetne a t¢lben, mondta magÀban,
¢s izmos nyaka ment¢n ´ssz¢bb hÃzta a gall¢rt.
Ismertette a k¢zdi ivÂban a helyzetet, ¢s m¢g
tÀn CicerÂ is vÀjÀrnak ment volna, ha hallja,
mekkora szÂnoklattal adÂzott jÂ nagyapÀm ott
t´rt¢nelmi Kolon v¢dûszentj¢nek. A csapnÀl,
mert megtette hatÀsÀt minden szÂ, kolon¢z¡l
felmordult egy birkak´t¢s¡ leg¢ny. Kolon¢z volt
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talpig, bÀr K¢zdin sz¡letett egy sÀnta kovÀcsnak
sz¢p, Àm k¢sûbb elfajzott fiak¢nt. Az Atilla
n¢vben f¡rdett¢k meg a templomi vÀlyu f´l´tt, ¢s
n¢hÀny ¢vtized elmÃltÀn az ivÂban a pÀrÀs
kis kupicÀknak a pÀrÀtÂl deli f¢rfiu mÂdjÀn,
kellû m¢rvü megszabadÁtÀsÀval idûz´tt
nap mint nap. àSose f¢lj te ´cs¢m, ha Atilla, a sz¢kely
mondja neked. HÁrlik, Zala f´ldj¢n sz¢kelyek ¢lnek,
s innen ered Kolon elfeledett neve is. Ha te testv¢r
vagy, k´teless¢g¡nk sereg¡nkkel az...Ê ä Àm belegajdult
sz¢kely Atilla a szÂba, s a pultrÂl Ãgy lefolyott, mint
´kr´k nyÀla az ´kr´knek szÀjÀrul a nyÀrnak
szemtelen¡l gatyaromlasztÂ derekÀn. Kolon IstvÀn
n¢hÀny ÂrÀt vÀrt, hogy a sÀnta Atilla talÀn egy
konkr¢tommal is ¢l, hogy az ûsi Bakonyt milyen Ãton
kellene visszacsatolni, de sz¢kely Atilla a durmÂt
Ãgy hajtotta, ahogy nagyapÀmat a n¢mberek. AztÀn
hetyke kalapjÀt homloka ¢l¢hez boronÀlvÀn
bÃcsÃt monda a sz¢piv¡ tÀjnak, az ÃtravalÂt bÀr
K¢zdin hagyva a b¡szke rokonsÀg zÀlogak¢ppen.
Fejezet,
melyben a zalai k´ltû elmes¢li, hûs nagyapja
mik¢nt gyüjt´tt sereget Vazsmegy¢ben az igaz ¡gy¢rt,
mely ¡gyet eg¢sz nemzete,
bÀr elûbb csak Kolon boldogulÀsa jelentette
Harminc ¢v telt Ágy utazÀssal, s ûsz nagyapÀm szÀz
jÂ kolon¢zzel, megfÀradvÀn rÃt k´z´ny¢tûl
ennek a z¡ll´tt orszÀgnak, mÀr-mÀr fel is advÀn,
hogy Zala f´ldj¢t Ãjra eg¢szben lÀtja virulni,
Vazsmegye sz¢lire t¢vedt. °s lÀm, Ãjra rem¢nnyel
t´ltekezett fel, lÀtvÀn, hogy bizalommal vÀrjÀk.
VÀrtÀk Vazsnak hÁmes tÀjai is, hol a dombok,
s n¢melly emberek is kolon¢z¡l tudnak a l¢ttel
bÀnni az ¢vek gyorsfolyamÃ iramÀban, a falvak
szint¢n ûrzik a mÃlt hagyomÀnyÀt, lÀngesz¡ ifjak
szint¢n vannak, akÀr Zala f´ldj¢n, ¢s nagyivÂkbÂl
szint¢n annyi van ott, hogy a mennykû hogyha lecsapna,
borgûztûl elgy´ng¡lv¢n csak a szikra maradna
Ãton a l¢gben. S itt ha megÀllott, ¢s az a gazsÀg,
mit Zala ellen tettek az Àlnok pesti vez¢rek,
t´rt¢netk¢nt elhagya szÀjÀt, t´bb kasza villant
jÂ vazsi f´ldmÁves tenyerektûl fogva a v¢git,
¢s injÃria maxima ez, meg a mindenit ennek,
horkant fel latinos müvelts¢ggel, ki a szÂbÂl
¢rtett, s tudta, hogy aztÀn Vazsmegye j´nne a sorban.
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ElgondolkodvÀn nagyapÀm kicsiny ¢lete c¢ljÀn,
horgonya ¢l¢t megszÀntatta e sz¢pf¡v¡ tÀjban.
Itt gyüjt´k sereget, mondÀ hÀt Ãgy, hogy a k´rny¢k
visszhangzott. ögy gyültek a sÁkra a sz¢pszem¡ ifjak
¢s ´regek, hogy mÀsutt mÀr toborozni se kellett,
nem kellett t´bb kerge fajankÂ sem somogyoknak,
sem baranyÀk bosztos f´ldj¢rûl, ¢s Budapestrûl
sem kellett zsoldos. Mint ûsszel az Àrpa a kamrÀt,
Ãgy t´lt´tt¢k meg dalolÂ vazsi ifjak a sÁkot,
¢l¡k´n egy daliÀval, akit pej TÂni vit¢znek
hÁvtak, s Ãgy forgatta a kardot, amint nagyapÀm csak.
JÂ Kolon IstvÀn Ãri szer¢nys¢g¢t bizonyÁtvÀn
Àtengedte a hadvezet¢snek minden es¢llyel
nagy diadalt fialÂ munkÀjÀt TÂni vit¢znek,
û maga hÁven juttatvÀn m¢neknek a szalmÀt,
n¢ha a tÀbori lelk¢sznek kocsijÀt igazÁtvÀn
boldogsÀgra talÀlt. Mert mestere volt a lovaknak,
minden bajjal hozzÀ fordultak bizalommal,
û segitett. °s megbecs¡l¢se az ¢gre verûd´tt,
ott irigyelte a Nap meg a csillagok is, ha az ¢jjel
kente a tÀbort harci szurokkal. Hadvezet¢si
jÀrtassÀgÀval sose k¢rkedv¢n, csak a huncut
TÂni gyereknek sÃgott n¢ha vit¢zi tanÀcsot.
Ez sereg¢t kivezette a kûszegi sÁkra, s a zÀszlÂ
mell¢ felsorakoztak mind a vit¢zek. A c¢l szent
vÀszna elûtt TÂnink eszk´zt osztott, ki-ki villÀt
vitt, ki-ki egy kasza v¢delm¢ben hitt a csatÀnak
majdani percire n¢zv¢st, s volt, aki szintetikus l¢
Àltal hajtott otthoni cs¢plûg¢pire pattant,
bÀtran az asszonyi fûhatalomra utalva a f´ldj¢t.
°s gy¡lekeztek az Àllati sorbÂl hûsi j´vûre
pÀlyÀzÂ barmok, tehenek, lovak is, meg a tyÃkok,
rÃgni, de csÁpni is arcon az ellent: egy a dicsûs¢g
ÃtjÀn megtett l¢p¢sek k´z¡l, ¢s az a gyül´lt
pÀpai hÃsgyÀr sz´rnyü r¢me a gondolatokban
Ãgy f¢szkel, hogy az Âlak n¢pe ´r´kk´n a Veszpr¢m
elleni harc fû tÀmaszak¢nt vesz r¢szt e viharban.
B¡szke fejûnûk csÂkoltÀk meg az Àllatok orrÀt,
asszonyok intettek bÃcsÃt f¢rj¡knek a dombrÂl,
¢desanyÀk igazÁtottÀk fiuk ´lt´zet¢t meg,
s mind-mind tudva, a legnemesebb ¡gy ez itt, mit a f´ld´n
mÀma lehet v¢gezni, a szÀzad fertûj¢n biza gyolcs ez,
m¢g ha szerett¡k b¡szk¢n vÀllalvÀn csak a felcser
kis szerep¢t is hal meg a harcban. LÀtni valÂ, hogy
Vazsmegye n¢p¢nek haladÂbb faja volt eme sÁkon,
Vazsmegye n¢pe bizonnyal az egyik dÁsze a f´ldnek,
Vazsmegye ifjai jÂ kolon¢zek, bÀrki ha mondja.
TÂni vit¢z¡nk, Vazsmegye gy´ngye a k¡rtbe lehelt, ¢s
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jelszÂt vett hÀtÀra a sz¢l fel, a pajzsokat Àldott
napf¢ny szÂrta. àMi nem, nem, mÀr soha nem nyugodunk meg,
mÁg iszonyÃ nagy kÁnok em¢sztik szent Zala test¢t,
mÁg nem fedj¡k a mÃlt lepel¢vel rÃt nyavalyÀjÀt!Ê
S lÀm csak, elindult hûs diadalra a nagy sereg immÀr.
Hetyke szekerc¢sek meg hÂszÁn ing¡ kaszÀsok,
dolgos b¢resek indultak mint lÀgy folyam Ãtra,
mellett¡k tehenek, s tÂban harcos halak is tÀn,
egy szent c¢l fele, Ãgy tÀtogva, ahogy f¡ty´r¢szett
hÀtul a gyeplût tartva az ¢n nagyapÀm, Kolon IstvÀn.
A folytatÂdÂ t´rt¢netbûl megtudhatjuk, az ´nzetlen koloniävazsi ´sszefogÀs hÁre mik¢nt ¡lt meg Veszp¢m megye Ajka nevü vÀrosÀban. Majd az elsû izgalmas fordulÂponthoz jut el az olvasÂ, midûn hiteles ¢s elfogulatlan forrÀsbÂl ¢rtes¡lhet arrÂl, mik¢nt t¢pik sz¢t ezer darabra Kolon IstvÀn volt szerelm¢t, az ûzi PiroskÀt Ajka felhev¡lt
vÀjÀrn¢pei, miutÀn tanÃsÀgot tesz arrÂl, hogy l¢lekben kolon¢zz¢ vÀlt, mert az ipari
AjkÀn t´lt´tt ¢vtizedek alatt meg¢bredt r¢gi szerelme nagyapÀm irÀnt.
AztÀn a zalai k´ltû leÁrja, mik¢nt tÀmadta meg Kolon IstvÀn b¢k¢s szÀnd¢kÃ hadsereg¢t a Veszpr¢m tÀjairÂl verbuvÀlÂdott ¡vegfÃvÂhadtest, mik¢nt ment a csata s¡v´lgû ter¢re jÂ nagyapÀm fegyver n¢lk¡l, gyalogszerrel, egy szÀl hÂfeh¢r ingben, hogy
vÀllÀra emelv¢n a tÀbori k´ltû K´k´rcsint megmentse a kolon¢z lÁrÀt.
V¢g¡l az addig tisztes tÀvolbÂl szeml¢lgetû zalai k´ltû kil¢p a s´t¢ts¢gbûl, el¢rz¢keny¡l, ¢s meglÀttatja olvasÂival sajÀt szomorÃ, de (¢s ezt lÀtni fogjuk) rem¢nyteli halÀlÀt.
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APA
ögy eml¢kezek rÀd,
mint ÀruhÀz mozgÂl¢pcsûj¢n
egy arcra, mely
velem egy vonalba ¢rkezik;
nagyÁtÂ¡veg prizmÀja csÃszik
k´z¢nk, egy pillanatra
felnagyulsz,
jÂformÀn tapinthatÂ leszel, de
aztÀn a futÂszalag tovÀbbvonultat,
s m¢g elkÁs¢r tekintetem, ahogy
les¡llyedsz az engedelmesen
sorakozÂ tarkÂk erdej¢ben
ä mÁg ¢n egy darabig m¢g
f´lfel¢ hÃzatom magam.
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EZEN AZ çLLOMçSON
àÀtutazÂk¢nt Ãgy sz¡lettem ¢nÊ
In memoriam Baka IstvÀn

Ezen az ÀllomÀson, ahol
t¢blÀbolok, ¡ld´g¢lek,
s valamilyen be¢rkezû
vonatcsatlakozÀsra vÀrok,
Ãgy, ahogy itt teremtem
valahonnan, s valami c¢lbÂl,
hihetûleg ä de a menetrendben
az ÀllomÀsn¢v elmosÂdott,
ez a reÀm m¢rt utasl¢t,
az ÀtszÀllÀs kÀlvÀriÀja,
vonat sohasem-¢rkez¢se,
vÀgÀnyok Godot-ra vÀrva,
mellettem bûr´ndfogantyÃk
teny¢rbe illeszkedni k¢szen,
kisfr´ccs ¢s sonkÀszs´mle-narkÂ,
vÀltÂk mellett dÃlÂ szerelmek,
sÁnek villannak ¢s combok,
v¢ge lesz-e a v¢gtelennek
A pÀlyaudvar kupolÀja
felszÀllÂ fohÀszokra ä hallgat.
KabÀtostul fapadra dûl´k,
ä ma sem j´n mÀr szem¢lyvonat,
csak alagÃtbÂl l´k´tt fuvallat

PoÂs ZoltÀn

CIVILSZF°RA
Ehhez a ruhÀhoz nem füz semmi ¢lm¢ny.
Rajta a kosz: nÀlam is idûsebb. Egy overall,
apÀm hagyta rÀm, mikor beszerelte a
mosÂg¢p csapjÀt. Pedig tudta: soha nem
javÁtok meg semmit. çtlÀt rajtam. Mindig
is gyanÃs voltam neki. F¡rd´k. A fejem
egyensÃlyoz a kÀdba lÂgatott g¢gecs´v´n.
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öj lakÀs. Innen senki sem szerepel tudatos
eml¢keimben. De ami t¢nyleg izgat: nincs
´r´m´m mÀr jÂtetteimben. F¡rd´k. Ilyenkor
gyakran cs´rren meg a telefon. Nem bÁrom
ki, hogy ne vegyem fel. Nincs torlasz, ÃtzÀr,
csÃszÂs kû, csak a meztelen rohanÀs.
A vÀrt Áz se akkor j´n, amikor szÀmÁtok rÀ.
Nem vagyok civil. A boldogsÀg nem lehet
a civilek¢. ýk csak b¡tyk´ljenek. ¹v¢k a koros
bojler, a Pilis felûl j´vû tÀvolsÀgi busz.
A tisztÀsok, a sz¢lterek, de ´v¢k az eldugult
lefolyÂ naps¡t´tte vize is. Nem k´z´sk´d´m
civilekkel. Folyton az utamba Àllnak.

CSALçDLçTOGATçS
Rossz nekem n¢ha. MÀig gyanÃs minden,
mint a rakodÂajtÂ melletti vasl¢tra ¢s
vaslakaton a rozsdapor. Kr¢tavonÀsk¢nt
feh¢rlik az ablak melletti f¢nycsÁk. Akkor
se figyeltem el¢gg¢. Pedig ¢szrevehettem
volna l¢nytÀrsamat, a nyestet. °lûhelye
a sz¡lûi hÀz vÀlyogfalÀban. Sosem figyelek
el¢gg¢, csak annyira, hogy ne erûltessem
meg magam.
Messze vannak, kik biztonsÀgom szavatoljÀk. Vegyes keksztÀlakkal kÁnÀlnak, mÁg
elk¢sz¡l a vekni. A nyest megbotlik az elmacskÀsodott t´mlûben. KorrigÀl. A sz¡lûket
ez nem hatja meg. InkÀbb arrÂl: van-e
v¢gre munkÀm. De hÀt nincs. De hÀt Ãgyis
lesz. Mondom, mint a legfrissebb becsl¢st.
A nyest a plafonban rohangÀl. Mint egy
gyanÃs szÁvver¢s. Voltak ezek a dolgok.
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FÂnagy IvÀn

A BEFEJEZ°SRýL (I)
ä K¢sz! ä kiabÀlt be a stÃdiÂnak tekintett szobÀbÂl a n¢gy¢ves P¢ter, amikor Ãgy gondolta, hogy eleget mes¢lt egy forint¢rt ä 1956-ban t´rt¢nt ä a magnetofonnak. A mes¢je nem volt olyan strukturÀlt, mint a magyar n¢pmes¢k, nem is k´vette sem a magyar, sem a pÀpuai mesehagyomÀnyokat. A szÂ t´bb ¢rtelm¢ben is eredeti volt. A pÀsztor felhûk k´z´tt legeltette az autÂkat. MÂdosult a szereplûk identitÀsa. A farkas szerepet cser¢lt a vadÀsszal. A cselekm¢ny szesz¢lyesen vÀltoztatta menet¢t. Jelezni kellett,
hogy mikor ¢rt v¢get.
Ha egy sz´vegnek szerkezete van, akkor minden r¢sze f¡gg a t´bbitûl, Ágy a v¢ge
a k´z¢pr¢sztûl, a k´z¢pr¢sz a kezdettûl. Kezdettûl fogva tudja a sz´veg, hogy merre
tart. P¢ter mes¢je asszociatÁv, mindegyik r¢sz f¡gg az elûzûtûl, amelyik kivÀltotta, ¢s
ugyanolyan szorosan kapcsolÂdik a k´vetkezûh´z, melyet kivÀlt. Ha irÀnyul is azon
tÃl egy mÀr elk¢pzelt csÃcs fel¢, ez a csÃcs gyakran nyomtalanul eltünik, ¢s egy mÀsik
csÃcs l¢p a hely¢re. A hallgatÂ, de m¢g az elbesz¢lû szÀmÀra sem vilÀgos, mi¢rt v¢gzûdik ¢ppen ezen a ponton, ¢s nem egy epizÂddal k¢sûbb vagy korÀbban.
A mese v¢ge
A n¢pmese nagyon is szerkesztett. Kezdettûl fogva vÀrakozÀsokat kelt, melyeknek
mindig meg is felel, ¢s mÀr az elej¢n tudjuk, hogy a t´rt¢netnek akkor lesz v¢ge, ha
mindegyik felvetûd´tt k¢rd¢sre megj´tt a vÀlasz, s ezzel lezÀrult a hûs k¡zdelme, melyhez a felmer¡lt k¢rd¢sek kapcsolÂdnak.
A n¢pmes¢nek voltak¢ppen nincs sz¡ks¢ge a cselekm¢nyen kÁv¡l ÀllÂ zÀrÂformulÀra: itt a v¢ge, fuss el v¢le. Ahogyan nincs sz¡ks¢ge arra sem, hogy az elbesz¢lû k´z´lje,
megkezdte az elbesz¢l¢st. A hagyomÀnyos kezdû- ¢s zÀrÂformulÀk bekeretezik a mes¢t, elhatÀroljÀk a hallgatÂ ¢s a mes¢lû napi tev¢kenys¢geitûl. Ezt jelzi az egyik hagyomÀnyos meseindÁtÂ: Egyszer volt, hol nem volt... A mese vilÀgunktÂl ¢s t´rv¢nyszerüs¢geitûl f¡ggetlen. Csak maga a mes¢l¢s, az elbesz¢l¢s ¢s meghallgatÀs t¢nye tartozik
vilÀgunkhoz.
Az egyik, talÀn legelterjedtebb formula ugyanakkor a j´vûbe, a mesebeli j´vûbe
utal: M¢g ma is ¢lnek, ha meg nem haltak. Ebben rejlik a n¢pmese ´nirÂniÀja, a realitÀssal
valÂ jÀt¢k. A mondat elsû fel¢ben ä m¢g ma is ¢lnek ä szabadon ¢rv¢nyes¡l az ´r´melv.
A felt¢teles mondat tudomÀst vesz a valÂsÀgrÂl. SzÀmol a halÀl lehetûs¢g¢vel, de nem
tekinti sz¡ks¢gszerünek. àM¢g mai napig is folytatja a kirÀlysÀgot, ha v¢letlen¡l meg nem
haltÊ (FçBñL FARAGOTT P°TER).1 M¢g valamivel tÀgabb teret hagy az ´r´melvnek egy
mÀsik vÀltozat: àVagy tÀn m¢g ma is ¢l, ha eddig meg nem haltÊ (EGYºGYþ MISñ, Illy¢s,
27.). Ha eddig siker¡lt a halÀlt elker¡lnie, most mÀr szabad az Ãt. Az alapelv a folytonossÀg, mintha a mesevilÀgban nem volna k´zegellenÀllÀs: àM¢g ma is mennek, ha meg
nem ÀlltakÊ (K ACOR KIRçLY , Illy¢s, 11.).
K´z¢pkori verses lovagreg¢nyek zÀrÂsz´vege k´zelebb Àll talÀn P¢ter àK¢szÊ-¢hez,
mint a n¢pmes¢k szÁnes, dallamos formulÀjÀhoz: àEz Chr¢tien ÏOroszlÀnos lovagÎ-jÀnak
v¢ge. / Nem hallottam errûl egyebet, / nem tehet hozzÀ egyebet mÀs sem, / hacsak nem valami
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hazugsÀgot.Ê2 Az Árnok n¢ha filolÂgiai kommentÀrt is füz hozzÀ. így Wolfram von
Eschenbach PARZIVAL-jÀnak forrÀsÀra utal az egyik k¢zirat mÀsolÂja, egy bizonyos
Kyot (Guillot de Provins?) müv¢re. (A kommentÀr filolÂgiai hitele k¢rd¢ses.)
A fikciÂ lezÀrÀsa: drÀma ¢s epika
A n¢zû Ãgy l¢p be a szÁnhÀzba ä az Odeonba vagy a VÁgszÁnhÀzba ä, mint a mes¢be.
EzÃttal r¢szesei lesz¡nk a cselekm¢nynek, mely k´zvetlen k´zel¡nkben jÀtszÂdik. àJÀtszÂdikÊ, azaz jÀt¢k. Csak jÀt¢k, ¢rv¢nytelenÁti a mintha. Ugyanakkor valÂsÀgosabb a k´znapi, szÁnhÀzon kÁv¡li valÂsÀgnÀl, mert ezÃttal semmi sem esetleges, a àv¢letlenÊ is
szerves r¢sze a t´rt¢n¢snek, mely l¢nyeg¡nkbe vÀgÂ k¢rd¢seket vet fel ¢s old meg ÂrÀkon bel¡l. A drÀmai sürÁt¢s fokÀt akkor ¢rz¢kelj¡k, ha a hÀrom ÂrÀt egy ember¢let
idûtartamÀhoz m¢rj¡k. így jobban meg¢rtj¡k, mi¢rt nincs ezÃttal helye a v¢letlennek.
A drÀma szervezetts¢ge nem maradhat el sürÁtetts¢ge m´g´tt.
A drÀmai fesz¡lts¢g egyik komponense, a felkeltett vÀrakozÀs, az ¢rtelmi fesz¡lts¢g
vÀltakozÀsa szÀmszerüen is meghatÀrozhatÂ, ha azonosnak tekintj¡k a mozzanatok
hÁr¢rt¢k¢vel. Tesztek segÁts¢g¢vel meghatÀrozhatÂ, milyen eld´ntendû ä igennel vagy
nemmel megvÀlaszolhatÂ ä k¢rd¢seket vet fel jelenetrûl jelenetre az ideÀlis olvasÂban
a szÁndarab. így a HAMLET elsû jelenet¢ben felmer¡l a k¢rd¢s, vajon valÂban Hamlet
apja szellem¢nek hangjÀt hallottÀk-e a katonÀk? SzÂl-e majd a szellem Hamlethez is?
MegtÀmadja-e Fortinbras DÀniÀt? °. Á. t. Ha jelenetenk¢nt meghatÀrozzuk a felmer¡lt
¢s feleletre vÀrÂ k¢rd¢seket, nincs akadÀlya, hogy egy grÀffal k´zvetlen¡l ¢rz¢kelhetûv¢ tegy¡k a darab fesz¡lts¢gmenet¢t. A g´rbe ezÃttal csaknem szimmetrikus. Az elsû
csÃcs a 2. felvonÀs elej¢re esik, amikor Hamlet apja szellem¢nek engedelmeskedve
elindÁtja a nyomozÀst. Esik a g´rbe, miutÀn mostohaapjÀnak bün´ss¢ge k¢ts¢gtelenn¢
vÀlt. Ism¢t magasba sz´kik a 4. felvonÀs v¢ge fel¢, amikor Hamlet elhatÀrozza, hogy
meg´li a kirÀlyt, ¢s a kirÀly is Ãgy d´nt, hogy meg kell szabadulnia Hamlettûl bÀrmi
Àron.3 Nem tudhatjuk, mi lesz a kimenetel. Racine ANDROMACH°-jÀban p¢ldÀul szinte
egyenletesen emelkedik a fesz¡lts¢g. Shakespeare JULIUS CAESAR-jÀban a fesz¡lts¢g
a 2. felvonÀsban dominÀl, amikor tudjuk, hogy Caesar ¢lete vesz¢lyben forog, ¢s megemelkedik a lehets¢ges kimenetelek szÀma. Hirtelen cs´kken a fesz¡lts¢g a 3. felvonÀs
elej¢n Caesar meggyilkolÀsÀval. A mÀsodik, alacsonyabb csÃcs az 5. felvonÀs 2. jelenet¢re esik, ¢s Brutus trag¢diÀjÀval kapcsolatos: fel¡lkerekedik vagy alulmarad, b¡ntetlen marad-e vagy megbünhûdik?
Alkalmatlan a mÂdszer¡nk az àabszurd drÀmÀkÊ fesz¡lts¢gmenet¢nek kitapintÀsÀra. Az esetleges eredm¢ny t´bbnyire f¢lrevezetû lenne, mivel az abszurd drÀmÀk nagy
r¢sz¢ben a felszÁni cselekm¢ny ´nmagÀban (k´zvetlen jelent¢s¢ben) csek¢ly szerepet
jÀtszik a k´ltûi k´zl¢sben. Bonyolultabb mÂdszerrel lehetne csak a drÀmai fesz¡lts¢g
alakulÀsÀt megragadni, szÀmszerüv¢ tenni. Albee THE ZOO STORY -jÀnak (MESE AZ çLLATKERTRýL) fesz¡lts¢gmenet¢t szemantikai tesztek alapjÀn hatÀroztÀk meg amerikai
szerzûk.4 A drÀmai fesz¡lts¢g az utolsÂ elûtti szakaszban ¢rte el a csÃcsot, de magas
maradt az utolsÂ jelenetben is, ellent¢tben a klasszikus drÀmÀk ¢s vÁgjÀt¢kok kognitÁv
fesz¡lts¢gmenet¢vel. (Nem tudjuk, mennyi r¢sze van ebben a drÀmÀnak ¢s mennyi a
mÂdszernek.)
A lehullÂ f¡gg´ny, mint a darab lezÀrÀsÀnak egy¢rtelmü k¡lsû jele, Ãjkori jelens¢g.
A zÀrÂakkord sokf¢le formÀt ´lthet. Lehet emfatikus. Aiszkh¡losz ORESZTEIç-ja mÀsodik r¢sz¢nek, az çLDOZATVIVýK-nek a v¢g¢n a kar ´sszefoglalja az AtreidÀk tragikus
sorsÀt. A karvezetû Szophokl¢sz OIDIPUSZ KIRçLY -a v¢g¢n a n¢zûkh´z fordulva k¢r-
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dezi, vajon ismert-e valaki is b´lcsebb, hatalmasabb embert Oidipusz kirÀlynÀl, ¢s ismer-e most nÀlÀnÀl szerencs¢tlenebbet.5
àN¢zzetek rÀm: Th¢ba n¢pe, itt a hÁres Oedipus,
Ki a Nagy TalÀnyt megoldta, leghatalmasabb kirÀly,
Minden polgÀr Árigy szemmel leste boldogsÀgomat:
S n¢zzetek, mily rettentû sors hullÀmÀba hulltam ¢n!Ê6
Az emfatikus ´sszefoglalÀssal azonos funkciÂt t´lt be az erk´lcsi tanulsÀg levonÀsa.
àA V¢gzet kûszÁve nem k´ny´r¡lÊ,7 ¢nekli a trÂjai nûk kara Euripid¢sz HEKAB°-jÀnak v¢g¢n. Plautus MILES GLORIOSUS-Àban a hetvenkedû katona maga vonja le a keserves
tanulsÀgot: àJaj, ¢n szeg¢ny nyomorult! / [...] De bÀr minden csÀbitÂ / Ágy megjÀrnÀ.Ê8 Leontes, SzicÁlia kirÀlya ´nkritikÀt gyakorol Shakespeare T°LI REG°-j¢nek v¢g¢n, Racine
PHAEDRç-ja Theseus (nem kiel¢gÁtû) ´nkritikÀjÀval zÀrul. A TRISZTçN °S I ZOLDA tragikus kimenetelü (oedipÀlis) hÀromsz´g¢re utal Chr¢tien de Troyes CLIGéS-e, de a
lovagreg¢ny megker¡li a tragikus konfliktust. Ezt t¡kr´zi a verses eposzt lezÀrÂ liberÀlis moralitÀs: àNem bün´z az ¢s nem is v¢t, / kit k´t szerelmi k´tel¢kÊ.9
A k´z¢pkori francia fabliau-k gyakran zÀrulnak k´zmondÀssal, szÀllÂig¢vel. Musset a
K OM°DIçK °S K¹ZMONDçSOK cÁmet adta szÁndarabgyüjtem¢ny¢nek. ä K´zmondÀssal
zÀrul az ON NE SAURAIT PENSER Ö TOUT (NEM GONDOLHATUNK MINDENRE). àA MçRKI:
HÀt igen, azt tartja a k´zmondÀs: Nem gondolhatunk mindenre.Ê ä Fennk´lt k´zhellyel zÀrja
nemegyszer a kÂrus vagy a karvezetû az antik trag¢diÀt, Ágy Euripid¢sz °LEKTRç-jÀt:
àºdv nektek! ¹r¡lni ki tud, s kire nem / sÃjt ¢gi csapÀs, az a halandÂ / mÀr boldogsorsu a f´ld´n.Ê10
Az adott helyzetben sokatmondÂ k´zhellyel v¢gzûdik Jean Cocteau drÀmÀja, A RET TENETES SZºLýK .11 A fiÀba, Michelbe szerelmes Yvonne inzulinnal megm¢rgezte magÀt. Cs´nget az orvos. L¢onie, aki Yvonne f¢rj¢t szereti, nem nyit ajtÂt az orvosnak.
Azzal j´n vissza, hogy: àMegj´tt a bejÀrÂnû. Mondtam, hogy nincs munka, hazamehet. MinÀlunk rend van.Ê12 Ezzel a k´zhellyel zÀrul a darab. A mondat ugyanakkor egy g´r´g
trag¢dia karvezetûj¢nek v¢gszava is lehetne.
A zÀrÂakkordnak nyomat¢kot k´lcs´n´zhet a mondat modalitÀsa: a felszÂlÁtÀs vagy
felkiÀltÀs. àAGAMEMNñN: Gyer¡nk, hamar, / dobjÀtok [Pol¡m¢sztort] egy sivÀr szigetre, bÀrhovÀ / [...] Hekab¢, te meg, szeg¢ny, k¢t drÀga holtadat / temesd el gyorsan. °s ti, rabnûk, menjetek
/ gazdÀitok sÀtrÀba...!Ê (Euripid¢sz: HEKAB°.) ä A hadsereg¢t buzdÁtja Earl of Warwick:
àUtÀnuk! Nem, el¢b¡k [...] SzÂljon dob, trombita! Londonba mind...Ê13 (Shakespeare: V I.
H ENRIK , II. r¢sz.) A svÀjci zsoldosokat hÁvja Eraste, hogy kitegy¢k a kellemetlenkedûk
szür¢t (Moliªre: LES FèCHEUX ä T OLAKODñK). ä VidÀm felkiÀltÀssal, indulatszavakkal
hagyja el a szÁnt a kar Arisztophan¢sz NýURALOM-jÀban: àUgorjatok, ihaj! juhaj! / MindjÀr' lakomÀzunk, ihaj! / Juhaj, mint diadalra! / Ihaj, juhaj, ihaj, juhaj!Ê14
Alkalmas a lezÀrÀsra az elk´sz´n¢s (à...s hanyatlÂ partok k´dbe mÃlnak Àt, / az elemek k´z¢
sÂhajt: ÏJÂ ¢jszakÀt!ÎÊ15 [Byron: CHILDE H AROLD ZARçNDOKöTJA, I. ¢nek 13.]) ä a v¢gsû
bÃcsÃ (àBERENICE: Fels¢g, Isten vele m¢gegyszer! / ANTIOCHUS: Jaj nekem!Ê16 [Racine: B ERENICE]) ä Âhaj (Szophokl¢sz: PHILOKT°T°SZ) ä panasz (Aiszkh¡losz: PERZSçK ; HETEN
T H°BA ELLEN) ä bÀtorÁtÂ vigasz (Szophokl¢sz: OIDIPUSZ K OLñNOSZBAN, a kar: àHÀt
ne zokogjatok, ¢s szivetekben / Sz¡nj´n a fÀjdalom; / Urunk szava biztos ig¢retÊ)17 ä intelem
(Racine: ATçLIA ) ä Àtok (à...szonettek, balladÀk, balgasÀg ä ti pedig menjetek a poklok m¢lys¢ges
fenek¢re!Ê18 [Moliªre: K °NYESKEDýK]) ä ÀldÀs (àçldjÀk az ý nev¢t; zengj¢k imÀdatÀt...Ê19
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[Racine: ESZTER]) ä fohÀsz (àNe kÂstolja e sz¢p orszÀg gy¡m´lcs¢t / A b¢k¢t-sebzû, ÀrulÂ gy¡l´ls¢g! / [...] Isten mond Àment s ¢lni kezd a b¢keÊ20 [Shakespeare: III. RICHçRD]) ä fogadalom
(àM¢g nem borult, nem is fog çnglia / Kev¢ly hÂdÁtÂ lÀbÀhoz borulni / MÁg ´nmagÀba tûrt nem
d´f, sohaÊ21 [Shakespeare: JçNOS KIRçLY ]) ä testamentum (Shakespeare: IV. HENRIK,
I. r¢sz). ä A f¢rjekhez szÂlÂ t´m´r tanÀcs a v¢gszÂ Moliªre SGANARELLE-j¢ben: àV¢ss¢k
jÂl ¢szbe mind p¢ldÀm, s okuljanak: / BÀrmit lÀtnÀnak is, b¢k¢n maradjanak.Ê22
Nem egy szÁnjÀt¢k fejezûdik be szÂtlanul, preverbÀlisan. A komikus hûsnek, Arnolphenak torkÀn akad a szÂ, magÀbÂl kikelve, àñh!Ê kiÀltÀssal fut ki a szÁnrûl (Moliªre: NýK
ISKOLçJA). ä àVoil¥!Ê, mondja a megfelelû gesztussal, a k´z´ns¢g fel¢ fordulva Az ´rd´g
MolnÀr Ferenc vÁgjÀt¢ka v¢g¢n. A HÀborÃ kapui lassan megnyÁlnak, ezzel zÀrul Giraudoux szÁnmüve, a T RñJçBAN NEM LESZ HçBORö. ä AtalÁd, a negatÁv hûsnû, k¢st d´f
kebel¢be Racine BAJAZID-jÀnak utolsÂ jelenet¢ben. ä A ked¢lyes detektÁv szÂtlanul klarin¢tot hÃz elû a zseb¢bûl, à¢s mindenki szakÀllt cser¢lÊ Anouilh LE BAL DES VOLEURS-je
(TOLVAJBçL) v¢g¢n.
Az epikus müfajban az elbesz¢l¢st zÀrÂ n¢ma k¢p felel meg a gesztusnak. à...a leÀnyka
barÀtsÀgosan kis kez¢be fogta az egyik mankÂ f¢nyezett fogÂjÀt, ahogy s¢ta k´zben nagy barÀtjÀnak h¡velykujjÀt szorÁtotta volna.Ê23 Ezzel zÀrul Maupassant egyik elbesz¢l¢se, A NYOMOR°K . Lid¢rces k¢p zÀrja Theodor Fontane falusi Macbeth-drÀmÀjÀt, A K¹RTEFA
ALATT-ot. K¢ppel zÀrul Joyce novellÀinak t´bbs¢ge. àAztÀn a f¢ny fel¢ nyÃjtotta ´kl¢t.
Lassan nyitotta ki, hogy mÂdja legyen learatni tanÁtvÀnya bÀmulatÀt. Tenyer¢ben egy kis aranyp¢nz csillogott.Ê24 (K °T öRFIAK, in: DUBLINI EMBEREK.) °lûk¢pp¢ dermed Gogol REV IZOR-Ànak utolsÂ jelenete, miutÀn az Àlrevizor tÀvozÀsa utÀn a csendûr alÀsan jelenti,
hogy meg¢rkezett P¢tervÀrrÂl a revizor Ãr, a valÂdi. àN¢ma jelenet. K´z¢pen Àll a polgÀrmester dermedten, mint egy bÀlvÀny, sz¢ttÀrt karokkal, hÀtraszegett fejjel. JobbjÀn feles¢ge ¢s
leÀnya, amint fel¢je indulnak. Mellett¡k a postamester k¢rdûjell¢ g´rb¡lve, a k´z´ns¢g fel¢ fordulva [...] A polgÀrmester baljÀn Zemljanyika f¢lrebillent fejjel, mintha f¡lelne [...] A t´bbi vend¢g is mintha sÂbÀlvÀnnyÀ meredt volna.Ê25
A k¢ppel zÀrÀs drÀmai müfaja a film. Sokan eml¢ksz¡nk a K RISZTINA KIRçLYNýnek, az elsû hangosfilmek egyik¢nek utolsÂ k¢p¢re. HivatÀsa elvÀlasztotta a kirÀlynût
a f¢rfitÂl, akit szeretett. Greta Garbo ott Àll a hajÂ orrÀnÀl, ¢s ä premier plÀn ä szem¢bûl
csorognak a k´nnyek. Woody Allen bün¡gyi filmj¢ben a f¢rj ¢s feles¢g Ãjra egymÀsra
talÀl. Ezt fejezi ki k¢pnyelven, àszÂ szerintÊ az utolsÂ jelenet. Amikor az asszony fut a
f¢rfi fel¢, az utolsÂ l¢p¢seket egyre jobban lelassÁtja a film. Amikor el¢rik egymÀst, a
k¢p megÀll. A kev¢sb¢ ig¢nyes detektÁvfilmek is engedelmeskednek a müfaji k´vetelm¢nynek. A leleplezendû bün´st a l¢pcsûhÀz rÀcsÀn Àt lÀtjuk (A RñKA sorozatban).
HagyomÀnyos preverbÀlis zÀrÀs az ¢nek, a zene, a tÀnc. P¢ldÀul Arisztophan¢sz LºSZISZTRAT°-jÀban: àLAKñNOK KARA : Haja-rÀ! ropjad; rÀzd gyors inaid'. / Mert SpÀrtÀrÂl ¢nekel¡nk, / Hol kedves az isteni kar-dal s lÀbdobogÀs [...] Tapsold ki a tÀnc ¡temit k¢zzel: / S e
r¢zlaku istennût, az erûset, / A diadalmast dics¢rje dalod.Ê26
HarsonaszÂ, trombitaharsogÀs, dobperg¢s zÀrja Shakespeare V. ¢s V I. HENRIK -j¢t.
Balettel zÀrul Moliªre nem egy vÁgjÀt¢ka. TÀnc keret¢ben avatjÀk àmamamusiÊ-vÀ az
ÃrhatnÀm polgÀrt, orvossÀ a k¢pzelt beteget. Maga a NapkirÀly, XIV. Lajos is r¢szt
vett a tÀncban a K °NYTELEN HçZASSçG v¢g¢n. Hatszoros balettel zÀrul az öRHATNçM
POLGçR, ¢s balett keret¢ben kergetik ki a szÁnpadrÂl az alabÀrdosok a kullancs tolakodÂkat (TOLAKODñK). Balettel, ¢nekkel zÀrul Beaumarchais FIGARO HçZASSçGA.
Zeneibb, szervezettebb a verbÀlis zÀrÂakkord is a megelûzû sz´vegr¢szn¢l. Nemegyszer retorikus alakzat ä antit¢zis, inverziÂ, chiasmus ä k¢plet¢hez igazodik. Marivaux
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koszt¡mcser¢s vÁgjÀt¢kÀban, A SZERELEM °S V°LETLEN JçT°Kç-ban az inassÀ visszavÀltozott Arlequin az identitÀsÀt visszanyert szobalÀnyhoz, Lisette-hez fordulva Ágy vonja
le a tanulsÀgot: àMielûtt felismert¢k egymÀst, a hozomÀnya t´bbet ¢rt, mint a szem¢lye; most
azonban a szem¢lye ¢r t´bbet a hozomÀnyÀnÀl.Ê A reditio alakzatÀt k´veti a darab cÁm¢hez
visszat¢rû mondat. àDIANA: S tÀn a k´z´ns¢g is sz¢pnek talÀlja, / Hogy ily kezes lett A KERT°SZ KUTYçJAÊ27 (Lope de Vega).
Maga a cselekm¢ny is visszakanyarodhat a befejez¢s pillanatÀban a mü elej¢hez.
Milton V ISSZANYERT PARADICSOM-Ànak v¢g¢n Krisztus visszat¢r a sz¡lûi hÀzba. ä A
darab elej¢hez kanyarodik vissza Ionesco legismertebb darabja, A KOPASZ °NEKESNý.
A francia hÀzaspÀr, Mr. ¢s Mrs. Martin szÂ szerint, hangrÂl hangra megism¢tli az angol
hÀzaspÀr, Mr. ¢s Mrs. Smith darabnyitÂ bikkfadialÂgusÀt. Flaubert °RZELMEK ISKOLçJA visszakanyarodik a reg¢ny elej¢hez, de tÃll¢p az idûben visszafel¢ haladva a reg¢ny kezdet¢n. A reg¢ny hûse, Fr¢d¢ric, ifjÃkori barÀtjÀval diÀk¢veiket, a tervezget¢sek idej¢t elevenÁtik fel: àezek voltak a legszebb ¢vekÊ, mondja Fr¢d¢ric, àtalÀn a legszebb
¢vekÊ, visszhangozza Deslauriers.
Szerepcsere Àll Karinthy Frigyes °NEKñRç-jÀnak k´zpontjÀban, a cselekm¢ny a chiasmus k¢plet¢hez igazodik. A f¢l¢nk ¢nektanÀr egy er¢lyesen, dinamikusan fell¢pû fiatal lÀnnyal Àll szemben. A darab folyamÀn kicser¢lûdnek a jellemek, olyan sz¢lsûs¢gesen, hogy a darab v¢g¢n a tanÀr szakmai buzgalmÀban megfojtja a hamisan ¢neklû
fiatal lÀnyt. A hÀzvezetûnû, mintha mi sem t´rt¢nt volna, ugyanolyan mÂdon vezeti
be a k´vetkezû n´vend¢ket, mint az elsût. HÁven k´veti Karinthy darabjÀnak menet¢t
Ionesco a LA LE ON-ban (K ºL¹NñRA).
Neve szerint is lezÀrÀs, kicsÃcsosodÀs a po¢n (pointe). A po¢n meglepû kell, hogy
legyen, ¢s csak akkor csattan, ha fesz¡lts¢get old fel hirtelen. Felt¢telezi a hirtelen fordulatot, a peripeteiÀt, a klasszikus retorika terminolÂgiÀja szerint. A peripeteia lezÀrja a
drÀmÀt vagy elbesz¢l¢st akkor is, ha nem csattan. Musset LORENZACCIO cÁmü drÀmÀjÀnak ´t´dik felvonÀsÀban a n¢p meg´li a hûst, aki megszabadÁtotta zsarnokÀtÂl a n¢pet. ä A nem vÀrt, de rem¢lt fordulatot nemegyszer az istenek k´zbel¢p¢se hozza meg.
Euripid¢sz í PHIGENEIç-jÀban ThoÀsz kirÀly ¡ld´zûbe veszi Oreszt¢szt ¢s íphigeneiÀt
(akit Àldozatnak szÀnt). De Pallasz Ath¢n¢ ÃtjÀt Àllja. ä Moliªre TARTUFFE-j¢ben XIV.
Lajos jÀtssza a deus ex machina szerep¢t, ¢s biztosÁtja a szerencs¢s befejez¢st, legalÀbbis
a cselekm¢ny felszÁn¢n. Brecht a K OLDUSOPERç-t zÀrja parodisztikus optimizmussal.
A kirÀlynû hÁrn´ke nÀdparipÀn ¢rkezik pihegve, az utolsÂ pillanatban, amikor Bicska
Maxi nyakÀn mÀr ott a k´t¢l.
Egy hosszÃ ¢vek utÀn hirtelen, de k¢sve tisztÀzÂdÂ f¢lre¢rt¢s k¢pezi a po¢nt Maupassant LA PARURE-j¢ben (AZ °KSZER). Mathilde egy est¢lyen ´r´mmel, izgalommal
viseli a barÀtnûj¢tûl k´lcs´nz´tt ragyogÂ ¢kszert. Haza¢rve ¢szreveszi, hogy az ¢kszernek nyoma veszett. Nem meri bevallani barÀtnûj¢nek. Ettûl fogva ¢letc¢lja, hogy valamik¢ppen, sorozatos Àldozatok ÀrÀn, hasonlÂ ¢kszerre tegyen szert. V¢g¡l siker¡l
megvennie, ¢s megk´nnyebb¡lten nyÃjtja Àt barÀtnûj¢nek, elbesz¢lve kÀlvÀriÀjÀt. àñ,
szeg¢ny Mathilde-om! Az ¢n nyaklÀncom hamis volt. Legfeljebb ha ´tszÀz frankot ¢rt!Ê28 A drÀmai fesz¡lts¢g hirtelen feloldÂdÀsÀnak haszon¢lvezûje nem Mathilde, hanem az olvasÂ
(akÀr ¢rez kÀr´r´m´t, akÀr nem).
Wilde n¢pszerü reg¢ny¢ben, a DORIAN GRAY ARCK°P°-ben a hirtelen fordulat hatÀsÀt a t´rt¢net alapjÀt k¢pezû chiasmus fokozza. A hÃsz¢ves aranyifjÃnak, Dorian
Graynek festû rajongÂja megfesti arck¢p¢t, ¢s azontÃl a k¢p ´regszik helyette. A àkorlÀtlan eszt¢ticizmusÊ elvei szerint ¢l, az erk´lcsi sÃlytalansÀg ÀllapotÀban: sorra csÀbÁtja
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el a nûket, fiatal fiÃkat, meg´li egyik barÀtnûj¢t. Mindez nem hagy nyomot az arcÀn,
csak az arck¢p¢n. D¡h¢ben leszÃrja a festût. Ha leszÃrja k¢pmÀsÀt, gondolja, meg´li
a mÃltat, ¢s szabad ember lehet. K¢ssel felhasÁtja a vÀsznat. A szolgÀk, akik egy test
zuhanÀsÀt hallva bet´rik az ajtÂt, egy rÀncos, t´p´r´d´tt ´regember holttest¢t talÀljÀk,
k¢ssel a szÁv¢ben.
A detektÁvreg¢ny ¢s detektÁvdrÀma alapvetû müfaji sajÀtsÀga a vÀratlan fordulat: a
nem vÀrt megoldÀs. Agatha Christie TíZ KICSI N°GER cÁmü reg¢ny¢nek v¢g¢n, amikor
megoldhatatlannak lÀtszik a sorozatos gyilkossÀgok rejt¢lye, kider¡l, hogy az egyik
Àldozat a gyilkos. M¢g meglepûbb, ha kitünik, hogy maga a nyomozÂ a tettes, mint
Szophokl¢sz OIDIPUSZ KIRçLY -Àban. A szerkezet t´k¢ly¢t emeli ¢s a hatÀst fokozza,
hogy az apja gyilkosa utÀn nyomozÂ kirÀly nem sejthette, hogy û a tett elk´vetûje.
Heine elbesz¢lû k´ltem¢nyeinek t´bbs¢ge po¢nszerü fordulattal v¢gzûdik. Po¢nn¢
a szÂ szükebb ¢rtelm¢ben akkor vÀlik a hirtelen vÀltÀs, amikor Heine a meghaladott
szentimentÀlis, romantikus attitüd´t rÀntja le a mindennapi realitÀsok szintj¢re. Az
alapjÀban romantikus ° SZAKI -TENGER ciklus TENGERI KíS°RTET cÁmü vers¢ben a k´ltû a hajÂ karfÀjÀra tÀmaszkodva a tenger fenek¢n lakÂ veszedelmesen vonzÂ nûi kÁs¢rtetrûl Àlmodozik. ý maga sem tud ellenÀllni a csÀbÁtÀsÀnak: à...¢s most sietek le hozzÀd,
/ ¢s kiterjesztett karokkal / rep¡l´k le, a szÁvedre ä // çm, m¢g a kellû idûben, / megmarkolt lÀbamnÀl a kapitÀny / ¢s elrÀntott a hajÂsz¢lrûl, / ¢s bosszÃsan nevetve felkiÀltott: / ÏEh, tÀn az
´rd´g bÃjt ´nbe, doktor?ÎÊ29
Hol vÀlik el, ha elvÀlik, a po¢nes t´rt¢net a vicctûl? A vicc minimÀlisra redukÀlja a
kontextust. Csak a puszta po¢nt tartja meg. Megszünik vicc lenni, ha az elûzm¢nyekbûl akÀr csak egy szÂval t´bbet mondunk a po¢n meg¢rt¢s¢hez sz¡ks¢gesn¢l. Meg´li
a po¢nt, ha rajta tÃlmenve folytatjuk a t´rt¢netet. à°s mi t´rt¢nt azutÀn?Ê, k¢rdezi a
hÀrom¢ves gyerek, aki nem tesz k¡l´nbs¢get mese ¢s vicc k´zt.30
Hogyan zÀrul? Mivel v¢gzûdik?
Goethe FAUST-jÀban k¢t szinten folyik a cselekm¢ny, ¢s k¢t szinten zÀrul. Az egyik szint
az emberi: a FaustäMefisztÂ paktum. Ennek kerete az emberen tÃli: MefisztÂ ¢s Isten
fogadÀsa. Az emberi szinten MefisztÂ nyer az I. r¢szben. Az ¢gi keretben veszÁt: Margit
megmenek¡l az elkÀrhozÀstÂl. àMEPHISTOPHELES: ElÁt¢ltetett. / HANG (a magasbÂl): Megmenekedett!Ê
A korai passiÂjÀt¢kok, Ágy a B°CSI PASSIñJçT°K a Pokol hatÀsÀval ¢s hatalmÀval indul, melynek v¢get vet J¢zus Pokolra szÀllÀsa: optimista kicseng¢s. A k¢sûbbi H ALLEI
PASSIñJçT°K az ´rd´g´kkel zÀrul: pesszimista kicseng¢sü.
A pozitÁv ¢s a negatÁv zÀrlat szembenÀllÀsa ritkÀn egy¢rtelmü. Teljesen egy¢rtelmü
happy enddel a mes¢ben, mese- ¢s t¡nd¢rjÀt¢kokban, operettekben, bulvÀrszÁnpadon
talÀlkozunk. A szükebb ¢rtelemben vett irodalomban keveredik a boldog a boldogtalan v¢ggel. Moliªre vÁgjÀt¢kaiban a k´zponti szereplû ä az ÃrhatnÀm polgÀr, a k¢pzelt beteg, a k¢pzelt felszarvazott (SGANARELLE VAGY A K°PZELT SZARVAK ), a f¢rj a F°RJEK ISKOLçJç-ban, a nevelûapa a NýK ISKOLçJç-ban, az Àlszent Tartuffe ä tragikus hûs.
Maga Moliªre jÀtszotta ezeket a szerepeket. Az EMBERGYþL¹Lý tragikomikuma nem
kiv¢tel. Plautus AMPHITRUñ-jÀnak hûse felszarvazott f¢rj; isteni alteregÂja, Jupiter
szÀmÀra lehet csak szÂ happy endrûl.
PozitÁv elemek enyhÁthetik, differenciÀlhatjÀk a tragikus kimenetelt. Szophokl¢sz
T RAKHISZI NýK -je H¢rakl¢sz kÁnos halÀlÀval ¢s D¢ianeira ´ngyilkossÀgÀval v¢gzûdik.
A karvezetû az ¢letben maradÂkat azzal lelkesÁti, hogy k¡l´nleges halÀlesetek tanÃi
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voltak, s hogy semmi olyan nem t´rt¢nt, ami ne lett volna Zeusz akarata. Aiszkh¡losz
PERZSçK -jÀnak kimenetele egy¢rtelmüen tragikus, katasztrofÀlis Xerx¢sz szempontjÀbÂl, aki a kÂrus szerint àsiralmasan teli marokkal t¢pi szakÀllÀt, jaj, jajÊ. Ugyanakkor
egy¢rtelmüen pozitÁv Ath¢nbÂl vagy SpÀrtÀbÂl n¢zve. Racine k¡l´n´sen kem¢nynek
szÀnt trag¢diÀjÀban, a MITHRIDATES-ben a kirÀly kardjÀba dûl, azt hiv¢n, hogy a rÂmai
seregek, akiket ÀrulÂ fia, Pharnaces vezet, diadalmaskodnak. ValÂjÀban az û serege
gyûz, hüs¢ges fia, Xiphares jÂvoltÀbÂl. àEgyesÁts¡k fÀjdalmainkatÊ, mondja Xiphares
szerelmes¢nek, MonimÀnak, aki apja rabszolganûje ¢s kedvese volt.
Victor Hugo k´z¢pkori reg¢ny¢ben, A PçRIZSI NOTRE-DAME-ban a gonosz prelÀtus, Claude Frollo boszorkÀnynak nyilvÀnÁttatja ¢s el¢getteti a bÀjos ¢s Àrtatlan cigÀnylÀnyt, EsmeraldÀt. Quasimodo, a àpÃpos sz´rnyÊ a m¢lys¢gbe taszÁtja a Notre-Dame
tornyÀbÂl a prelÀtust, ¢s nyomtalanul eltünik. A reg¢ny azzal zÀrul, hogy kutatÀsok
sorÀn a montfauconi pinc¢ben k¢t egybefonÂdÂ csontvÀzat talÀltak. Egy pÃpos f¢rfi
csontvÀza szorosan Àt´lelve tartott egy nûi csontvÀzat. A f¢rfi csontvÀza ¢p volt. NyilvÀn
´nszÀntÀbÂl j´tt ide, ¢s itt halt meg a lÀnnyal a karjÀban.
Albee drÀmÀjÀban Anyuci ¢s Apuci homoklÀdÀba rakjÀk NagyanyÂt. A darab v¢ge
fel¢ buzgÂn lapÀtolja magÀra a homokot. Nem k¢pes fel¡lni. àNem tudok... megmozdulni.Ê HozzÀl¢p a sz¡ntelen¡l tornÀzÂ, karjÀval szÀrnycsapÀsokat v¢gzû fiatalember. Zavartan: à°n vagyok... ´hm... / NAGYANYñ: Csak nyugodtan, angyalom. / FIATALEMBER: °n
vagyok a HalÀl Angyala! °n most... ´m... elj´ttem ¢rted! / NAGYANYñ: Micsoda... mi... (aztÀn
lemondÂan) ahÀ... ¢rtem. AhÀ. (A fiatalember f´l¢je hajol, gyeng¢den homlokon csÂkolja) HÀt ez igazÀn nagyon kedves tûled... angyalom.Ê31
A halÀlos kimenetelü esem¢nyek hosszÃ lÀnca, a tragikus esem¢nyek repetitivitÀsa
oldja fel a drÀmaisÀgot Thomas Lovell Beddoes trag¢diÀjÀban, indokolva a cÁm¢t:
DEATH'S JEST-BOOK (A HALçL TR°FçS K¹NYV E). Az automatikus ism¢tlûd¢st Bergson
a komikum egyik alapelem¢nek tekinti.32 Egy k¡l´n´sen n¢pszerü francia fabliau-t¢ma a meg´lt pÃpos ism¢telt visszat¢r¢se ¢s Ãjra meggyilkoltatÀsa. ValÂjÀban mÀs ¢s
mÀs pÃpost azonosÁt ¢s ´l meg azonos k´r¡lm¢nyek k´z´tt a gyilkos (DES TROIS
BO US ).33 A trag¢diÀt parodizÀlja Ionesco A SZ°KEK utolsÂ jelenet¢ben. Az ¹regÃr ¢s
¹reg h´lgy egyszerre ¢s pÀrhuzamosan vetik magukat a m¢lybe, ki-ki a sajÀt ablakÀn
Àt, Vive l'Empereur! felkiÀltÀssal.
K¢t¢rt¢kü, k¢t¢rtelmü ä tragikus ¢s ironikus ä Albee T HE ZOO STORY -jÀnak utolsÂ
mondata. Jerrynek a provokÀciÂk hosszÃ sorÀval v¢g¡l is siker¡l el¢rnie, hogy a jÀmbor, jÂl nevelt Peter leszÃrja a kez¢be jÀtszott k¢ssel. Peter elmenek¡l, miutÀn Jerry
gondosan let´r´ltette vele a k¢srûl az ujjlenyomatokat. àPETER (a kulisszÀk m´g´tt szÀnalmas ¡v´lt¢s): Istenem! / JERRY (szeme zÀrva, rÀzza a fej¢t, a hangja gÃnyos utÀnzÀs
¢s k´ny´rg¢s): Istenem (meghal).Ê34
TompÁtÀs, kicseng¢s
Az emlÁtett fesz¡lts¢gg´rb¢k vilÀgosan mutatjÀk, hogy a szÂban forgÂ Racine-trag¢diÀkban a felvetûdû k¢rd¢sek megoldÂdtak a darab v¢ge elûtt. Valamif¢le zenei szem¢rembûl Racine ker¡li a csattanÂt. Az utolsÂ semleges jelenet a szabad kicseng¢st
biztosÁtja. Ez kettû kiv¢tel¢vel minden Racine-trag¢diÀra Àll. Ez a fesz¡lts¢gstrat¢gia
szerves r¢sze annak a tendenciÀnak, melyet Leo Spitzer àklasszikus tompÁtÀsÊ-nak (klassische D¤mpfung) nevezett Racine stÁlusÀrÂl szÂlÂ tanulmÀnyÀban.35 Akkor is tompÁtott
a zÀrÂjelenet, ha egybeesik a cselekm¢ny csÃcspontjÀval, a climaxszal. Iphigenia rem¢nytelen¡l szerelmes Achillesbe, ¢s ´ngyilkossÀgot k´vet el az Àldozati oltÀron. A
n¢zû minderrûl utÂlag ¢rtes¡l Ulysses beszÀmolÂjÀbÂl.
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A klasszikus tompÁtÀssal Racine hagyomÀnyt ÃjÁt fel. A g´r´g trag¢diÀk ritkÀn v¢gzûdnek a fesz¡lts¢g hirtelen feloldÀsÀval. Aiszkh¡losz az ORESZTEIA harmadik r¢sz¢ben (AGAMEMNñN), miutÀn Zeusz ¢s Ath¢n¢ felmentett¢k Oreszt¢szt, ¢s ezzel a cselekm¢ny l¢nyeg¢ben lezÀrult, Ath¢n¢ hosszasan rÀbesz¢li a karvezetût (aki ezÃttal Eumenid¢szt k¢pviseli), hogy k´lt´zz´n Ath¢nba. TompÀn kicsengve v¢gzûdik Anouilh
ANTIGON°-ja. àA KAR: Mindazok, akiknek meg kellett halniok, meghaltak... Kr¢on vÀrja halÀlÀt... Csak a gÀrda marad... FolytatjÀk a kÀrtya-partit.Ê36
Csehov, aki k¡l´n´s jelentûs¢get tulajdonÁtott a szÁndarab lezÀrÀsÀnak, k´vetkezetesen ¢s tudatosan ker¡li az à¢lesÊ, po¢nes befejez¢st ¢s oldja fel a fesz¡lts¢get egy
elûzû jelenetben. A V çNYA BçCSI -ban VÀnya a darab v¢ge elûtt lû rÀ SzerebrjÀkovra.
A darab Szonya banÀlis monolÂgjÀval ¢s egy ¢lûk¢ppel zÀrul: Tyelegin gitÀrozik, Marija Vasziljevna olvas, Marina k´t. A CSERESZNY°SKERT negyedik felvonÀsa eg¢sz¢ben
kÂdaszerü. Viktor Sklovszkij37 Csehov àtompaÊ, po¢nmentes zÀrÂjeleneteit àz¢rusv¢gÊ-nek nevezi. Harai Golomb38 behatÂan elemezte a lezÀrÀs szempontjÀbÂl is Csehov szÁndarabjait: a hangsÃlytalan magÀnhangzÂval v¢gzûdû verssorokhoz hasonlÁtja
a àsÃlytalanÊ jelenettel, kÂdÀval v¢gzûdû darabszerkezetet, ¢s zenei pÀrhuzamokra utal
(Ágy Mozart ´t´dik, A-DöR HEGEDþVERSENY -¢re).39
KosztolÀnyi Dezsû legutÂbb megjelent,40 1913-ban tartott elûadÀsÀban Ibsen NñRç-jÀrÂl szÂlva Árja, hogy Rank, az orvos àmielûtt elmegy, mielûtt meghal, rÀgyÃjt egy szivarra, NÂra nyÃjt neki gyufÀt. Rank orvos pedig csak ennyit mond: Ïk´sz´n´m a t¡zetÎ... Menynyivel t´bbet mondott, hogy elharapta szÀjÀban a szÂt, s f¢l¢nken, szem¢rmesen a gyufÀra vitte
besz¢d¢t...Ê.
A lecsengû lezÀrÀsok k´zt feltünûen gyakori az eb¢dre, vacsorÀra valÂ felhÁvÀs. àARGENTE: Gyer¡nk, vacsorÀzzunk, mindenki ´r¡lj´n. / SCAPIN: Engem pedig az asztal v¢g¢re ¡ltessetek, ott ¢rjen a halÀl!Ê41 àAsszonyom, tÀlalva van [...] Semmi sincs felmelegÁtve, minden
hidegÊ, mondja a ma¬tre d'h³tel Anouilh TALçLKA SENLISBAN cÁmü darabjÀban. àHagyja csak, ez csak amolyan csalÀdi vacsoraÊ, nyugtatja meg Phil¢mon, a szÁn¢sz. HasonlÂ
felhÁvÀssal zÀrul MolnÀr Ferenc vÁgjÀt¢ka, a JçT°K A KAST°LYBAN. àLAKçJ : Tisztelt h´lgyeim ¢s uraim, tÀlalva van.Ê Ralph Roister Doister, Nicholas Uldall hûse (1566), Plautus
hetvenkedû katonÀjÀnak k¢sei leszÀrmazottja, igyekszik Lancelot lovagk¢nt bevenni
egy kurtizÀnbÂl lett tisztes ´zvegy vÀrÀt. A d´ntû csata Ralph teljes veres¢g¢vel v¢gzûdik. Egy darabig ellentÀmadÀson t´ri a fej¢t, harcias, t¡sk¢s amazon hÁr¢be hozhatnÀ az ´zvegyet, v¢g¡l is letesz errûl, ¢s k¢szs¢ggel elfogadja az ´zvegy vacsorameghÁvÀsÀt. çldomÀsra szÂlÁtja fel Frondoso a jelenl¢vûket Lope de Vega H ýS FALU-jÀnak
(FUENTE OVEJUNA) v¢g¢n: àE b´lcs szavak eld´nt´tt¢k a pert, / Melyben a n¢pnek igazsÀga
nyert. / S borukat, urak, h´lgyek, jÂ k´z´ns¢g, / FUENTE OVEJUNçra k´sz´nts¢k.Ê42
Thomas Mann a novellÀiban t´bbnyire Racine szordÁnÂtechnikÀjÀt k´veti. A MARIO °S A VARçZSLñ v¢g¢n a megsz¢gyenÁtett Mario lel´vi a varÀzslÂt. De nem ezzel a
vÀratlan fordulattal zÀrul az elbesz¢l¢s: a k¢t pisztolyd´rren¢s utÀn lecseng. Az utolsÂ
bekezd¢sben a sz¡lûk k¢zen fogjÀk ¢s hazavezetik a gyerekeket. àEz mÀr a v¢ge volt? ä
tudakoltÀk [a gyerekek], hogy nyugodt l¢lekkel tÀvozhassanak.Ê ä A szerzû k´zbel¢p, amikor
Ãgy lÀtja, hogy tÃlsÀgosan egy¢rtelmü volna a megoldÀs: àMegÀllj! Eddig ¢s ne tovÀbb!Ê,
mondja a narrÀtor; ¢s Emmy, a àfecskeÊ, a f¢rj kis barÀtnûje hirtelen forrÂn kezet csÂkol Anna bÀrÂn¢nak, ¢s Anna àegy ¢des, meleg, titkos boldogsÀg ¢rzet¢ben pillanatra lehunyta
a szem¢tÊ, vÀrva, hogy ez a meglepû fordulat alakot ¢s ¢rtelmet kapjon benne. Itt ¢s
Ágy veszti szem elûl az olvasÂ Anna bÀrÂn¢t, akinek a narrÀtor v¢g¡l is megengedi,
hogy a àfecsk¢rûlÊ Àlmodjon ¢s egy kicsit boldog legyen.43
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Kaffka Margit prÂzÀjÀban az elbesz¢l¢s nem v¢gzûdik a drÀmai, gyakran halÀlos
kimenetelü tragikus fordulattal; ezt rendszerint kis intenzitÀsÃ (szordÁnÂs) kÂda k´veti
(NYçR , EGY HçZASSçG, A Jñ BARçT, M°LYS°GEK F¹L¹TT, T AVASZI ALKONY çLMA, AZ
EMBER MES°JE, FELSZABADULTAN).
A kil¢p¢s
Heimito von Doderer A MEROVINGOK cÁmü reg¢nye a huszadik szÀzadi B¢csben ¢lû
utolsÂ Meroving r¢mtetteinek sorozata. A klimaxot k´vetû kicseng¢s, szokatlan mÂdon, csattanÂval v¢gzûdik sz´veg feletti szinten. A cselekm¢nyen teljesen kÁv¡l ÀllÂ
epilÂgusbÂl kider¡l, hogy a reg¢ny egyik alakja Árta a r¢mreg¢nyt.
A reg¢nyt ezzel a reg¢nybûl valÂ kil¢p¢s zÀrja. A szereplûk t´bbf¢lek¢ppen l¢phetnek ki a cselekm¢nybûl. F¢l lÀbbal, a cselekm¢nyen bel¡l maradva, megûrizve a fikciÂt
vagy a cselekm¢nnyel teljesen szakÁtva.
A valÂsÀggal ¢s a fikciÂval jÀtszÂ, a fikciÂbÂl ki-kil¢pû formabontÀs, amikor a Nagymama Albee AZ AMERIKAI çLOM-jÀnak v¢g¢n Mami szavÀba vÀgva a k´z´ns¢ghez fordul: àAzt hiszem, ennyi el¢g is lesz. V¢gt¢re is ez vÁgjÀt¢k, ¢s semmi ¢rtelme, hogy m¢lyebbre menj¡nk a dolgokban.Ê44 N. F. Simpson A RESOUNDING TINKLE cÁmü darabja utolsÂ jelenet¢ben megjelenik a Szerzû, ¢s izgatott hangon sajnÀlkozik, hogy mennyi tehets¢g
ment veszendûbe. àNe a n¢zûk elûtt!Ê ä figyelmezteti egy Kem¢nykalapos Ãr.
M¢g messzebb ment a formabontÀsban a n¢met romantika. Ludwig Tieck CSIZMçS
KANDöR-ja k¢nytelen dramatikai vitÀba bocsÀtkozni a publikummal, miutÀn a k´z´ns¢gbûl t´bben tiltakoztak az ellen, hogy el akarjÀk hitetni felvilÀgosult emberekkel,
hogy a kandÃr besz¢lni tud. Grabbe TR°FA, GöNY , SZATíRA °S M°LYEBB °RTELM°-ben
az ´rd´g fÀzik, ¢s enged¢lyt k¢r, hogy be¡lj´n a kÀlyhÀba. A n¢met nyelv ûre kijavÁtja,
Ãgy mondjÀk, hogy àa kÀlyha mell¢ vagy a kÀlyhÀhoz akarok ¡lniÊ. A k´z´ns¢g jelenl¢t¢ben, szeme lÀttÀra k¢sz¡l Pirandello H AT SZEREP KERES EGY SZERZýT-je.
A formabontÀs a klasszikus trag¢dia ¢s kom¢dia szerves r¢sze, hagyomÀnyos zÀrÂakkordja. A trag¢dia menet¢t szabÀlyozva kÁs¢rû kar vagy az egyik, vagy mÀsik hûst
vagy istent k¢pviselû karvezetû kil¢pnek a cselekm¢nybûl. Arisztophan¢sz A FELHýK j¢nek kara megel¢gelte a dicsûs¢get: àImmÀr vezess kiÊ, mondjÀk-¢neklik a karvezetûnek, àel¢g volt a Kar ¢neke a mai napraÊ.45 A DARçZSOK kara szÁnhÀzt´rt¢neti kommentÀrt
füz a lezÀrÀshoz: àHanem mÀr kifel¢ szaporÀn, tÀncolni, kik szerettek, / Induljatok! Ezt azelûtt
nem merte volna senki, / Hogy a komoediai kart tÀncolva k¡ldje vissza.Ê46 A B°KE v¢g¢n az
egyik szereplû, Trygaios, a k´r¡lÀllÂkhoz fordul: àºdv hÀt ma, barÀtim, ¡dv! jertek be
utÀnam / JÂllakni lep¢nnyel.Ê47 Plautus vÁgjÀt¢kai v¢g¢n a fûszereplû rendszeresen a k´z´ns¢ghez fordul. àMenj¡nk be. Tapsoljatok!Ê, mondja (´nkritikÀja utÀn) Pyrgopolinices, a hetvenkedû katona.
A spanyol barokk vÁgjÀt¢k megûrizte a k´z´ns¢ghez fordulÀst. àJÀt¢kunkon szÂrakoztak, / Szerelemrûl szÂlt, s most v¢geÊ,48 mondja Lucindo a Lope de Vega-darab, A FURFANGOS MENYASSZONY v¢g¢n. T´bbnyire mell¢kszereplû fordul a k´z´ns¢ghez Shakespeare vÁgjÀt¢kaiban. A V íZKERESZT VAGY AMIT AKARTOK-ban Olivia clownja ¢nekli:
àItt a v¢ge, fuss el v¢le, / Hogyha tetszett, semmi baj.Ê49 Lisette-¢, a komornÀ¢ a v¢gszÂ Moliªre F°RJEK ISKOLçJç-ban: àHa Ãtjukba talÀn ily nyÃzÂ f¢rj ker¡l, / IskolÀnkba k¡ldj¢k, tanuljon ember¡l.Ê50
StruktÃrÀjÀban azonos, tartalmÀban t¢r el a cselekm¢nyt lezÀrÂ kil¢p¢s a k´z¢pkori
passiÂjÀt¢kokban: ezÃttal a szereplû engesztelû imÀra vagy Te Deum laudamusra szÂlÁtja
a k´z´ns¢get (LA PASSION DU CHRIST, X. szÀzad, LA PASSION DE ST-GENEVIéVE, XIV.
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szÀzad elsû fele). UtÂhang zÀrja le Rutebeuf mirÀkulumjÀt¢kÀt, a JEU DE TH°OPHILE-t.
Th¢ophile szerzûd¢st k´t az ´rd´ggel, de a Szüz meghallgatja imÀjÀt, ¢s Th¢ophile
(Faustus elûdje) megmenek¡l az elkÀrhozÀstÂl. A t´rt¢net lezÀrulÀsa utÀn a p¡sp´k a
hÁvûkh´z szÂlva ´sszefoglalja a t´rt¢neteket. à°nekelj¡k egy¡tt a jÂ hÁr hallatÀn: Te Deum
laudamus!Ê51
A kil¢p¢ssel ritkÀn vÀlik le teljesen a szÁnjÀt¢k a cselekm¢nyrûl. A Moliªre K °PZELT
BETEG-¢t zÀrÂ balett a k¢pzelt beteg fiktÁv orvossÀ avatÀsi szertartÀsa. PlutÂnnak felel
a kar Arisztophan¢sz B °KçK-jÀban, s egyÃttal a darab szerzûj¢re utal: àF´ldbeli szellemek! adjatok elsûbb is hazat¢rû, / MÀr napf¢nyre jutÂ k´ltûnknek kellemes Ãtat...Ê52
A SzentivÀn¢j szellem¢nek, struktÃrÀjÀnak felel meg Puck felhÁvÀsa, amikor arra
k¢ri a n¢zûket: gondoljÀk, hogy Àlmot lÀttak.53 Visszat¢r¡nk a fikciÂhoz, az Àlomcselekm¢nyhez a pillanatnyi ¢bred¢s utÀn Tirso de Molina SEV ILLAI SZ°DELGý-j¢ben.
MiutÀn a mell¢kszereplû mÀr bejelentette, hogy v¢ge a darabnak ä à...itt a / V¢ge mÀr
a KýVEND°GnekÊ ä, a KirÀly visszat¢r a szÁnpadi realitÀshoz: àSÁrjÀt vigy¢tek Àt Madridba, / S eml¢k¢t ÀpoljÀk ottan / A San Francisco templomban.Ê54
Moliªre-n¢l A NýK ISKOLçJçNAK KRITIKçJç-ban a szereplûk egyszerre vannak a
darabban ¢s a darabon kÁv¡l: àGALOPIN: Asszonyom, tÀlalva van. / DORANTE: Tess¢k, itt a
befejez¢s, amit kerest¡nk, jobbat talÀlni se lehetne. Hevesen folyik majd a vita, ¢ppÃgy, mint itt,
egyik f¢l sem enged a magÀ¢bÂl, ¢s akkor betoppan egy kis inas azzal, hogy tÀlalva van, ¢s mindenki felÀll s eltÀvozik. / URANIE: S ha mÀr a kom¢diÀnak ez a legjobb befejez¢se, hÀt legjobb,
ha mi is befejezz¡k.Ê55 HasonlÂ formabontÀssal ker¡li el az epilÂgust Shakespeare az
AHOGY TETSZIK -ben. àJÂ darabnak nem kell utÂszÂÊ, mondja Rosalinda, ezÃttal mint narrÀtor.
Ha meggondoljuk, ez a kettûss¢g fennÀll a hagyomÀnyos kil¢p¢ssel zÀrulÂ klasszikus trag¢diÀkban ¢s vÁgjÀt¢kokban is. Plautus AmphitruÂja alteregÂjÀra, Jupiterre hivatkozva fordul a k´z´ns¢ghez: àS most, ti n¢zûk, Juppiternek kedv¢¢rt, tapsoljatokÊ56 ä Moliªre Sosiasa (AMPHITRYON) diszkr¢ciÂra k¢ri a n¢zûket, s ezzel hitelesÁti a szÁnpadi
realitÀst. ä Giraudoux AMPHITRYON-jÀban maga Jupiter bÃcsÃzik a k´z´ns¢gtûl: àN¢zûk, mind ahÀnyan vagytok, vonuljatok el szÂtlanul, mintha mindez cseppet se ¢rintene benneteket... S te ott fenn, ¢jszaka f¡gg´nye, mely egy ÂrÀja fogod vissza magad, hullj le!Ê A szÁnhÀz
f¡gg´nye az ¢jszaka f¡gg´ny¢vel azonosul, a valÂsÀg Jupiter szÁnpada.
Az elsû kil¢p¢s
A hagyomÀnyos kil¢p¢srûl, a kÂrusrÂl szÂlva, gondolnunk kell arra, hogy a kil¢p¢st
meg kellett elûznie a àbel¢p¢snekÊ, a szÁnpadi illÃziÂ kialakulÀsÀnak. A szÁnpadnak ki
kellett vÀlnia a valÂsÀgbÂl. Eml¢kszem rÀ, hogy amikor Lakner bÀcsi gyermekszÁnhÀzÀban a gonosz farkas vagy mÀs intrikus valami rosszat forralt Piroska vagy valamelyik
mÀsik hûs ellen, minden oldalrÂl felkiabÀltak a gyerekek (talÀn ¢n is), hogy: àVigyÀzz!
vigyÀzz!Ê Holott a mÀsf¢l ¢ves gyerek mÀr tud jÀtszani a valÂsÀggal.57 Igaz, hogy m¢g
¢vek mÃlva is sz¡ks¢g van rÀ, hogy a mama vagy a papa idûnk¢nt tisztÀzza a helyzetet:
àCsak viccel a bÀcsi.Ê
AmÁg a n¢zûk egyÃttal a szertartÀs, a dion¡szia aktÁv szereplûi voltak, nem vÀlt el a
jÀt¢k a valÂsÀgtÂl, a cselekm¢ny a cselekv¢stûl. A szertartÀs a mÁtosz megelevenÁt¢se,
dramatizÀlÀsa. Messze van m¢g a szÁnhÀztÂl, amelynek ûse. A mÁtosz, az egyik mÁtosz
szerint a jÀt¢kaival foglalkozÂ gyermek Dion¡szoszt, Zeusz ¢s Perszephon¢ fiÀt, meglept¢k a nûnek vagy alvilÀgi holtaknak maszkÁrozott, feh¢rre festett arcÃ titÀnok. Sz¢tt¢pt¢k, h¢t r¢szre szaggattÀk, ¢s el¢gett¢k. Egy mÀsik mÁtosz szerint Dion¡szoszt vagy
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Bakkhoszt, Zeusz ¢s Szemel¢ fiÀt, mainÀdok, azaz mÀniÀkus nûalakok vagy, mÀs n¢ven, az istennel azonosulÂ bakkhoszok veszik k´r¡l vagy ¡ld´zik. A szertartÀs, a dion¡szia a valÂsÀgban talÀn nem volt annyira v¢res, mint amilyennek Euripid¢sz B AK KHçNSNýK -j¢nek fennmaradt t´red¢keiben mutatkozik. Az ´nkÁv¡leti Àllapotban, r¢v¡letben l¢vû fiatal nûk sz¢tt¢pt¢k a kez¡kbe ker¡lû Àllatk´lyk´ket, csecsemûket, ¢s
hÃsukat nyersen elfogyasztottÀk. Nekiestek m¢g a r¢m¡lettûl dermedt bikÀknak is,
egy szempillantÀs alatt lehÀntottÀk a bûr¡ket (474. sz. t´red¢k). Voltak¢ppen a bika
k¢p¢ben megjelenû istent t¢pt¢k sz¢t ¢s kebelezt¢k be, hogy ilyen mÂdon azonosuljanak vele.
A szent Àllat, a totem felÀldozÀsa ¢s elfogyasztÀsa, a theophagia, nem korlÀtozÂdik a
g´r´g kultÃrk´rre. így ¢rthetû, mi¢rt kapcsolÂdik a szÁnpadon a kil¢p¢s meglepû
gyakran ev¢shez, torhoz. A totemlakoma nyomai fellelhetûk a halÀl ¢s a lakoma kapcsolatÀnak Ãjkori formÀiban is (halotti tor). A tragikus v¢g, a halÀl ¢s a lakoma ´sszekapcsolÀsa elfelejtett ûsi hagyomÀnyt k´vet.
àDrÀga arany lÀdÀba helyezt¢k csontjait aztÀn
[...] roppant sziklÀkat hengeritettek [...]
Majd mikor Àllt a halom, hazamentek, s ennekutÀna
sz¢p rendben gy¡lekezve, dicsû lakomÀt lakomÀztak
hÀzÀban Priamosznak, a Zeusz-tÀplÀlta kirÀlynak.
így rendezt¢k ûk a lovas HektÂr temet¢s¢t.Ê58
Freud az antik trag¢dia korai formÀjÀt ä melyben az elbukÀsra Át¢lt tragikus hûs
egyed¡l Àll a vele egy¡tt ¢rzû, de tehetetlen karral szemben ä kapcsolatba hozza a
vallÀs, a kultÃra kialakulÀsÀban d´ntû szerepet jÀtszÂ, az emberis¢g ûsi mÃltjÀban feltehetûleg gyakran megism¢tlûdû esem¢nnyel: amikor a horda hÀtt¢rbe szorÁtott fiatal
hÁmjei meg´lt¢k ¢s elfogyasztottÀk az ûshorda korlÀtlan urÀt.59 (A hipotetikus ûsapagyilkossÀg jelenkori megfelelûje az uralkodÂ hÁm meg´l¢se vagy f¢lreÀllÁtÀsa a fejlettebb Àllati tÀrsadalmakban.) A tragikus hûs szem¢lye k¢pviseli a zsarnok elleni lÀzadÀst, ¢s egyÃttal û a lÀzadÀs Àldozata, aki magÀra veszi a k´z´ss¢g v¢tkeit. A hûs bukÀsÀt
elûre lÀtÂ ¢s ezen Àlszent¡l szÀnakozÂ kar az uralkodÂ hÁmet f¢lreÀllÁtÂ fiatal hÁmek
k¢sei utÂda.60
Totemisztikus a hÀttere az antik trag¢dia mÀsik lehets¢ges forrÀsÀnak, a kecsketÀncnak, a tragikoi khoroinak (kecskebaknak ´lt´z´tt kÂrus). A kecsketÀnc maradvÀnya a
kecskebaknak mint totemÀllatnak a felÀldozÀsa (a kecskebak Dion¡szosz mÀsik Àllati
formÀja). Ugyancsak ´sszef¡gghet a kecskeÀldozattal a szatÁrjÀt¢k, melyre Arisztotel¢sz utal mint a trag¢dia forrÀsÀra (PO°TIKA, 1449a).
Dion¡szosz megkÁvÀnta, hogy hÁvei, a bakkhÀnsok vele azonosuljanak. Amint Trencs¢nyi-Waldapfel Imre Árja, a bakkhosz vagy bakkh¢ azonosulÀsa Bakkhosszal, Dion¡szosszal p¢ldak¢pe a maszkot viselû szÁn¢sz azonosulÀsÀnak a hûssel, akit megtestesÁt.
Dion¡szosszal azonosul k´zvetve az antik trag¢dia, a jÀt¢kosok ¢s a n¢zûk is. Kiemeli
Trencs¢nyi, hogy mikor a bakkhÀnsok szinte mÀr el¢rik Dion¡szoszt, az isten a MÃzsÀkhoz menek¡l.61
Feltehetû, hogy a mÁtoszbÂl, a szertartÀsbÂl nûtt ki a drÀma mÀs kultÃrÀkban is. A
k´z¢pkori miszt¢riumjÀt¢k a szÂ szoros ¢s Àtvitt ¢rtelm¢ben a templombÂl l¢pett ki.
A hûs ezÃttal is magÀra veszi a k´z´ss¢g v¢tkeit, ¢s ennek esik Àldozatul. Megmarad
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jelk¢pes, szublimÀlt formÀban egy v¢get nem ¢rû totemlakoma: az Àldozat test¢nek,
v¢r¢nek elfogyasztÀsa, a vele valÂ azonosulÀs ûsi mÂdja szerint.
A szÁnpadi cselekm¢nyt a cselekm¢ny magjÀt k¢pezû cselekv¢stûl ¢vezredek vÀlasztjÀk el. A valÂsÀgbÂl valÂ kil¢p¢s, a szÁnhÀzi illÃziÂ kialakulÀsa hosszÃ fejlûd¢s eredm¢nye. A cselekm¢nybûl valÂ kil¢p¢s (exeunt, el), akÀrcsak a lecsengû zÀrÀs, megk´nnyÁti
az à¢bred¢stÊ, Àthidalja a szÁnpadi ¢s a k´znapi valÂsÀg k´z´tti ürt.
Nyitott befejez¢s
Az ÀthidalÀs leplezettebb, fondorlatosabb mÂdja a lezÀrÀs elhagyÀsa. Inverze a kÂdÀnak, a lecsengû, àtompaÊ zÀrÀsnak. A kÂda eset¢ben a drÀmai cselekm¢ny elûbb zÀrul,
mint a darab, m¢g a f¡gg´ny lehullÀsa elûtt. A ànyitottÊ befejez¢s azt jelenti, hogy a
drÀmai cselekm¢ny nem zÀrul le a szÁndarabbal vagy reg¢nycselekm¢nnyel egy idûben: tÃlnyÃlik rajta. àLehullt a f¡gg´ny, s nyitva minden k¢rd¢sÊ, mondja Brecht. °s ez
nem csak A SZECSUçNI JñL°LEK -re Àll. Matti, a b´lcs szolga, nem vÀrja be Puntila kijÂzanodÀsÀt, aki r¢szegs¢g¢ben ism¢t emberszabÀsÃvÀ vÀlt (PUNTILA öR °S SZOLGçJA,
MATTI). Alig f¢lzÀrlat Matti r´vid bÃcsÃdala, mely szerint itt az ideje, hogy szolgÀi hÀtat
fordÁtsanak Puntila Ãrnak. A fesz¡lts¢gg´rb¢k vilÀgosan mutatjÀk, hogy Brecht darabjai t´bb k¢rd¢st hagynak nyitva, mint Shakespeare drÀmÀi vagy Racine trag¢diÀi.
Azt is elÀruljÀk ugyanakkor, hogy l¢nyeg¢ben k´vetik a feszÁt¢s/oldÀs drÀmai t´rv¢ny¢t: a fesz¡lts¢g nû a darab folyamÀn, ¢s az utolsÂ felvonÀsban ¢ri el a csÃcsot.
Ugyanakkor àzÀrtÊ szÁnmüvekben, reg¢nyekben sem oldÂdik meg minden k¢rd¢s.
Xim¢na Corneille CID-j¢ben ambivalenciÀbÂl vagy szem¢rembûl egy ¢vvel elodÀzza
a v¢gleges d´nt¢st: hozzÀmegy-e RodrigÂhoz, aki pÀrbajban meg´lte a lÀny apjÀt. ä
Goethe B þNR°SZESEK-j¢ben (DIE MITSCHULDIGEN) siker¡l kiderÁteni, ki volt valÂjÀban a tolvaj, de ezzel nem szünt meg a t´bbiek bünr¢szess¢ge. A tolvaj S´ller ¥ part-ja
(f¢lre) ä àEzÃttal megÃsztukÊ ä is utal a lezÀratlansÀgra. A W ILHELM MEISTER VçNDOR°V EI k¢ziratÀnak v¢g¢re Árott folytatandÂt (àIst fortzusetzenÊ) Goethe v¢g¡l is t´r´lte.
Letett rÂla, hogy megvÀlaszolja az olvasÂban felmer¡lû valamennyi k¢rd¢st. Joyce
E VELINE-j¢nek cÁmszereplûje a vonat ablakÀbÂl visszan¢z barÀtjÀra, de arca nem mutatja, vajon szereti-e, hÀlÀs-e, s vajon egyszer s mindenkorra szÂl-e a bÃcsÃ. A NýV °REK -ben nem der¡l ki, mi¢rt mosolygott, nevetett befel¢ az ´reg pap, akit gyÂntatÂsz¢k¢ben talÀltak holtan, derüsen. A pap nûv¢rei sejtik ¢s sejtetik, hogy àvalami nincs
rendben az ´regn¢lÊ. Hogy ez mi lehetett, mÀr csak az¢rt sem tudjuk meg, mert a novella
narrÀtora kisgyerek.
Lawrence Sterne ° RZELMES UTAZçS-Àval kapcsolatban Árja Szerb Antal: àmindig a
majdnemn¢l marad, ¢s a reg¢ny Ãgy v¢gzûdik be, hirtelen, egy mondat k´zep¢n, amikor Yorickkal
¢ppen t´rt¢nik valamiÊ.62
A befejezetlens¢g az alakzatok k´z¡l az ellipszishez Àll legk´zelebb, ¢s akÀrcsak az
ellipszis, l¢nyeg¢ben k¢tf¢le. Mint az ellipszis, bizonyos esetekben a sz´veg ¢s a helyzet
alapjÀn egy¢rtelmüen megoldhatÂ. MÀskor t´bbf¢lek¢ppen ¢rtelmezhetû: sok¢rtelmü, nyitott, mint a metafora. Az ellipszis eset¢ben az elsû, az irodalmi sz´vegszerkezet eset¢ben a mÀsodik a gyakoribb. A befejezetlens¢gnek, a hiÀnyzÂ sz´vegnek, a
sz´veg hiÀnyÀnak is lehet mondanivalÂja. Attitüd kifejez¢se lehet, Ágy a habozÀs¢ Xim¢na eset¢ben. VilÀgn¢zet¢. Brecht drÀmÀi szerint az adott tÀrsadalmi k´r¡lm¢nyek
k´z´tt a k¢rd¢sek megoldhatatlanok. Ezt a gondolatot vilÀgosan, tevûlegesen fejezi ki
a darab megoldatlansÀga. Ebbûl a szemsz´gbûl is n¢zhetj¡k Moliªre legvitatottabb
àvÁgjÀt¢kÀnakÊ, az EMBERGYþL¹Lý-nek a befejezetlens¢g¢t. Alceste azzal hagyja el a
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szÁnt, hogy nem ¢lhet tovÀbb olyan nyomorÃsÀgos vilÀgban, melyben diadalmaskodnak a v¢tkek, ¢s egy talpalatnyi helyet keres, ahol egy tisztess¢ges ember b¢kess¢gben
¢lhet. (Ezen mit sem vÀltoztat, hogy barÀtai utÀnasietnek, hogy lebesz¢lj¢k v¢gzetes
terv¢rûl.) Moliªre aligha lÀtta ezt Ágy a XV II. szÀzadban. De hûse (akit û maga jÀtszott)
Ágy lÀtta.
A szÀzad elsû fel¢nek magyar elbesz¢lû prÂzÀjÀban Kaffka Margit k¢pviseli a kicsengû ¢s nyitott formÀt. Hosszan cseng ki a SZíNEK °S °V EK (àSz¢p, nagy csendess¢g van,
tisztÀn hallik a harangszÂ, ¢s ¢n ´lembe ejtett k¢zzel tudok egy helyben ¡lni, sokÀ, egyed¡l, ¢s
eltünûdni [...] a messzi, messzi ¢let dolgainÊ). Az utolsÂ mondatban felvetett k¢rd¢s biztosÁtja a lezÀratlansÀgot t´bb elbesz¢l¢sben is (A V ESZEDELEM, SOROR ANNUNCIA, ºNNEP).63
A befejezetlens¢g periferikus, de makacsul visszat¢rû formÀja a holnapra valÂ utalÀs.
MiutÀn a herceg menek¡lûben l¢vû f¢ltestv¢r¢t, az intrikust elfogtÀk, àNe gondolj ezzel
holnapig!Ê, mondja a hercegnek Benedetto lovag. àNe f¢lj, / Javaslok majd jÂ b¡ntet¢st!Ê64
(Shakespeare: SOK HþHñ SEMMI°RT.) A n¢zûk nem tudhatjÀk, milyen b¡ntet¢st javasolt Benedetto mÀsnap, a darab keret¢n kÁv¡l. ä àGyer¡nk hozzÀm mindannyian, Val¢r
Ãr, / Rem¢lem, holnapig ´cs¢m haragja tisztulÊ,65 mondja Ariste Sganarelle-rûl szÂlva, aki
d¡h´sen kirohant a szÁnrûl (Moliªre: F °RJEK ISKOLçJA). Ha a hûs gyûz´tt a jelenben
az egyik fronton, a harcban, a j´vûben gyûzni kÁvÀn a szerelem sÁkjÀn (Shakespeare:
V I. H ENRIK , I. r¢sz). Arlequin Marivaux DOUBLE INCONSTANCE-Ànak (K ETTýS çLLHATATLANSçG) v¢g¢n derüsen veszi tudomÀsul, hogy ezÃttal kifogtak rajta: àmost rajtunk a sor, majd mi tr¢fÀljuk meg nemsokÀraÊ.
Zola GERMINAL-ja azzal a (marxista) t¢zissel zÀrul, mely szerint min¢l jobban kizsÀkmÀnyoljÀk a bÀnyÀszokat, annÀl tudatosabban t´rnek utat felszabadulÀsuk fel¢.
A spanyol barokk drÀmÀban a mindennapi valÂsÀgban bek´vetkezett bukÀst a mÀsvilÀgban bek´vetkezû happy end k´veti. CalderÂn DEVOCIñN DELLA CRUZ-Ànak (çHíTAT A K ERESZTN°L) rablÂgyilkos, v¢rfertûzû testv¢rpÀrja a fesz¡lethez fordul, mely
alatt egy halott p¡sp´k szelleme meggyÂntatja ûket, s Ágy lelk¡ket a mennyorszÀg ´r´mei vÀrjÀk.
Nem alkalmazhatÂ a ànyitottsÀgÊ az olyan abszurd drÀmÀra, mely tudatosan ker¡li
a feszÁt¢s/oldÀs mechanizmusÀt, s Ágy nem zÀrhatÂ, ¢s nem is tagadhatja meg a lezÀrÀst.
Zenei szempontbÂl a hangsÃlyozott disszonancia t´ltheti be a lezÀrÀs szerep¢t. Beckett
drÀmÀjÀban, a GODOT-RA VçRVA cÁmüben V ladimir ¢s Estragon ´ngyilkosok akarnak
lenni: minden k´t¢l szakad a szÂ szoros ¢rtelm¢ben. àVLADIMIR: SzÂval megy¡nk. / ESTRAGON: Menj¡nk. (Nem mozdulnak.)Ê A nyelvi aktusra rÀcÀfol a tev¢kenys¢g megtagadÀsa, mely egyÃttal befagyasztja ¢s ezzel a disszonanciÀval lezÀrja, legalÀbbis leÀllÁtja
a drÀmai cselekm¢nyt.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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TALçLTAM EGY K¹NYVET
A C¢druspalota
CzÂbel Minka: A k¢t arany hajszÀl
àçllt a s´t¢ts¢g fala ¢s m¢gis mozgott. Mozdulatlan
volt ¢s m¢gis ide-oda folyt. N¢ha egy-egy felhûfoszlÀny megakadt a fÀkon, de csak mint egy feh¢rebb
s´t¢ts¢g f¡gg´tt a sürü galyak k´z´tt. Ha elhÃzÂdott, ronggyÀ sz¢tt¢pve maradt a fenyû tüin. E s´t¢ts¢gbe zÃgott a patak morajlÂ hullÀma folytonos
egyformasÀggal, de k´zben megÃjulÂ erûvel, mely
ism¢t elgy´ng¡lt, mint egy ´r´k´s melÂdia visszat¢rû
¡teme. Szinte lÀttatta a hang, a patak hol lepke
utÀn kapÂ feh¢r macskÀkk¢nt felugrÀlÂ habjÀt, hol
ism¢t t¡k´rj¢gszerüen elsimulÂ viz¢t...Ê
Remekmüvek kezdûdnek ezzel a lÀttatÂerûvel, mely a claire obscure mÂdszer¢vel bontja ki a homÀlybÂl a k¢pet: tapinthatÂ k´d´t
¢s bestiÀlisan habzÂ vadvizeket.
Az a reg¢ny viszont, mely az id¢zett sorokkal kezdûdik, nem remekl¢s, csak izgalmas
kÁs¢rlet. Aligha olvashattÀk sokan rajtam kÁv¡l az elmÃlt k´zel szÀz esztendûben. Hol felf¢nylû, hol parazsÀba omlÂ, hol a k´z¢pkort,
hol JÂkai kalandvilÀgÀt id¢zû, hol a szecessziÂ
palettÀjÀval kac¢rkodÂ ÁrÀs.
Keleti sugallatok, ûsi jelk¢pek elevenednek ÃjjÀ CzÂbel Minka elÀtkozott ¢letmüv¢ben. K´lt¢szet¢ben elsûk¢nt alkalmazta a mÀra szinte untig k´telezûv¢ vÀlt aszimmetriÀkat ¢s Àtt´rt szerkezeteket. Reg¢nye, A K°T
ARANY HAJSZçL sejtelmekkel Àtszûtt munka,
melyben mintha egyszerre f¢nylene fel a tÀvoli k´z¢pkor meg a spirituÀlis jelk¢pek
ezredv¢gi vilÀga. TÀjleÁrÀsaiban feltünik az
impresszionizmus pÀrÀs, fÀtyolos szÁnharmÂniÀja. A szimbolizmus pedig, mely a maga fekete ¢s arany miszt¢riumaival Àt- meg ÀtszÁnezi e müvet, talÀlkozik a szÁneken tÃli szÁnek
hol vibrÀlÂ, hol rusztikus, hol ¢teri k´zeg¢vel.
Szerzûnk idegenszerü, eg¢szen modern
jelens¢g a magyar irodalomban. Egyszerre a
szÀzadv¢g tÃl¢rz¢keny m¢diuma ä ebben

nem k¡l´nb´zik ÁrÂtÀrsaitÂl ä, ugyanakkor
ûserejü boszorkÀny, akiben f¢rfiakat megcsÃfolÂ kalandvÀgy ¢l. A lelke csordultig telÁtett
olyan csak f¢lig Àtgondolni mert morbid Àlmokkal ¢s sÂvÀrgÀsokkal, melyek a szÀzadv¢g
nagy franciÀi, Baudelaire, Verlaine ¢s Mallarm¢ müv¢ben ´lt´ttek hangtestet, de nÀlunk
akkoriban (¢s m¢g sokÀig) terra incognitÀnak
szÀmÁtanak.
K´ltûnket bensû meg¢rz¢sei ¢s fojtÂ lÀtomÀsai vezett¢k. Sokszor maga is visszahûk´lhetett s´t¢t sejtelmeitûl, torz ÀlmaitÂl. °reznie kellett, hogy koridegen t¡nem¢ny. Hasadt l¢lek, aki nappal a tekint¢lyes Ãrh´lgy
ÀlarcÀban kellemkedik, ¢jszaka viszont Àtadja
magÀt a mÀgia, a misztika kÁs¢rteteinek.
Szeml¢let¢bûl v¢gk¢pp hiÀnyzik az a n¢ptanÁtÂi-n¢pvez¢ri attitüd, mely a maga korÀban (¢s mintha kicsit azÂta is) szinte k´telezû
volna egy k´z¢p-eurÂpai po¢ta szÀmÀra. Reg¢ny¢t Àtsz´vi a szÀmmisztika ä a fûhûsnek
tizenk¢t tÀrsa van, baljÂs uralma tizenk¢t esztendeig tart ä, tovÀbbÀ a szÁnek (fekete ¢s sÀrga lÂ), a szavak meg a sejtelmek mÀgiÀja.
E k¡l´n´s reg¢ny szellem¢ben is kuriÂzum. Semmif¢le historikus ¢s szociogrÀfiai
vonatkozÀsa nincs. Egy k´rvonalak n¢lk¡li,
korszakok k´d¢ben lebegû birodalomban jÀtszÂdik, ahol szeg¢nyek is, gazdagok is ¢lnek,
Àm e motÁvumnak semmilyen hatÀsa nincs a
müre. íns¢gesei ¢s dÃskÀlÂi egyformÀn bonyolult lelkek, f¡ggetlen¡l a napi rangl¢trÀn
elfoglalt hely¡ktûl. A reg¢ny k´z¢ppontjÀban
ÀllÂ àlovagnakÊ ¢s k´r¢nek van n¢mi àkurucosÊ karaktere, hisz mindnyÀjan felvid¢ki
rablÂk, de az az utÂlag kurucosnak v¢lt romantikus vonÀs, mintha e f¢rfiak a szeg¢nyek
oltalmazÂi lettek volna, hiÀnyzik CzÂbel MinkÀnÀl. Ahogy hûseinek, akik magyarok, tÂtok
¢s cigÀnyok, n¢metek meg zsidÂk, semmilyen
mai ¢rtelemben vett nemzeti-nemzetis¢gi
megnyilatkozÀsuk nincs. SzociolÂgiai hÀtter¡k ¢s nemzeti hovatartozÀsuk csak szÁnfolt
egy imaginÀrius palettÀn, de a szerzû e szÁnfoltokbÂl kizÀrÂlag spirituÀlis ¢s nem histÂriai
tablÂk¢pet kÁvÀn l¢trehozni...
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CzÂbel Minka AnarcspusztÀn sz¡letett, a
szabolcsi porf¢szekben, ¢s itt is ´regedett
meg ä t´bb mint kilencven esztendût ¢lt,
minden kortÀrsÀt tÃl¢lte ä, de ifjÃkora a Felvid¢ken telt, ¢s ez m¢ly nyomokat hagyott
munkÀssÀgÀn.
Hamvas B¢la az ÁrÂkat aszerint csoportosÁtja egy müv¢ben, hogy melyik ¢gtÀj karaktere hatÀrozza meg gondolkodÀsukat. CzÂbel
Minka eset¢ben ä HamvasnÀl Tompa MihÀly
e mentalitÀs hazai etalonja ä ¢szak a meghatÀrozÂ irÀny. Fenyûerdûk ¢s sziklab¢rcek,
baglyok meg fekete barlangok, elÀsott kincsek ¢s medve jÀrta ´sv¢nyek. RagyogÂ vÀrosok, melyek k´r¡l nyomorÃsÀgos falvak tengûdnek. A vÀrfalon bel¡l barokk f¢ny, a vÀrfalon kÁv¡l ¢hs¢g meg barbÀrsÀg ä erdei
gyüjt´getûk ¢s nyomorÃsÀgos hegyi pÀsztorok...
Valahol a Felvid¢k vad hegyei k´zt, az erdû m¢ly¢n Àll egy lovagvÀr. Egykor tÀn kirÀlyi erûdÁtm¢ny lehetett, mÀra erdei rablÂk tanyÀjÀvÀ z¡ll´tt. Mohos, kidûlt-bedûlt falai k´z´tt rejt¢lyes ¢pÁtm¢ny magasodik, a C¢druspalota.
Itt ¢l tÀrsaival Dobos lovag. Ez a furcsa
szerzet, aki egy kuruc hegyi rablÂvez¢r ¢s egy
aranypalÀstÃ kirÀlyfi kever¢ke. Kortalan jelens¢g, ahogy az eg¢sz reg¢ny k´zege kortalan. A mi lovagunk trag¢diÀja pedig a f¢lig
tudÀs, a f¢lig beavatottsÀg.
A mü ideje meghatÀrozhatatlan, tulajdonk¢ppen a metafizika kontÃrtalan t¢r-ideje.
Az olvasÂ olykor elbizonytalanodik, hisz
egyik-mÀsik esem¢ny mÀr-mÀr az ElefÀntiak,
a ThurzÂk meg a baljÂs eml¢kezetü CsÀkok
korÀt id¢zi. A vÀsÀrok ¢s a tÀrsadalom alatti
figurÀk infernÀlisan balkÀni vilÀga viszont
borÃs Àrny¢klelkeivel ¢s rettenetes torzsz¡l´tteivel, szemben a polgÀri szorgalom szint¢n jÂl k´rvonalazott helyszÁneivel, mely az
elmÃlt szÀzadv¢g levegûj¢vel Àtitatott, a kora
k´z¢pkori Àlmok poklÀt, a Bosch ¢s Gr¡newald megfestette fekete mÀgusokat ¢s boszorkÀnytanyÀkat id¢zi eml¢kezet¡nkbe.
A nehezen vÀzolhatÂ, bÀr tÃl komplikÀltnak sem mondhatÂ t´rt¢net l¢nyege a k´vetkezû: Dobos lovag, àa Nap fiaÊ, akinek szÀrmazÀsa sejtelmesen bizonytalan, gyermekkorÀt a Felvid¢k hegyei k´zt t´lti. ApjÀt nem ismeri, anyjÀval ¢l egy v´r´sfenyûbûl eszkÀbÀlt
fahÀzban. Havasi virÀgokat szed, erdei bogyÂkat gyüjt ¢s ä fegyverekrûl ÀbrÀndozik.

Felcseperedve aztÀn medv¢kkel, farkasokkal
viaskodik. Olyan rettenthetetlen ¢s nagy ÀlmÃ suhanccÀ vÀlik, hogy egy alkalommal
m¢g a meghasadÂ sziklafalbÂl villÀmk¢nt rÀrontÂ ´rd´ggel is szembeszÀll. Jutalmul a viadalt titkon v¢gign¢zû angyal megajÀnd¢kozza k¢t arany hajszÀllal, melyek sebezhetetlenn¢ teszik.
így lesz belûle az erdû kirÀlya, Robin
Hood-szerü figura, martalÂcok ¢s f´ld´nfutÂk vez¢re, aki a C¢druspalotÀba veszi be magÀt. Trag¢diÀja, hogy csak f¢lig ¢rti az angyaltÂl kapott hatalma ¢s az ´rd´g´n aratott
diadalma miszt¢riumÀt. Emberfeletti ereje
n¢mi ä nem f´lt¢tlen¡l szent ä szimplicitÀssal
elegy¡l. A keze mindig biztos, de az ¢rtelme
n¢ha elhomÀlyosul.
Maga a C¢druspalota a vad ¢szak jelk¢pe.
K´z¢pkori romok k´zt f´lmeredû kast¢ly,
zord rablÂtanya, ahol gondtalanul telik a
nyÀr, ahol, a helyi mondÀs szerint, àa juhÀsznak medve a hÀlÂtÀrsa, farkas az ellens¢geÊ, s zimankÂsra fordulvÀn az idû, a àbetelel¢sÊ
(ahogy a szerzû Árja) a tÃl¢l¢s¢rt folyik. à...a
h¢zagokat ablakon, ajtÂn, a gerendafalban mohÀval dugtÀk be, helyenk¢nt agyaggal betapasztva.
AztÀn medvebûr´ket, neh¢z vastag szûnyegeket hoztak le a padlÀsrÂl, az ajtÂk el¢be akasztottÀk, az ablakok k´r¡l pedig pokrÂcdarabokat szegeztekÊ. A
lovag ¢s martalÂcai vadÀszutakon t´ltik fel az
¢l¢skamrÀt t¢lire. Medve-, szarvas- ¢s vaddisznÂhÃssal.
CzÂbel Minka, ez a titokzatos lelkü boszorkÀny lÀthatÂan a term¢szet fest¢sekor ¢rzi
magÀt igazÀn otthon. çm az erdûk, b¢rcek ¢s
vadvizek eme kultuszÀban, mely mÀr-mÀr
term¢szetmisztika, szint¢n van valami nÀlunk, magyaroknÀl idegenszerü vonÀs. Ez a
hosszÃ ¢lete v¢g¢ig magÀnyban ¢lt asszony a
zord havasok, sas szÀllta sziklab¢rcek ¢s j¢gcsipk¢s fenyvesek vilÀgÀban talÀl igazÀn ´nmagÀra. Mohos t´rzsek, gy¢mÀntf¢nyü pÂkhÀlÂk, bagolyhuhogÀsÃ szelek ¢s a sürü fenyvesbe szürten beszivÀrgÂ napsugarak k´zt.
Befagyott tengerszemek partjÀn ¢s habzÂ vÁzes¢sek alatt. Ezernyi szÁnÀrnyalatÀt ismeri a
k¢k hÂnak ¢s az opÀlos j¢gnek, a k´zelÁtû alkonyatnak meg a zordon fenyvesben bolyongÂ f¢nyeknek ¢s Àrny¢koknak...
A palotÀba, de m¢g annak k´rny¢k¢re is,
asszony nem l¢phet. A mü cselekm¢nye m¢gis a nûk hatÀsÀra lÂdul meg. A lovag, immÀr
az arany hajszÀlak biztos v¢delm¢ben, felke-
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resi àadÂt beszedniÊ a k´rny¢k vak cigÀnyvajdÀjÀt.
Az erdûm¢lyi rejtekhelyen talÀlhatÂ tÀbor
leÁrÀsa CzÂbel Minka egyik remekl¢se. Bemutatja a cigÀnyok tÀncÀt: à...tÀncolt a sz¢p cigÀnylÀny, tovÀbb m¢g sok pÀr forgott: eg¢szs¢ges
fiatal leg¢nyek, t¡zesszemü menyecsk¢kkel, de voltak nyomor¢kok is, kik egy¡tt tÀncoltak. Egy t´rpe
sz´rnyeteg, kinek ´sszeaszott aprÂ lÀbai alig bÁrtÀk
neh¢z felsû test¢t, b¢kaugrÀsokkal keringett egy kezetlen ¢s orratlan n¢mber k´r¡l, egy mÀsik, kinek
szÀja eg¢szen f¡l¢ig fel volt hasÁtva, egy mankÂn
ugrÀlÂ r¢mteremtm¢nyt hÃzgÀlt...Ê ä nos, ebbe a
forgatagba, torz zsibongÀsba toppan be a lovag, ¢s szemet vet a cigÀnylÀnyok tÀncot ropÂ
legszebbik¢re, ArameÀra, aki a lovag elûtt
àfelegyenesedett, mint a tÀmadÂ kÁgyÂ, ingadozott,
hajladozott, mint a nÀdszÀl d¢li sz¢lben, forgott,
mint az ´rd´gszek¢r, majd f´ldre vetette magÀt s kÃszott, mint a gyÁk. Nem is tÀnc volt ez, de egy fiatal
Àllat ¢let´r´me...Ê
A kettej¡k olykor vulkÀni tüzzel fellobbanÂ, laza ¢s vÁvÂdÂ, Àm mindenk¢ppen f´ldi
szerelm¢bûl gyermek sz¡letik. Igen Àm, csakhogy a vehemens ¢s ´rd´ng´s lovagot megkÁs¢rti az ¢gi szerelem is, a svÀb mÀgus ¢s
ezermester feles¢ge, a szûke Winkler AmÀlia
k¢p¢ben. Grinaeus MÀtyÀs, a svÀb csillagjÂs
¢s mindentudÂ, a àbocskÂi magiszterÊ, kinek
hÀzÀt aranyoroszlÀn ¢kesÁti, ¢s aki a k´zhiedelem szerint korombÂl aranyat tud fûzni,
babusgatva szereti, de kordÀban tartani nem
tudja sz¢ps¢ges AmÀliÀjÀt.
Az asszony bemutatÀsakor, aki sÀrga bûrcipûben, sÀrga aranylÀnccal a nyakÀban jÀrkel ä az arany ¢s a sÀrga ezernyi-ezer vÀltozatban fel-feltünik a reg¢nyben, a spirituÀlis
vilÀg jelk¢pek¢nt, hol mint csapongÂ citromlepke, hol mint a cigÀnylÀny, Aramea koromfekete hajÀban csengû-bongÂ arany ¢kszer ä,
CzÂbel MinkÀt Ãjra megkÁs¢rti a korÀbban
mÀr bevÀlt varÀzslat: a àszigeti vÀsÀrÊ infernÀlisan pittoreszk farsangjÀt rajzolja oda hÀtt¢r¡l a sz¢ps¢ges Winkler AmÀlia portr¢ja
k´r¢. àMint egy kiszÀradt erdû sz¡rke galyai, Ãgy
Àlltak fel az ´kr´k, tehenek szarvai. Egy nagy bika
nyaka is feket¢llett a tehenek t´meg¢bûl. Az Àllat
n¢ha gyeng¢n morgott. Egy lÀncon vezette k¢t posztÂruhÀs ember. A vÀsÀrt¢ren feh¢rlettek a m¢zeskalÀcsosok ¢s a csizmadiÀk sÀtrai. Az elûbbibe pirosra,
sÀrgÀra festve szÁvek, m¢zesbÀbok, viaszgyertyÀk, az
utÂbbiakban bocskorok, bakancsok, el´l egy hosszÃ
rÃdon csizmÀk lÂgtak, mintha csak l¢pn¢nek, mint-

ha csak az emberek elszaladtak volna belûl¡k, csak
a lÀbuk maradt volna itt, hogy ´r´kk¢valÂsÀgba
l¢pjen s ne haladjon...Ê
A remek leÁrÀst tet¢zi m¢g a cser¢pvÀsÀr
t´v¢ben sereglû koldusok ¢s a vÀsÀrra felvonulÂ veres szakÀllÃ zsidÂk menet¢nek festûi
ÀbrÀzolÀsa is.
Ebbûl a kavargÂ k¢pbûl bomlik ki a sz¢ps¢ges Winkler AmÀlia portr¢ja. A lovaggal valÂ vÁvÂdÂ szerelm¢t pedig igencsak komplikÀlja, hogy utÂbbi, az arany hajszÀlak v¢dte
nemes martalÂc jÀratlan a metafizika vilÀgÀban. Dobost, az erdei embert, az ûserû jelk¢p¢t meg¢rinti az ÁrÀs, a dal, a titkos tudomÀnyok lehelete, a misztikus tudÀs hatalmÀnak ¢s csÀbÁtÀsÀnak ereje, s e vÀgyakozÀsa
okozza v¢g¡l a veszt¢t. SÂvÀrog a magasabb
szellemis¢g utÀn, melyet a sz´k´tt szerzetesbûl lett ä eg¢szen k´z¢pkori mentalitÀsÃ ä
ÁrÂdeÀk alakja jelk¢pez, Àm a metafizika teljess¢g¢t nem siker¡l meg¢rtenie. Az ¢gi ¢s
f´ldi szerelem kettûs vonzÀsÀban ¢lû lovag
furcsa kentaurrÀ lesz ennek k´vetkezt¢ben.
K¢ptelen eg¢szen hÀtat fordÁtani az ¢rdes
anyagvilÀgnak, a martalÂcsors ¢s ´r´mei hÁvÀsÀnak, mik´zben f¢lig megnyÁlt szelleme az
¢teri tudÀst sÂvÀrogja.
BukÀsa is ¢rtetlens¢ge k´vetkezm¢nye,
hisz a meddû, de gyermekre vÀgyakozÂ (¢s a
magasabb szellemi szf¢rÀkban is otthonos)
Winkler AmÀlia bosszÃt Àll a lovagon, nevezetesen annak a sz¢ps¢ges àfekete kÁgyÂhozÊ,
az arany¢kekkel felcicomÀzott cigÀny ArameÀhoz füzûdû f´ldi, term¢keny szerelme miatt.
AmÀlia egy lopott pÀsztorÂra sorÀn kit¢pi
a lovag arany hajszÀlait ä lÀthatÂan ¢s tudatosan egy modern SÀmson ¢s Delila-t´rt¢netre
siklik itt CzÂbel Minka tolla ä, s a titkos erej¢tûl
megfosztott, Àm a szellem erej¢bûl nem r¢szesedett, f¢lig beavatott Dobos lovag ä tovÀbb üzve martalÂcmesters¢g¢t ä a csillagjÂs, a mindentudÂ magiszter fegyvere Àltal esik el.
A jelk¢pek erdej¢n ¢s pittoreszk tÀjakon,
vÀsÀri ¢letk¢peken, b¢rces hegyek viharain ¢s
mÀr-mÀr k´z¢pkori infernÂÀbrÀzolÀsokon Àt
kanyargÂ t´rt¢net, mely sajÀtsÀgos elegye egy
romantikus JÂkai-reg¢nynek meg egy l¢lekÀbrÀzolÀssal, szÀmmisztikÀval, antik szimbÂlumokkal ¢s eleven mondatfolyamokkal kunkorgÂ szecessziÂ kori histÂriÀnak, Ãgy ¢r v¢get, ahogy egy modern krimi elkezdûdik.
Egyetlen puskad´rren¢ssel.
Szepesi Attila
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VERSENYMþ °Gý
ZONGORçRA
Bodor çdÀm: Az ¢rsek lÀtogatÀsa
Magvetû, 1999. 127 oldal, 1190 Ft
Bodor çdÀm nagy felfedez¢se: nincs valÂsÀg.
UtoljÀra, eml¢ksz¡nk m¢g?, egy Cseh TamÀsäBerem¢nyi G¢za-szÀmban talÀlkoztunk
vele, igaz, mÀr akkor ä a nyolcvanas ¢vekben
ä messzirûl, lev¢lben szÂlt. HozzÀnk? Kik vagyunk mi? Kik voltunk? Annyi bizonyos,
hogy nem kevesen hallgattÀk cÁmzettk¢nt a
szÀmot akkor ¢s itt. Meg ott.
Bodor çdÀm reg¢ny¢ben, AZ °RSEK LçTOGATçSç -ban a hely, valamint az idû roppant
ismerûs, k´ze van hozzÀ, nem tekinthet el tûle, s ¢ppen ez¢rt hiÀba keresn¢ az olvasÂ azokat az ism¢rveket, amelyekre klasszikus valÂsÀgmeghatÀrozÀsokbÂl eml¢kszik. Az eml¢kez¢s folyamatÀba inkÀbb a reg¢nyolvasÀs folyamata kapcsol be: AZ °RSEK LçTOGATçSç-t
valahogy Ãgy olvassuk, ahogyan bizonyos ÀlmokbÂl igyeksz¡nk, hasztalan, fel¢bredni. A
lehetetlen ¢s a lehets¢ges, a valÂszÁnü ¢s a valÂszÁnütlen, a hihetû ¢s a hihetetlen k´z´tt ledûl a vÀlaszfal. Ez¢rt az olvasÂ gyakran leteszi, majd Ãjra elûveszi a reg¢nyt, visszaretten,
idegenkedik, v¢dekezve az irodalom feletti ä
emberi ¢let alatti k´zeg ellen, amely megteremtette a sajÀt nyelv¢t. °s ez a nyelv annÀl
¢rthetûbb, min¢l ¢rthetetlenebb vilÀghoz valÂ l¢tmeghatÀrozÂ kapcsolatunkat tÀrja fel.
Legyek, szerzetesek, tiraszpoli kutyÀk,
büz, szem¢t ä tapasztalhatÂ, hogy van, lÀthatÂ, szagolhatÂ, megszokhatÂ. M¢gsem valÂsÀgos. Nem is fiktÁv. Valamilyen k´ztes t¢rben
foglalja el valami mÀsnak a hely¢t. Figyelmeztet, eml¢keztet arra, ami nincs. MÀr vagy
m¢g nincs? Ez sem tudhatÂ. Bodor çdÀm
mindig errûl mes¢l. TalÀn û az egyetlen, aki
el tudja mes¢lni, ¢s el meri mes¢lni, hogy van
egy vilÀg, amelyben sokan ¢lnek Àt sz¢tt´redezett idûegys¢geket, s mire megszerezn¢k a
tÃl¢l¢shez sz¡ks¢ges tapasztalatokat, valamilyen mÀr-mÀr jÀt¢kos k¢pl¢kenys¢g Àtrendez
egyet-mÀst, Ãgy, hogy a tapasztalat ¢rv¢ny¢t
veszti, a tÃl¢l¢s meg ÃjrabizonyÁtja bizonytalansÀgÀt. Sok ismeret, sok tapasztalat halmozÂdik Ágy fel Àttekinthetetlen halmazzÀ, nem
tudÀssÀ, hiszen ebben a vilÀgban, errûl a vi-

lÀgrÂl semmi l¢nyegeset nem lehet vagy nem
¢rdemes megtanulni azon kÁv¡l, hogy nem
der¡lhet ki: milyen.
GyilkossÀggal kezdûdik, gyilkossÀggal
folytatÂdik a reg¢ny. Mindk¢t esetben kollektÁv gyilkos k´vezi meg a Senkowitz nûv¢reket, illetve a rÂkÀt. Mi¢rt? Ennek a k¢rd¢snek
ebben a reg¢nyben csak Ágy lehet ¢rtelme:
mi¢rt ne? Nincs okszerüs¢g, ahogy v¢letlen
sincs. Sok a gyilkos. A gyilkos: sokasÀg, t´meg, csoport. Arctalan, n¢vtelen. M¢g akkor
is, amikor zÀrÂmozzanatk¢nt az egyes ¢s a
t´bbes k´z´tti minimum a l¢tszÀma. Kettûn¢l
kevesebb mÀr csak az¢rt sem lehet, mert az
egy, akÀrki legyen ¢s akÀrmilyen, mindenk¢ppen szem¢ly. Bodor çdÀmnÀl a gyilkos ¢s
a gyilkossÀg azonos mÂdon ¢s m¢rt¢kben
szem¢lytelen ä neve is csak az Àldozatnak
van! ä, akÀr kollektÁv indulat, akÀr szakszerü
alapossÀg jellemzi. Mintha az egyhangÃ vegetÀlÀs folyamatÀban ä àNapjaink nagyjÀbÂl
egyformÀn teltek, ¢s mÀr-mÀr Ãgy tünt, ¢let¡nkben
t´bb¢ nem vÀltozik semmiÊ ä csakis egy-egy v¢res
esem¢ny, az erûszak lÀtszÂlag ok ¢s k´vetkezm¢ny n¢lk¡l kirobbanÂ pillanatai tagolnÀk az idût.
àA k¢t szem¢lyt, aki k´penye alatt j¢gcsÀkÀnnyal
¢s jatagÀnnal vÁzkereszt d¢lelûttj¢n, mialatt mindenki a templomban ¢nekelt, a rezidenciÀn Periprava vikÀriust meglÀtogatta, k¢sûbb magam is megismertem. Dolguk v¢gezt¢vel egyenesen Colentina
Dunka fodrÀszatÀba siettek kezet mosni. Amikor
meglÀttÀk magukat a t¡k´rben, hamar m¢g egy-egy
hajmosÀst ¢s k´r´mvÀgÀst rendeltek.Ê
VigyÀzat, a t¡k´r nem arcot mutat! A buzgÂ testÀpolÀs, tisztÀlkodÀs ÃgyszÂlvÀn semlegesnek tünû leÁrÀsÀba, pontosabban hangulati elûk¢szÁt¢s¢be az ÁrÂ mÀr gondosan belopta a horrornyelv elemeit. Az akciÂfilmben
jÀrtas olvasÂt (amerikai) krimire ¢ppÃgy eml¢kezteti a j¢gcsÀkÀny, mint egy mÀsik felt¢telezett olvasÂi r¢teget ä korosztÀlyt? ä a Trockij-¢letrajzok utolsÂ fejezet¢re. A lehets¢ges
k¢pzettÀrsÁtÀsoknak ebben a nagyon rugalmas, nagyon tÀg k´r¢ben egyetlen, valÂjÀban
banÀlis hÀztartÀsi eszk´zn¢v ´sszekapcsol,
egyesÁt k¢t ugyancsak lÀtszÂlag k¡l´nÀllÂ
szakmÀt: a k´zt´rv¢nyesnek mondott bün´zû¢t a politikai gyilkossÀg v¢grehajtÂjÀ¢val.
Csakis az eszk´z, az antropolÂgia tÀrgyi tanÃja vall itt a szem¢lyrûl, aki ä ism¢tlem ä mindv¢gig anonim ¢s arctalan marad. A k¢t sze-
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m¢lytelen szem¢lyt a reg¢nybesz¢dben mind´ssze az k¡l´nb´zteti meg, hogy az egyik j¢gcsÀkÀnnyal, a mÀsik jatagÀnnal dolgozik. MÀr
a k¢t szerszÀm egy¡tt valÂ szerepeltet¢se a
sz´vegben s´t¢t humorral telÁtett, a horrort
banalizÀlja. Bodor çdÀm nagy helyzet- ¢s
helyszÁnteremtû, felszabadÁtja az utalÀsban
rejlû hatalmas k¢pzeletmozgatÂ erûket.
1999-ben mit mond az olvasÂnak a jatagÀn? Nem kisebb jelent¢smezût kanyarÁt maga k´r¢, mint a mÀsik kell¢k: ¡zenete eleve
t´rt¢nelem, t´r´kdÃlÀs, v¢res ¡tk´zetek, m¢szÀrlÀsok, kiv¢gz¢sek (fûveszt¢s Àltali!) k¢peit
id¢zi fel. A Bodor çdÀm gyakorolta hüv´s
nyelvi terror az olvasÂ k¢pzelet¢ben forrÂsodik f´l, ¢ppen az utalÀsok, a jelent¢ssürÁt¢s,
a k´zl¢smÂdok energiÀjÀtÂl. A jatagÀn puszta
hangzÀsÀval f¢lelmet kelt, szÂtÀri jelent¢se
pedig a c¢lszerü szerszÀmokat is teremtû homo faber talÀl¢kony elm¢j¢nek bemutatott
hommage: àk¢tszeresen hajlÁtott peng¢jü r´vid
kard, markolatÀn k¢t kis f¡llelÊ. Mennyivel individualizÀltabb szereplûi a sz´vegkulisszÀk
m´g´tt v¢gbement gyilkossÀgnak ezek a nagyon is besz¢des tÀrgyak ä persze az olvasÂi
k¢pzeletre hatÂ ÁrÂi k¢pzelet szÂlaltatja meg
ûket! ä, mint a dologi tulajdonsÀgoknak k¢t
szem¢lyk¢nt megjel´lt ´sszess¢ge: burleszkbe,
n¢mafilmbe t¢vedt reinkarnÀciÂi annak, ami
Shakespeare-n¢l Elsû gyilkos, MÀsodik gyilkos!
°s mennyivel instrumentalizÀltabbak maguknÀl, amelyeknek t´rt¢net¡k van, amelyek
t´rt¢neteket generÀlnak, emelnek be a reg¢nybeli t´rt¢n¢s k´r¢be; hozzÀjuk pedig,
akiket habozva nevez¡nk embernek, a gyilkossÀgon kÁv¡l semmi sem tartozik, inkÀbb
ûk tartoznak, a legmechanikusabb kapcsolÂdÀssal, tÀrgyakhoz, amelyekkel gyilkossÀgot
lehet elk´vetni. Nagyon specializÀlt mük´d¢s¡krûl csak horrornyelven lehet besz¢lni, s ez
a nyelv olyan tÀrgysemleges stÁlusban r´gzÁt
lÀtvÀnyokat, mint a filmkamera vagy a mikroszkÂp. A t¡k´r, amelybe Periprava vikÀrius
k¢t lÀtogatÂja belen¢z Colentina Dunka fodrÀszatÀban, alig mutat t´bbet, s nem is mutathat mÀst, mint egy sz´vettani vizsgÀlat kinagyÁtott felv¢tele: àHajf¡rtjeik csimbÂkosak voltak a nyiroktÂl, b¢lsÀrtÂl ¢s v¢rtûl, ´lt´z¢k¡k´n ä
aff¢le r¢zgombos barna posztÂruha volt, amilyent a
fegyûr´k viselnek ä elkent mÀjcafatok ¢s velûdarabkÀk f¢nylettek.Ê
Ez a mikrorealista nem valÂsÀg ä akÀrcsak

bizonyos Àlmok¢ ä a maga elk¢pesztû logikÀjÀt k´veti. Elbesz¢lûje semmin sem csodÀlkozik, mindent ¢szrevesz, olyan szenvtelen
megfigyelû, hogy akÀr elfÀsult tanÃnak is lehet nevezni. ApÀtia vagy k´z´ny, hogy nem
minûsÁti, nem kommentÀlja, amit az ¢rz¢kszervei k´zvetÁtenek? Erûs ingereket, oly elemieket, hogy az Àllatok ÀllandÂ jelenl¢te a reg¢ny vilÀgÀban a szÂ minden jelent¢s¢ben
term¢szetes: à...olyan v¢rszagÃak voltak (ti. a vikÀrius feldarabolÂi), hogy a hiÃzok f¢nyes nappal
a Bogdanski-r¢vig kÁs¢rt¢k ûketÊ.
Ha ember, ha Àllat, ha van neve, ha nincs:
egyetlen szereplû sem cselekszik, csupÀn
mozdulatokat v¢gez: a gyilkossÀg is mintegy
elk´vetûdik, hiszen minden mozdulat elûk¢szÁti a k´vetkezû mozdulatot. °s csakis azt.
Annyit. A hiÃzok a Bogdanski-r¢vig kÁs¢rik a
v¢rszagÃ szakembereket: ami azon a t¢rÁtûn
tÃl t´rt¢nhet, az mÀr mÀs mozdulatsor, mÀs
k¢psor, mÀs t´rt¢net.
A reg¢ny nyelvi dinamikÀja a c¢lg´mb¢,
amint befogadja ¢s a pillanathoz sz´gezi a
c¢lpontot. Nincs negyedik dimenziÂ. Az idû
csak t¢rbeli k´zegben jelenik meg, de sz¢tesett, t´nkretett tÀrgyak, darÀlthÃs-szerü
testr¢szek jelbesz¢d¢vel, egyfajta lehetetlen,
mozdulatlan mutogatÀssal szÂl, azaz hallgat
egy mÃltrÂl, amikor villamoson k´zlekedtek,
a hangszereken meg muzsikÀltak valakik.
°s a naptÀri jeles napok, Ãgymint MedÀrd, p¡nk´sd, vÁzkereszt? TalÀn a nyelvbe
mumifikÀlt hagyomÀny eml¢k¢t ûrzik inkÀbb, mint a hagyomÀnyt magÀt: eml¢k eml¢kei, ´nÀllÂ l¢t¡k nincs, legalÀbbis k¢ts¢ges.
Egy lÀthatatlan kontraszt elemei tapinthatÂk
ki a narrÀciÂ bizonyos szavai ¢s a l¢tez¢s mindennapjai k´z´tt: a szavak nem azt jelentik,
amit ki tudja, mikor jelentettek, nem azt vagy
egyÀltalÀn semmit. AkÀrcsak bizonyos gesztusok, amelyek m´g¡l ä mint egy megroskadt
dÁszlet ä eltünt a valÂsÀgfedezet: àGyerekkorÀban Hamza szabadsÀgharcosnak k¢sz¡lt, ÀllandÂan k´ld´kig kigombolt feh¢r ingeket viselt, mintha
sajÀt kiv¢gz¢s¢re indulna. De arrafel¢ nem volt
szabadsÀgharc, ¢s csak annyit siker¡lt el¢rnie, hogy
beker¡lj´n a kormaniki b´rt´nbe.Ê
Ha egyszer nincs szabadsÀgharc ä m¢g a
b´rt´nbe zÀrt szabadsÀgharcos sem jelent
semmit. Valahol elveszett az ´sszef¡gg¢s a feh¢r ing, a szabadsÀg ¢s a b´rt´n k´z´tt. A
harcosbÂl rab lesz, teljesen irreÀlis Ãjabb sze-
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repk´r¢ben is: àHaja selyembûl volt, foga ¡vegbûlÊ, mint a drÀga, giccses jÀt¢k babÀknak. Itt
mÀr felesleges a kiv¢gzûosztag, az ing jelk¢pes funkciÂja is Àtalakul: àA sosem hasznÀlt
gomblyukat elt´mte a szutyok.Ê
¹ssze nem illû dolgok egymÀsra vonatkozÀsa ¢s egymÀsrautaltsÀga tart egybe m¢gis
egy ¢ppen inkoherenciÀjÀbÂl erût merÁtû vilÀgot: a jeles napok alig k¡l´nb´znek a k´lcs´nzûbeli ruhÀktÂl, eltakarnak valamit, hogy
ne lÀtssz¢k, micsoda is voltak¢pp. Semmi. A
semmi ¢s a minden ugyanazt jelenti. Amikor
a narrÀtort nevelûanyja bemutatja az archimandritÀnak, a bizonyÁtÂ erejü szakmai tesztel¢s ekk¢ppen megy v¢gbe:
àä Mit is mondott, mihez ¢rt a kedves fia?
ä Mindenhez.
ä Akkor egyszer majd gondjÀra bÁzunk egy kisebb gy¡lekezetet. Addig is vezessen egy boltot.
Mondjuk egy olyant, ahol kimenûruhÀkat lehet b¢relni.Ê
A mindenhez ¢rtûk vilÀgÀban minden lehets¢ges. A szerzetesek ¢s egy¢b papi m¢ltÂsÀgnevet viselûk igencsak vilÀgias mesters¢geket üznek: Fulga atya a vasÃtÀllomÀs
poggyÀszmegûrzûj¢nek gondnoka, Punga
atyÀnak kocsmÀja van, de m¢g az ¢rsek sem
az a bizonyos ¢rsek, mint ahogy a rab sem
bün´zû, a t¢nyleges bün´zût nem Át¢lik el, elÁt¢ltk¢nt azt kezeli, akit valami¢rt t¡dûbetegnek nyilvÀnÁtanak. Minden ¢s mindenki szakadatlanul valami mÀsba megy Àt: ez az eg¢sz
zÀrt vilÀg eff¢le k´rk´r´s ÀtvÀltozÀsokbÂl Àll,
egyetlen tartÂs vonÀsa, amibûl valÂsÀgÀt merÁti, az, hogy senki ¢s semmi nem valÂdi benne. De hÀt kit ¢rdekel? A meg¢lhet¢si mÂdok
szinte ÀllandÂ vÀltozÀsÀval (egyre k¢ptelenebb foglalkozÀsok jelennek meg) az alÀvagy f´l¢rendelts¢gi szolgÀltatÀsokban ¢rdekeltek szem¢lyis¢ge is beolvadna valamilyen
sz¡ntelen megszün¢sbe, ha egy¢ni vonÀsoknak a legcsek¢lyebb es¢ly¡k lenne rÀ, hogy
bÀr nyomokban, fokozatosan halvÀnyodva,
sorvadva megnyilatkozzanak.
Hol megfejthetû, hol pedig makacsul ellenÀllÂ kÂdok keltik az olvasÂban azt a benyomÀst, hogy a d¢j¥ vu egyszerre vonatkozik
irodalmi ¢s dokumentum¢rt¢kü entitÀsokra. Mintha kulcsreg¢ny(ek) szereplûi, szÀlai,
helyzetei tünn¢nek fel ¢s tünn¢nek el AZ °RSEK LçTOGATçSç-ban. Semmi sem igaz, de az
eg¢sz ismerûs? Legfûk¢pp az a f´l´tte prob-

lematikus ¢n, aki lÀtogatÀsok ¢s vÀrakozÀsok
sorÀban ûsi reg¢lûk egykedvüs¢g¢vel parodisztikus rendet tart, mik´zben ragaszkodik
hozzÀ, hogy ne eg¢szen a semmibûl ¢rkezz¢k
a t´rt¢netbe: van neki nevelûanyja, mostohanûv¢re ä csupa majdnem rokon szavatolja a
k¢nyszerlakhelyek vÀndor¢nekes¢nek hovatartozÀsÀt.
Ha egy felt¢telezett, mitikus szereposztÀs m´g¢ egy pillantÀst vetne az olvasÂ, ha a reg¢ny
szolgÀltatta adatokbÂl aff¢le Ki kicsodÀ?-t
konstruÀlna kedve szerint, csak Ãgy kÁs¢relhetn¢ meg szereplûk ¢s szerepek megfeleltet¢s¢t, hogy alkalmi, esetleges, mozzanatosan
bet´lt´tt funkciÂk nyomÀba ered. Hiszen a
reg¢ny g¢pezet¢t mük´dtetû elv ¢ppen az ÀllandÂsÀg hiÀnya, az ebbûl eredû bizonytalansÀg. NarrÀtorunk p¢ldÀul a reg¢ny ÀllandÂ
¢s vend¢gszereplûi k´z´tt ¡ggyel-bajjal folyÂ
kommunikÀciÂban lÀtja el mÀsik (mÀsodik?
hÀnyadik?) feladatÀt. SzÀnd¢kosan tÃlbonyolÁtott mechanizmus, aff¢le eleven lehallgatÂrendszer alkatr¢sze, a t¢nyleges informÀciÂcsere, az egyÀltalÀn bÀrmely kapcsolat megakadÀlyozÀsÀra irÀnyulÂ hivatalos eljÀrÀsban
mük´dik k´zre: a fontossÀg foka itt az abszurditÀs m¢rt¢k¢vel m¢rhetû: à...az ¡gy, amirûl tÀrgyalni akartak, annyira k¢nyes volt, hogy
jobbnak lÀttÀk, ha nem szem¢lyesen besz¢lgetnek,
hanem egy semleges szem¢ly k´zvetÁt¢s¢vel. ögy,
hogy a jerevÀni vend¢gek a fodrÀszsz¢kekben ¡ltek,
Colentina Dunka m´g´tt¡k Àllt, ¢s a t¡k´rbûl n¢zett szembe vel¡k, ¢n pedig az ajtÂban vÀrtam, hogy
¡zenetet vigyek GÀbriel VentÃzÀnak. ý ezalatt a
hÀtsÂ udvarban ¡lt a k¡sz´b´n, mellette az ajÀnd¢kba kapott drapp-lila csÁkos szûttes tarisznya hevert, benne n¢gy grÀnÀtalmÀvalÊ. A mondat csattanÂjak¢nt, az egzotikus gy¡m´lcs (a tarisznyÀban, lÀthatatlanul) vagyis a B IBLIA nyelv¢ben, a mes¢ben, az olvasÂ asszociatÁv ingerpÀlyÀin kiteljesÁti az abszurd sz´veghatÀst.
Hogy milyen jelrendszer hÁvja elû nagyon
sokfelûl ¢s dolgozza ´ssze kikezdhetetlen
egys¢gg¢ ezt a reg¢nybesz¢det? Nem biztos,
hogy a pontosan k´r¡lhatÀrolhatÂ t¢r-idû lakÂjÀnak olvasata ä amely nagyjÀbÂl egybeesik
a szerzû beavatottsÀgÀval a r¢giÂ ¢s az adott
t´rt¢nelmi korszak elk¢pesztû rÁtusaiba ä e
t´rt¢nelmi kulcsreg¢ny egyetlen kulcsa! Ha
pedig parÂdiak¢nt olvassuk, ¢s ÃgyszÂlvÀn
minden felhatalmaz, aminek AZ °RSEK LçTO-
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szinte k´zvetlen¡l politikai jelent¢s is tulajdonÁthatÂ, akkor az a k¢rd¢s, hogyan olvassa csakis mint az ´nmaga gyilkos
parÂdiÀjÀban l¢tezû vilÀgot lek¢pezû müvet
az, aki a remekmüre mint eg¢szre reagÀl, s
nincs sz¡ks¢ge a sok-sok r¢sz jelent¢shÀtter¢re?
Az utÂkor mÀr itt van: az utÂkor a mÀsk¢nt olvasÂ. Nem Ãgy olvassa Bodor çdÀmot,
mint Bodor çdÀm ¢s kortÀrsai az 1984-et olvastÀk volt, vagy ¢ppen, mi¢rt ne, a G. A. öR
X-BEN-t. TalÀn inkÀbb Ãgy, mint ugyane kortÀrsak Swift GULLIV ER-j¢t (nem az ifjÃsÀgi kiadÀsokra gondolok!): a Swift kortÀrsai k´z¢leti-erotikus kulcsreg¢nynek olvastÀk, aztÀn
meghaltak, s magukkal vitt¢k a kulcscsomÂt.
A pletykÀk elszÀlltak. Maradt a mü. így maradhat meg az irodalomt´rt¢netben a helyzettudatosok ´sszekacsintÀsainak keresztt¡z¢bûl kiker¡lve AZ °RSEK LçTOGATçSA. A mÀsk¢nt olvasÂnak talÀn nem is arrÂl szÂl ez a
reg¢ny, hogy az utolsÂ k. u. k.-nyomokat lebontÂ balkÀni maffiÂta-nacionÀl-szocializmus
ä ami ´nmagÀban is sok mindennek a parÂdiÀja, ´nmagÀnak elsûsorban ä par excellence
parÂdia, ¢s csakis ekk¢nt van felismerhetû
identitÀsk¢szlete.
Az irodalom f¡ggetlen lehet attÂl, amit valÂsÀgnak nevez¡nk. Az ÁrÂ nem. Az olvasÂ
sem. Ez¢rt az esettanulmÀnyban k¢tszeresen
is r¢szt vesz. RÂla szÂl, ¢s szÂlnia kell rÂla.
SzÀmunkra relevÀns, hogy AZ °RSEK LçTOGATçSA ¢rtelmezhetû Ãgy is, mint t´rt¢nelmi reg¢ny, Ãgy is, mint negatÁv utÂpia, s mindk¢t
esetben ä ha ugyan a kettû t¢nylegesen sz¢tvÀlaszthatÂ, s nem ¢ppen abban rejlik a reg¢ny pÀratlan ereje, ahogyan ezt az ambivalenciÀt nyelvv¢ l¢nyegÁti Àt ä parodisztikus.
Olyan epikai elemek ker¡lnek egymÀs mell¢,
alkotnak r¢gibûl, ismertbûl valami r¢m¡letesen Ãjat, ami a t´rt¢nelem patetikus kell¢keit
az utÂpia negatÁv ÀbrÀndja mell¢ rendeli.
Mindk¢t reg¢nyszerkezeti mozzanatsor c¢lja
a megt¢veszt¢s: a sosem volt meghamisÁtÀsÀt
legfeljebb a sosem lesz vÀlthatja fel. A sz´kni
k¢sz jelenben, senki f´ldj¢n, Bogdanski DolinÀn a k¢tf¢le idûn¢lk¡lis¢get ´sszefüzi az ¢n
Àlarca m´g¡l besz¢lû krÂnikÀs. Amint a fentebb t´red¢kesen id¢zett epizÂdbÂl is kitünik,
k´zvetÁtû funkciÂja, a szÂvivû munkak´re a
reg¢nybeli szerephalmozÀsok legfontosabb
hely¢t jel´li ki szÀmÀra. Ezt a fontossÀgot a

kint ¢s bent, az ¢n ¢s a t´bbiek t¡k´rjÀt¢kÀban gyakorolja, mintha csak egy rÀbÁzott
¡zenetet k¢pviselhetne. SajÀt mondanivalÂja
nincs. Helye van: az ajtÂban. A kint ¢s a bent
k´z´tt. A k¢nyes ¡gy kezel¢s¢nek k´zep¢n. A
k¢nyes ¡gy pedig attÂl k¢nyes, hogy titkosÁtva van. A t¡k´r ä mÀgikus szertartÀsok sejtelmes eszk´ze ä ugyanannak a fodrÀszatnak
ugyanaz a t¡kre, amelyrûl a b¢rgyilkosok leolvastÀk, mi az, ami a titkukbÂl lÀthatÂ. Titok
¢s t¡k´r szorosan ´sszetartoznak, kieg¢szÁtik
egymÀst, mint a lÀthatÂ ¢s a lÀthatatlan. A lÀthatÂ a nem lÀthatÂnak, az elrejtettnek, a titoknak min¢l nagyobb fel¡let¢t hivatott leplezni ¢s helyettesÁteni. Ami igazÀn fontos ä az
tabu. Egy¢bk¢nt, ha mÀr itt tartunk, a helyn¢vadÀs Bodor çdÀm-i szÁntere, Colentina
Dunka fodrÀszata a N¢vtelen ZsÀkutcÀban talÀlhatÂ! Ami ä akÀrcsak a rejtelmesen semmitmondÂ FebruÀr huszonkettedike sor vagy
a Szent Akad¢mikusok Ãtja, a Bogdanski Dolina-i ¢rt¢kszempontot emeli ki hatÀsosan, ha
nem egyformÀn hat is a mÀsk¢nt olvasÂra
meg arra, akit hadd nevezz¡nk az esettanulmÀny alanyi tÀrgyÀnak.
Az utcan¢v ¢ppÃgy hÁr¡l adja az idû kisajÀtÁtÀsÀt a n¢vadÂ hatalom Àltal, mik´zben
az felmutatja sajÀt ¢rt¢kk¢szlet¢t, kulturÀlist´rt¢nelmi jelk¢pteremtû kapacitÀsÀt, mint
a tÀrgyaknak juttatott szimbolikus-evokatÁv
erû. A nem valÂsÀgos t´rt¢nelem folyamatÀban hallatlanul megnû a tÀrgyakba sürüs´dû
¢rzelmi energia hatalma: a gy´ng¢d irÂniÀval
kezelt drapp-lila csÁkos tarisznya roppant jelent¢sgazdag ajÀnd¢k, a hovatartozÀs ¡zenete, a mÃltbÂl j´n, egy el¢rhetetlen vilÀgbÂl,
ahol grÀnÀtalma terem... °s a jerevÀni vend¢gek!
A jelzûs szerkezet elûtagja egybûl a jerevÀni rÀdiÂra, arra az int¢zm¢nyre eml¢keztet ä
¢s ez eszmetÀrsÁtÀs a javÀbÂl! ä, melyet mint
ellenm¢rget a szervezet, a totalitÀrius szocializmus termelt ki, leginkÀbb rendszerspecifikusan reagÀlva ´nmagÀra: minden vicce in
statu nascendi mutatja be a tÀrsadalmi tudathasadÀst. Idûben szükebbre vont k´rben
az asszociÀciÂs pÀlyÀn, mint a jerevÀni rÀdiÂs
folklÂr, ¢s mÀs regiszterben a jerevÀni vend¢gek megjelen¢s¢vel Nagorno Karabah szelleme is elfoglalja m¢ltÂ hely¢t a kÁs¢rtetjÀrÀsban. K¡l´nb´zû hangnemek mesteri disszonanciÀja, a tragikus ¢s a groteszk mint ugyan-
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abban a perben megid¢zett, egyarÀnt szavahihetû tanÃk vallanak arrÂl a vilÀgrÂl, amelyben minden mindennel ´sszeegyeztethetetlen¡l ¢l egy¡tt.
àA katonÀk ¢gû zongorÀkban, a hÃrokon gondosan elhelyezve f¢lbevÀgott bÀrÀnyokat s¡t´gettek
m¢g heteken Àt, s amikor minden hangszer elfogyott, a csürt is elt¡zelt¢k.Ê A t´rt¢netet, ahogy
az szÂbeli hagyomÀnyhoz illik a nagy kultÃrÀkban, t´bb vÀltozatban ¢s Ãjra elmes¢lik,
minden variÀns mÀs ¢s mÀs vonatkozÀsÀra
t¢r ki: àA Senkowitz¢k¢ volt valamikor a Senkowitz udvar, benne a hangszerlerakattal: egy idûben
Ãgy n¢zett ki, ûk fogjÀk ellÀtni eg¢sz BukovinÀt
harmÂniummal ¢s zongorÀval. De a tartomÀnyba
k´zben bevonultak a hegyvadÀszok, ¢s a sz¢p tervek
szÂ szerint f¡stbe mentek. A zongorÀkban heteken
Àt f¢lbevÀgott bÀrÀnyokat s¡t´ttek ä a nemes fa sokÀig tartja a parazsÀt ä, a hÃrok a forrÂsÀgban
egyenk¢nt pattantak el, z¡mm´g¢s¡k a f¡sttel
egy¡tt szÀllt f´l az udvarbÂl, ¢s m¢g napok mÃltÀn
is a hÀzak f´l´tt lebegett.Ê
A tÀrgyi vilÀg lepusztultsÀga Àllapot, folyamat, c¢l: ´sszef¡gg a negatÁv intenzitÀsÀval
mindennek, ami emberi. Bogdanski DolinÀban a villamostÂl a zongorÀig minden a legrosszabb sorsra jut. Kimondatlanul jelen van
a szÂnoki k¢rd¢s: Mi¢rt ¢ppen maga az emberi l¢ny volna kiv¢tel? A tÀrgyak pusztulÀsa,
elpusztÁtÀsa sz¡ks¢gbûl, k´z´nybûl, tudatlansÀgbÂl a civilizÀciÂ megszün¢s¢t hivatott bejelenteni ä az emberinek az ember Àltal valÂ
megsz¡ntet¢se a visszav¢tel gesztusa ott ¢s
akkor, ahol ¢s amikor mÀr nincsenek doktor
Faustusok, sem pedig IX. szimfÂniÀk. A kegyetlen jÀt¢kossÀgon itt nem dereng Àt semmi, ami az emberek alkonyÀt bÀr egy eltünt
idû ¢dess¢g¢nek alig hihetû visszf¢ny¢vel
vonnÀ be. Ha a j´vûrûl szÂlna AZ °RSEK LçTOGATçSA , attÂl kellene tartani, hogy a j´vû
az az idû, amikor ezt az apokaliptikus vÁziÂt
nem lesz, ki olvassa.
Hogy nincs j´vû, abbÂl is lÀtszik, hogy a
reg¢nyben gyermek nem szerepel. ¹reg
sem. Pontosabban: a szereplûknek nincs ¢letkoruk. Kortalan ¢lûkrûl ¢s holtakrÂl szÂl AZ
°RSEK LçTOGATçSA. J´vûk¢p nincs. VÀrakozÀs van. VÀrakozÀs: rÁtus vÀrakozÂk n¢lk¡l ¢s
lÀtogatÂ n¢lk¡l, hiszen itt mindenki a k´vetkezû lÀtogatÀst akarja megÃszni, a magas
rangÃ lÀtogatÂkat pedig meg´lik, mielûtt
meg¢rkezn¢nek. Olyan rÁtus ez, mint amikor
kihirdetik ¢s Ãjra meg Ãjra meghosszabbÁt-

jÀk, a v¢gtelens¢gig a rendkÁv¡li Àllapotot.
Ha minden Àllapot rendkÁv¡li, beÀll a rendkÁv¡li rutinja, a vÀrakozÀsra Át¢ltek szÀmÀra
tilos ¢s k´telezû dolgokra egyszerüs´dnek az
¢let dolgai.
Sz¡ks¢gtelenn¢ vÀlva, akÀrcsak a tÀrgyi civilizÀciÂ, a szellemi kultÃra, a szocializÀciÂ int¢zm¢nyei is megszünnek, vagy ki¡r¡lt formÀkk¢nt ¡resjÀratban mük´dnek tovÀbb. A
templom p¢ldÀul az az ¢p¡let, ahol mindenki
¢nekel, mik´zben Periprava ¢rseket k¢t ä j¢gcsÀkÀnnyal ¢s jatagÀnnal felszerelt ä szem¢ly
lÀtogatja meg; az emberi dolgok metafizikai
¢s lelki vonatkozÀsai teljess¢ggel kÁv¡l esnek
a l¢tez¢sen, talÀn mert valÂjÀban nincsenek
emberi dolgok, hiszen a puszta tÃl¢l¢s mint
a vÀrakozÀs t¢tje merûben biolÂgiai term¢szetü, a rem¢nytelen¡l is l¢tezni tudÀsra korlÀtozÂdik; a term¢szet ¢s a t´rt¢nelem idûnk¢nt beugranak egymÀs szerep¢be, mindkettû v¢letlennek tünû, elemi csapÀs k¢p¢ben lÀtogatja Bogdanski Dolina lakÂit, mint amikor
kiÀrad a hatÀrfolyÂ, s ûk Àtker¡lv¢n a tÃlsÂ
partra, arra ¢brednek reggel, hogy egy mÀsik
orszÀgban ¢lnek. °lnek vagy vegetÀlnak ä
egyre megy, a reg¢nykoncepciÂ semmit sem
tür meg, amit csak a pÀtosz nyelv¢n lehetne
kimondani. Ahogy nem mondhatÂk ki a rezignÀciÂ nyelv¢n a pÀtosz magyar nevei sem:
a szenved¢s ¢s a szenved¢ly. SzÀmüz´tt szavak ezek, nincs hely¡k a sz´vegstrat¢giÀban,
amelyben az ÁrÂnak elsûk¢nt ä eddig egyetlenk¢nt ä siker¡lt egy k´vetkezm¢nyeiben ¢s
t´rt¢nelemfilozÂfiai k´vetkeztet¢seiben mÀig
lezÀratlan ¢s feldolgozatlan tapasztalati anyagot a maga p¢ldÀtlansÀgÀban hozzÀf¢rhetûv¢
tenni az irodalom szÀmÀra.
Hogy mi marad az utÂpiÀbÂl, ha gondosan kivonjÀk belûle a humanizmust ä MadÀch Âta tudjuk: falanszter. Hogy a falanszter
a nyelvvel kezdûdik ä Orwell Âta tudjuk. Bodor çdÀmot olvasva Ãgy tünik, Orwell f¢lmunkÀt v¢gzett. àNincs t´bb szavamÊ ä mondja
Pilinszky. Bodor çdÀmnak mÀr nem is kell
mondania. MÀs a dolga: bebÃtorozza ¢s ben¢pesÁti reg¢nyvilÀgÀt hiÀnnyal. Hogy AZ °RSEK LçTOGATçSA t´rt¢nelmi reg¢nyparÂdiahipot¢zis, amennyiben elfogadjuk, hogy ez a
reg¢ny az ellopott t´rt¢nelemrûl szÂl, elsikkasztott ¢rt¢kekrûl, valamint arrÂl, amit a hely¡kbe csemp¢sztek. MÀr maga a cÁm pusztÀn Ág¢ret, c¢lzÀs bizonyos tervek megvalÂsÁthatÂsÀgÀra. A vÀrakozÀs e tervek megelûle-
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gezett valÂsÀga. A vÀrakozÀsreg¢ny egy olyan
most leÁrÀsa, amely a majdra irÀnyul, Bodor
çdÀm ezt az idûjÀt¢kot b¢leli ki parodisztikus
r¢teg¢vel a t´rt¢nelmi reg¢nynek, amely a
mosthoz keres elûzm¢nyt. A lÀtogatÀsban
mint helyzetben egy pillanatra talÀlkozhat a
most ¢s a majd. De nincs lÀtogatÀs, Ãjra meg
Ãjra elmarad, ¢s errûl szÂl a reg¢ny, a szakadatlan elûk¢sz¡letekrûl, arrÂl az idûrûl, amelyet a vÀrakozÂknak egy mÀsik idûre f¡ggesztett szemmel kellene t´lteni¡k, ¢s nem teszik.
Maguk el¢ n¢znek, hallgatjÀk az epikai alany
egykedvü hangjÀt, aki lÀtogatÀsrÂl ¢s vÀrakozÀsrÂl mint hatalmi technikÀrÂl, fogÀsokrÂl,
tr¡kk´krûl mint k´vetkezetesen ´sszef¡gg¢stelen folyamatrÂl szÀmol be. Szimbolikus idû
a lÀtogatÀs ideje, szÀjhagyomÀny ¢s hivatalos
bejelent¢s, vicc, r¢mhÁr ¢ltetik az ´r´k k¢sz¡lûd¢st: nem j´n valaki, aki nincs. Senki sem
lÀtta. Csak neve van, mindig mÀs neve. öj
n¢v, Ãj idûszÀmÁtÀs. Az idû kisajÀtÁtÀsa a leg´nk¢nyesebb, a legtotÀlisabb kisajÀtÁtÀs, teljes uralom a szubjektum f´l´tt, annak ¢lete
¢s halÀla f´l´tt. Az idût csak a nyelvben lehet
kisajÀtÁtani: a mÃltrÂl besz¢lni, a j´vûrûl besz¢lni lehet, nem lehet ¢lni benne. A Senkowitz lÀnyoknak ¢s a rÂkÀnak egyarÀnt bibliai
halÀlnemet vÀlaszt Bodor çdÀm: a megk´vez¢s mediterrÀn kiv¢gz¢smÂd; ha hinni lehet
Kazantzakisznak, s mi¢rt ne lehetne, archaikus g´r´g faluk´z´ss¢gekben v¢gre v¢get ¢rû
szÀzadunkban is elûfordul; a jatagÀn ¢s a j¢gcsÀkÀny t´rt¢nelmi allÃziÂk, s egy¡ttes hasznÀlatuk az anakronikus KronoszrÂl szÂl, az
´nmagÀnak hazudÂ t´rt¢nelemrûl, a nagy hazugsÀgnak mindenre, legfûk¢pp a gyilkolÀs
kell¢keire, dÁszleteire kiterjedû figyelm¢rûl ¢s
hatalmÀrÂl.
Errûl a szervezett kÀoszrÂl el lehet mondani, hogy konfÃzus kapcsolatot alkot benne
rend ¢s anarchia, vagyis se rend, se anarchia.
Ha van c¢l, hÀt ¢ppen ez az: semmit ¢s senkit
ne lehessen ki-, meg-, felismerni. PrÂteuszi
alakvÀltozÀsok k´vetik egymÀst, a hely szelleme a müben t´bbsz´r´sen k´r¡lÁrt helyszÁn
hatalmak¢nt ¢rv¢nyes¡l, nincs l¢lektani ÀbrÀzolÀs, nincs nemzeti specifikum. MultikulturÀlisnak parodizÀlhatÂ keverûpulton k¢sz¡lnek szem¢ly- ¢s helynevek. Bodor çdÀm laboratÂriumÀban dolgok, ¢lûl¢nyek, term¢szet, t´rt¢nelem egyetlen differenciÀlatlan
entitÀssÀ homogenizÀlÂdik: vakv¢letlen futÂ-

szalagÀn k¢sz¡lnek az esem¢nyek, egyre
megy, hogy ÀrvÁz vagy politika okozza, hogy
àBogdanski Dolina a koroms´t¢t ¢jszaka n¢hÀny
ÂrÀja alatt, amÁg lakosai ÃgyszÂlvÀn aludtak, Àtker¡lt a tÃlsÂ partra. Egy mÀsik orszÀgbaÊ. °s teljesen egyre megy, hogy mire hasonlÁt, ¢s mitûl k¡l´nb´zik.
Jelzûk ¢s jelk¢pek ker¡lnek Ãj k´rnyezetbe, hozzÀkopnak, hozzÀz¡llenek, f¢ny¡ket
vesztik, m¢g a csillogÀs ¢s villogÀs is a megszokottÂl merûben elt¢rû hangulat ¢s jelent¢s; minden helyet vÀltoztat, ¢s minden hely
megvÀltozik: à...az emeleti lakÀsok jobbÀra ¡resen maradtak, ott most inkÀbb madarak laktak,
gy´ngybaglyok, kuvikok, a sok villogÂ ¡vegcsonk
k´z´tt kifakult f¡gg´nycafatok lobogtakÊ. Vagy:
àA magasban, a levegû lÀthatatlan ´rv¢nyeiben,
mint kergetûzû sirÀlyok, sz¢ltûl elragadott nejloncafatok csillogtak.Ê Ez a motÁvum is visszat¢r
mÀs vÀltozatban, ahogy az a sokadszor elbesz¢lt t´rt¢netekben lenni szokott: àA magasban, a felhûk alatt, mint sz¢ltûl felkapott nejloncafatok, csillogÂ sirÀlyok keringtek, villogÀsuk n¢ha
el¢rte a f´ldet.Ê
A sirÀlyok csillognak, ahogy a nejlon csillog, mint a sirÀly. FonÀk szimmetriÀt ÀllÁt fel
¢s bont meg a helycsere, ragadozÂ madÀr¢ a
hullad¢kkal, a dologi egynemüs´d¢se a term¢szetivel, eggy¢ degradÀlÂdik az ¢lûvilÀg ¢s
a leghitvÀnyabb ¢lettelen anyag. Ez a lealjasÁtott f¢nyszimbolika, ez a szÁn¢n is, visszÀjÀn
is hamis csillogÀs pimasz biztonsÀgÀt az
ugyancsak szimbolikus t¢r-idûbûl merÁti,
amelyet joggal ¢rez az olvasÂ ä TamÀs GÀspÀr
MiklÂs szavÀval ä àfilozÂfiÀtÂl elhagyott terepÊnek. Hadd tegyem hozzÀ: a moralizÀlÀs rendszerint tÃl¢li a morÀlt, fûk¢nt az irodalomban, no meg a politikÀban. Csakhogy Bodor çdÀm ¢ppÃgy nem moralizÀl, mint
ahogy az a hiÀnybeteg vilÀg, amelyrûl reg¢nye szÂl, a l¢lektant is teljess¢ggel n¢lk¡l´zi.
Mif¢le apokalipszis ez? Kinek a jelen¢sei?
Milyen messianizmus MessiÀs n¢lk¡l? Mi
minden nincs? TalÀn az¢rt nem kell felhagyni minden rem¢nnyel, mert ebben a kijÀrat
n¢lk¡li reg¢nyt¢rben sehol nincs rem¢ny?
KulturÀlis reflexeivel az ekk¢nt vagy mÀsk¢nt
olvasÂ riadtan ¢s elbüv´lten keres helyet a
legelûkelûbb szellemi csalÀdban a k¢sei, elt¢vedt rokonnak. K´r¡l´tte nincs k¢nes büz.
Csak àijedt emberszagÊ.
SzilÀgyi JÃlia
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F°KEZETT HABOZçS
Filip TamÀs: F¡ggûhÁd
Tevan, B¢k¢scsaba, 1998. 96 oldal, Àr n¢lk¡l
1. àAz elv¢t¢s mozdulataiÊ
TalÀn a kellet¢n¢l is ÀrulkodÂbb eljÀrÀs, hogy
Àlnok mÂdon nem csupÀn k´lcs´nvettem, de
leheletnyit meg is hamisÁtottam Filip TamÀs
F°KEZETT HABZçS cÁmmel 1986-ban megjelent elsû k´tet¢nek cÁm¢t. Arra a lÁrai magatartÀsformÀra kÁvÀntam utalni ezÀltal, mely e
szükszavÃ k´ltûnek ä Ãgy v¢lem ä a k¢t eddigi ÀllomÀson Àt t´retlen¡l sajÀtja, amelyhez
ki vannak k´tve hosszabb-r´videbb lÀncokon, k´teleken ringatÂzÂ versei. MÀr a tizenn¢gy ¢vvel ezelûtti f¡lsz´vegben Ágy jellemzi
magÀt: àtalÀn t´bb engedelmess¢g ¢s kevesebb
lÀzadÀsÊ szorult bel¢, mint nemzed¢ktÀrsaiba. De kinek ¢s minek engedelmeskedik, kicsoda-micsoda ellen nem lÀzad ez a hang? Az
elsû k´tet eset¢ben n¢mi szociologizÀlÀssal
m¢g talÀn azonosÁtani lehetett volna azt a
Fensûs¢get, amely elûtt àmeghajolsz m¢lyen, bÁboran ä Ágy k´sz´n´d meg a fiÃknak, hogy v¢le
[ti. a vonattal] ringatÂzhatszÊ, Àm kÀr lenne
ilyen bambÀn leegyszerüsÁten¡nk azt a àt¢teltÊ, mely kulcsot adhat e k¢tf¡zetnyi vilÀg
kapujÀhoz. Hiszen Àtfogalmazva immÀr az Ãj
versek egyik¢ben is ott Àll: àte / vagy a hÀtt¢r,
s oly term¢szetesen / tartozol az utcak¢phez, hogy
nemhogy / nem zavarsz, de szinte tovÀbbsegÁted / a
cselekm¢nytÊ (A MçSIK GYþJTEM°NY ). Hogy a
k¢t id¢zet a k¢t k´tetnyitÂ versbûl valÂ, mindenesetre elgondolkodtatÂ. Nem megalkuvÀsrÂl vagy ¢ppen elegÀns, b¡szke, fesztelen
f¢lreÀllÀsrÂl van itt szÂ. Filip TamÀs (vagy az,
aki belûle szÂl) fenn t¢blÀbol a szÁnpadon,
kicsit zavartan, semmibe nem akar belekeveredni, m¢gis mintha mindig Ãtban volna valakinek, valakiknek, mindenkinek. Ez a
f¢lszeg, jÂakarattal teli f´l´slegess¢g a legkev¢sb¢ sem pÂz, sokkal inkÀbb egy fÀjdalmasan befel¢ ¢lû karakter lÀtvÀnya a k¡lvilÀg
szem¢vel.
àOtt van ä / a nem rÂla k¢sz¡lt k¢pekenÊ ä hÀtt¢rszereplû, statiszta tehÀt, akit csak utÂlag
lehet kinagyÁtani egy ¢retts¢gi tablÂrÂl vagy
amatûrfelv¢telrûl. F¢lre¢rt¢s ne ess¢k: ez a
narrÀtor nem valamif¢le ezredv¢gi szplÁnt
erûltet, vilÀgfÀjdalmat, mellûz´tts¢g¢rzetet
d¢delget magÀban. K´sz´ni sz¢pen, jÂl ¢rzi

magÀt amÃgy àkisemberk¢ntÊ, kicsit szomorkÀs a hangulata olykor, de hÀt ez melyik¡nkkel ne fordulna elû? Amikor ´nn´n mell¢kszereplû voltÀra utal, csupÀn a vilÀgban bet´ltendû hely¢re szeretne rÀk¢rdezni. CsupÀn helyezkedik, mint abban a versben, amelyikben egy k¢pzeletbeli irodalmi aranycsapat nagyjai k´zt talÀlgatja hely¢t a n¢vsorban.
S rÀj´n, hogy hiÀba igyekszik, m¢g a f¢nyk¢pezûg¢p el¢ se tudnÀ, mik¢nt Àlljon: pÂzt keresg¢l, kell¢keket, sminket, viselked¢st. S
k´zben, ¢szrev¢tlen, mindig a k¡lsû k´rre
sodrÂdik (HELYEZKED°S).
2. ImaginÀrius terek
No jÂ, eddig a szerep. Ismerj¡k is, meg nem
is, r¢gi is, meg Ãj is. Mi az, ami enn¢l t´bb,
ami mÀr nem csupÀn Filip, de az û k´lt¢szete
is, pontosabban Ãgy Filip, hogy rajta kereszt¡l ugyan, de egyszerüen àcsakÊ k´lt¢szet?
Maradjunk a f¢nyk¢phasonlatnÀl. Mert itt
minden, ami reprezentÀciÂ, minden, ami
àr´gzÁt¢stechnikaÊ, roppant fontossÀgÃ. Mi
az, ami r´gzÁthetû, mi az, ami megfoghatÂ
m¢g? °s vajon amit siker¡l megfogni, kifogni, kiemelni az idûbûl, mennyit tartalmaz
mindabbÂl, amik vagyunk? K¢pzetek, elk¢pzel¢sek, k¡l´n´s ikonogrÀfiÀk: minden nagyon is valÂs r¢szlet Ãgy lebeg itt, lazÀn
´sszef¢rcelve, akÀr àegy fordÁtva betett diak¢p /
imaginÀrius ter¢benÊ (AHOGY ). Magunk vetÁtj¡k magunkat magunknak. Plein air müv¢szet kizÀrva, eml¢kezetbûl, mintegy Àlomban
àfestûdikÊ az elk¢pzelt k¢p, egy erdû àimaginÀrius tereÊ, egyik sarkÀban ¢lethü Àllat¡r¡l¢kkel (K °PTERV ). Az Antarktiszon pedig
Moore-szobor formÀlÂdik, a Mester egyetlen
gondolatÀnak eredm¢nyek¢ppen: szelek,
j¢g, hÂ, nap, esûk, azaz minden elem a reprezentÀciÂ elv¢nek engedelmeskedik, valahogy Ãgy, ahogy a ZSOLTçROK K¹NYV °-ben
az örnak (EGY ABSZOLöT SZOBORRA). A V ERS
K AFKçRñL vagy a JOYCE KIFIZETI A TAXIT, PçRIZS, 1938. MçJUS alighanem konkr¢t f¢nyk¢pek kapcsÀn sz¡lettek, elûbbi lÀtszÂlag a felv¢tel k´r¡lm¢nyeinek valÂ àfilolÂgiaiÊ utÀnajÀrÀs folyamatÀbrÀja, utÂbbi szinte realistÀn
r¢szletez, motÁvumokat, szituÀciÂt talÀlgat,
pszicholÂgiai grafikont rajzol fel az egyszerü
archÁv klis¢ nyomÀn. Amikor Filip Ágy nagyÁt
¢s kicsinyÁt, hipot¢ziseket ÀllÁt fel vagy cÀfol,
s v¢g¡l csaknem mindig a k¢tes¢lyes mellett
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d´nt (vagyis nem d´nt, d´ntetlenre v¢gzi),
nem csupÀn ÀbrÀzolhatÂsÀgunk k¢rd¢se,
nem puszta eszt¢tikai dilemma foglalkoztatja.
IdentitÀsk¢rd¢st feszeget, arra kÁvÀncsi,
mennyire vagyunk meg-, illetve Àt´r´kÁthetûk, mennyi marad belûl¡nk, mi az, ami
visszak´vetkeztethetû. Nem furmÀnykodik,
nem igyekszik hÀrmas id¢zûjelbe tenni mindent: nyomoz csupÀn, csendesen, szÁvÂsan,
mÂdszeresen, mint az Àltala is id¢zett Borges.
°s ¢szrev¢tlen¡l csalogat hÀlÂjÀba. Nemcsak
az¢rt, hogy megfogjon, az¢rt is, hogy ¢rz¢keltesse: maga is fogva van. Filip mesterien haboz.
°ppilyen fontosak a hangr´gzÁt¢s, a filmÀtjÀtszÀs metÂdusai. E lÀtszÂlag minden emberi vonÀstÂl mentes g¢pi mozzanatok szem¢lyess¢ggel telÁtûdnek, valami elveszett meghitts¢get k¢pesek Ãjrateremteni. Egy szÁnhÀzi
¢lm¢ny (Shakespeare-darab) irrealitÀsÀt a konvenciÂk szerinti à¢des otthonÊ eml¢kk¢pe szakÁtja meg, de rendhagyÂ hangszerel¢sben. A
besz¢lûnek a riasztÂ, a videomagnÂ ¢s az ¡zenetr´gzÁtû, szem¢lyis¢g¡nk eme hÀrom ûrzûv¢dûje jut esz¢be: àa bezÀrt, s´t¢t lakÀsban / amit
m¢g riasztÂ is v¢d, most / egy k¢sz¡l¢k bekapcsol...
¢s meg fogjuk tudni, kinek jutottunk / esz¢be,
¢s nem fogjuk kitalÀlni, / ki volt az, aki csak szuszogott / tanÀcstalanul, mielûtt letette / a telefontÊ
(¹T¹DIK SOR ¹T¹S HATOS SZ°K ). A K °PTERV
soraiban is ´sszevegy¡l a k¢pzeletbûl festett
(tehÀt kettûs Àtt¢telen kereszt¡l ÀbrÀzolt) ¢s
a hÀrmas csavarral (jÀt¢käfelv¢telämÀsolÀs)
megjelenÁtett valÂsÀg: àa videomagnÂ halkan /
surrogva veszi fel / a K´d´s utakatÊ. A virtuÀlis filmt¢r lÀtszatra szemben Àll a àterm¢szettelÊ, Àm ez utÂbbi maga is vÁziÂ csupÀn,
kiagyalt elk¢pzel¢s. T¢ved¡nk, ha azt hiszsz¡k, hogy Filip vilÀga egyfajta mesters¢ges,
szÀnd¢koltan mai feelinget ÀrasztÂ vilÀg. A
vers ritmusÀt, belsû zen¢j¢t nÀla sosem az
(idûnk¢nt technikai eszk´z´kkel megjelenÁtett) civilizÀciÂs k´zeg adja meg. Legfûbb imperativusa valami cs´ndes alanyisÀg. EKGritmus rendezi sorait. El¢g megn¢zn¡nk,
mekkora felhajtÂerûvel bÁr egy ilyen (lÀtszÂlag esetleges, szÀnd¢kolatlan) g¢pi gesztus:
àRendcsinÀlÀs egy halott utÀn. / Az ¡zenetr´gzÁtûn
m¢g û besz¢l. / MegÁg¢ri, hogy visszahÁvÊ (EGY
FIñK ). A halott visszahÁvÀsa? Hüs¢g az egyszer hagyott ¡zenethez? A digitalitÀs k´telez?
TalÀn tÃl hangzatos szalagcÁmek, m¢gis k´zelÁtik az igazsÀgot.

Filip TamÀs technikÀhoz valÂ viszonyÀban
nem az a sajÀtsÀgos, hogy beemeli annak elemeit k´lt¢szet¢be, hiszen ez a tett mÀr eg¢szen sz¢lsûs¢ges formÀiban is k´zhelyess¢ vÀlt
napjainkra, hanem hogy lÁraivÀ, mi t´bb, szem¢lyess¢ avatja ezeket a rekvizitumokat, nem
iratmegsemmisÁtûk¢nt, az ÁrÀst rombolÂ, a
verset felem¢sztû, helyettesÁtû g¢pezetekk¢nt
alkalmazza ûket, hanem emberre vonatkoztatottsÀguk, elsûsorban megûrzû funkciÂjuk
kapcsÀn lÀtja hasznukat. Az ultramodernizmus lemaradÀstÂl valÂ pÀni f¢lelme ¢ppoly
idegen ettûl a szeml¢lettûl, mint az àelk´ltûietlened¢sÊ vesz¢ly¢nek tÃlhangsÃlyozÀsa, az
informatikai civilizÀciÂ ostorozÀsa. A g¢p hÀziÀllat, t¡k´r: egy¡tt ¢l, ¢ltet.
3. Gyüjt´getû, halÀsz-vadÀsz...
Megtartani, r´gzÁteni, de mit is? P¢ldÀul àa
kis vÀltozÀsok erÂziÂjÀtÊ (AHOGY ). Filip egyik
sajÀtos k´lt¢szeti eljÀrÀsa a leltÀrozÀs, listÀzÀs.
àCsupa sz¢ps¢ges szÂbÂl rakja ´ssze... A helyszÁn:
szirt, pagony, feny¢r, / mart, morotva, katlan... °s
birokra k¢l egymÀssal a szÀmtalan / utcan¢v, ahol
valaha s¢tÀlt, / az iskolÀk neve, ahova jÀrt... öjsÀgok, müv¢szek cÁmei, ÁrÂk, festûk, / zen¢szek nevei
hordatnak ´ssze / halomba, kultÃra, mitolÂgia, /
id¢zetek, bennfentes otthonossÀg...Ê (MUNKACíM:
CSUPA). T´rt¢ntek, meg nem t´rt¢ntek, tÀrgyak, vÀltozÀsok, Àrnyalatok, mozzanatok,
k¢pek ¡veg alatt, gombostüre tüzve. TalÀn az
¢n is ott van k´z´tt¡k, egy fajtÀjÀra jellemzû
mozdulatba k´v¡lten.
S hogy ez a szÀmbav¢tel nem pusztÀn
technika, arrÂl Àrulkodik ez az id¢zet: àIgen,
az ismerten tÃl / van egy mÀsik gyüjtem¢ny is: ezer
/ darabbÂl Àll, ¢s ´ssze nem szedhetûÊ (A MçSIK
GYþJTEM°NY ). Vagyis a gyüjtem¢ny t´bb,
mint hobbi. Vagy talÀn a vilÀg sem t´bb, nem
mÀs, mint hobbi: a t¢r felfüz´tt helyek tetszûleges sorozata, az idû parafÀra r´gzÁtett percek kollekciÂja. TalÀn ezek azok a m´g´ttes
gyüjtem¢nyek, ama soha ´ssze nem szedhetû, m¢gis mindenest¡l ´sszetartozÂ tÀrgyi
egy¡ttesek. Filip minden listÀjÀhoz hozzÀrendelûdik egy ilyen àeredendûÊ gyüjtem¢ny. A
kert fÀinak v¢gigsorolÀsa visszavezet a szem¢lyes eredethez, mintegy az ¢vgyürükben terjengû mÃlt forrÀsvid¢k¢re. A l¢tezû, megmaradt n´v¢nyzethez csatlakoznak a kipusztultak, visszajutunk az ûsis¢g pillanatÀhoz, melyet Rousseau-tÂl Marxig szÀmosan tekintet-
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tek a t´rt¢nelem kezdet¢nek: a csalÀd kimetsz egy f´lddarabot, kisajÀtÁtja, hozzÀk´ti
a generÀciÂkon Àt vÀndorlÂ egyazon l¢tez¢st
(EGY KERT FçI). A SANGHAJäTRIESZT, 1871
enn¢l jÂval talÀnyosabb sz´veg, egzotikus
anyagok, füszerek, sz´vetek, bûr´k, pr¢mek,
gyarmatÀruk sorakoznak r¢gies megnevez¢seikkel. S a v¢g¢n mintha megint a lÀtomÀshoz k´zelÁtene a lista: àRajgÂk ¢s tüzjÀt¢kszerek.
Chinin. MÀkony. / Fegyverek ¢s hadilûszerek. KÀtrÀny ¢s szurok. / LobogÂ posztÂ.Ê Az esetleges
egymÀsmellettis¢g rendez itt. TalÀn l¢t¡nk
´sszetevûinek listÀjÀt olvassuk a csomagolÀson? àT¡kr´k. SelyemgubÂk.... Zen¢lû szelencz¢k...
Arany ¢s ez¡st paszomÀnyok, igaziak ¢s hamisak...Ê
ä ez a k¡l´n´s, ´ssze nem tartozÂ bazÀr, ez a
kelet-nyugati limlom, Ázl¢s ¢s hasznossÀg hÁjÀn ´sszezsÃfolt kincsek garmadÀja, ez volna
tÀn a t´rt¢nelem, kultÃrÀnk hordal¢ka? Vagy
ne folyamodjunk ilyen tetszetûs ÀltalÀnosÁtÀsokhoz, maradjunk meg az eklektikus zsibvÀsÀr tÀrgyainak pÀrhuzamos l¢tez¢s¢n¢l?
°s gyüjt´getû vers az EGY VçROS is, r¢gÂta
egyik kedvencem, igazi antolÂgiadarab (mÀr
csak antolÂgiÀt kellene talÀlnom hozzÀ:
gombhoz a kabÀtot). Nem tudom megÀllni,
hogy eg¢sz¢ben ne id¢zzem:
àA tetûk gazdag rendszere.
Hatalmas, bonyolult m¢rleg,
melyrûl nem tudni, mit m¢r:
az ¢g terh¢t, felhûk vonulÀsÀt,
vagy a Nap tekintet¢t.
Meg nem billenû sÃlyegyen.
°s sz´kûkÃt. Az eleven vÁz teste.
Mint a bÀlna fecskendûnyÁlÀsÀn
kil´vellt sugÀr ä megÀll az idûben.
L¢pcsûk ¢s pihenûk. Utcaszint.
Pinceablak. Erk¢lyrÀcsra k´t´z´tt szalag.
SzÀradÂ ruhÀk a sz¢l karjaiban.
°s m¢ly kertek arrafel¢.
¹ssze¢rnek a t´bbi kerttel.
°s terÁtett asztal a fÀk alatt.
De innen nem lÀtni, mit rejt a bokrok alja,
mi van a nûk tÀskÀiban, ¢s milyen
receptet Ár itt az orvos a lÀzra.Ê
Mi az a falrengetû ÃjsÀg, amit Filip k´z´l
vel¡nk? Mi az a csak rÀ jellemzû, csak az û
szem¢vel lÀttathatÂ jelens¢g, melyrûl itt szÂt

ejt? Mif¢le stilÀris bravÃr, regiszterbeli zsebcsel emeli ki ezt a verset? Ilyen k¢rd¢sekkel
hiÀba is ostromolnÀnk a textust. A versben
s¢tÀlÂ felkapaszkodik a tetûkre, szintezi, m¢ri
a vÀrost. Azt talÀlja, amirûl mindannyian tudunk. Hogy m¢gis mit keres? A dolgokat rejt¢lyes mÂdon egymÀshoz rendelû erût. Ami
innen meg nem foghatÂ. TÀvolsÀgot tart,
hogy egymÀshoz n¢zze a dolgokat, Àm ¢pp
e tÀvolsÀg lesz megismer¢se gÀtja. Valamit
mindenk¢pp elveszÁt¡nk: b¢kaperspektÁvÀbÂl szeml¢lûdve a kiterjed¢st, madÀrtÀvlatbÂl
alÀtekintve a l¢tk´zelis¢get. Mint egy impresszionista festm¢nyen, a terÁtett asztal vonzÀsa, vÀkuumhatÀsa beszippantana a lÀtvÀny
ter¢be. KÁv¡l nem maradhatunk, bele kell illeszkedn¡nk a k¢pbe. Kintl¢t ¢s bentl¢t, szük´ss¢g ¢s tÀgassÀg: az ellentmondÀs feloldhatatlan, a gyüjt´getû konstatÀl, feljegyez ¢s tovÀbbl¢p.
4. à...megtalÀlja Walden¢t...Ê
Fontos motÁvumhoz jutottunk: a megfoghatatlan¢hoz. A tantaluszi ¢let¢rz¢s nagyon is
karakteresen jelen van e finom rajzÃ lÁra hÀtter¢ben. Mintha az emlÁtett leltÀrk¢szÁtûszenved¢lyben is az a megfontolÀs munkÀlna, hogy a foglyul ejtett szÀmtalan r¢szlettel
egy¡tt talÀn siker¡l megragadni a benn¡k
munkÀlÂ szervezûerût, hogy a mozaik szilÀnkjaiban tetten ¢rhetû az ÀbrÀzolÀs rendezûelve is. Ez a kiel¢gÁtetlen sÂvÀrgÀs megjelenhet egyszerü turistakÁvÀncsisÀg k¢p¢ben
is: a f¢lig narancsot, f¢lig mandarint termû
fa z´ldes gumÂi m¢g be sem ¢rnek, a nyaralÂidû mÀris àkitelikÊ, a versszereplûk sosem
tudjÀk meg, melyik gy¡m´lcs miv¢ lesz (EGY
FA A KOLOSTORUDVARON). Egy-egy k¡lf´ldi
tartÂzkodÀsbÂl mindig a hazautazÀs elûtti pillanat marÂdik be (A BöVçR , EGY FA), s az eml¢kez¢s szinte mÀniÀkus k¢nyszere: àPrÂbÀljuk
/ megjegyezni, hogy aztÀn / hullÀmonk¢nt lassan
elfelejts¡kÊä mÀrmint a tengert. Bensû k¢nyszer szorÁt rÀ, hogy valamit megjegyezz¡nk,
hogy valamit feljegyezz¡nk a felszÁni helyett,
ami hivalkodÂan bev¢sûdni t´rekszik. Mert
olykor àa tÀrgyakbÂl valami kil¢p. / Megindul tûle
az ÀllÂ Âra, / ¢s oly idût mutat, ami nincs sohaÊ.
AztÀn a telÁtetts¢g¢rzetre tehetetlen d¡h,
t´bbre vÀgyÀs k´vetkezik: f´ld´ntÃli (?) lÀtogatÂi tÀvoztÀval a versalany k´vet ragad, àbezÃzza hÀza ablakÀtÊ . Vagyis megsz¡nteti a sajÀt
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teret, szabÀlytalan mÂdon megnyitja az enteriûrt, mely akÀr a lezÀrt identitÀs jelk¢pek¢nt
is felfoghatÂ. SzÀnalmas, Àmde nemes kit´r¢si vÀgy (K çPRçZAT).
El¢rhetû-e az el¢rhetetlen? FutÂ pillanatoknÀl t´bb adatik-e? Olykor, mint p¢ldÀul az
Oravecz Imr¢nek cÁmzett W ALDEN-V ERS-ben,
igen. àAz ember... v¢g¡l megtalÀlja Walden¢tÊ,
ahol àa teremtû terv¢t szolgÀlja mindenÊ. M¢gsem nyÃlÂs, m¢zesmÀzos ez az idill, nem kenûdik el, zÀrÂk¢pe gyeng¢den, de hatÀrozottan emel fel: àszobÀjÀbÂl tisztasÀg tÂdul kifel¢, az
¢jbeÊ. A àkifordÁtottÊ, jÂra fordÁtott vilÀg, az
idea, az ideÀl ugyanakkor legt´bbnyire rejtûzk´dik, egy-egy zavarbaejtû (mondjuk a
Paris Match ¢s a Life magazin p¢ldÀnyait tartalmazÂ) csomagban, egy kinyithatatlan sz¢fben, de ott van az ÁrÀs folyamatÀban is, amikor titokzatos megbÁzÂk ¢deni k´r¡lm¢nyek
k´z´tt megrendelnek EGY NYçRI REG°NY -t:
àºlj´n ki a kertbe, ¢s sz¢d¡lj´n / a szikrÀzÂ naps¡t¢sben. / KÀprÀzzon szeme, elm¢je / ¢lesedjen...
Mi csak annyit k¢r¡nk, hogy mindv¢gig naps¡t¢sben / Árjon, ott kinn ama kertben, szemben / a vakÁtÂ feh¢r papirossalÊ. A repertÂriumk¢szÁt¢s
igyekezete, az a t´rekv¢s, hogy ´sszefoglaljuk
a benn¡nk ´sszecsomÂsodÂ vilÀgot, gyakran
¢s eg¢szen term¢szetesen, ugyanakkor rejtett
¢s k´zvetett mÂdon vezet el egyfajta transzcendens vÀrakozÀsig. àMost minden ¡zenet itt /
torlÂdik ´sszeÊ ä Árja egy hely¡tt, Àm az id¢zet
elsû hÀrom szava cÁmm¢ kiemelten (MOST
MINDEN ºZENET), ´nÀllÂ mondattÀ vÀlik, tÀgabb kontextusba helyezi a kijelent¢st. A zÀrÂsorok ugyanakkor a transzcendencia¢lm¢ny visszavonÀsÀt, visszavonulÀsÀt jelzik:
amilyen elevenek a vÀrakozÀs pillanatai,
olyan gyorsan ki is lobban a szikra (àFekhetsz
/ az Àgyba, visszafordultak lÀtogatÂidÊ). çm a csodÀrÂl, a valÂn tÃlirÂl szerzett tudÀs megmarad, nem alszik ki az ¢lm¢ny elmÃltÀval: àEgy
oly puha kûfal, / hogy Àtrep¡l rajta a lepke. / °s
¢szre sem veszi, hogy kû volt, / azt hiszi, hogy f¡st´n
Àt szÀllt, / sût inkÀbb csak valami homÀlyon... ¢s
rÀj´v¡nk, hogy / a kûfal t¢nyleg ÀtjÀrhatÂÊ (EGY
FIñK ). Hite szerint tehÀt van k¢tf¢le (falon inneni ¢s tÃli) vilÀg, s ÀtjÀrÀs is van k´z´tt¡k.
A Nagyg¢p (a valamikor hatalmasnak tünû,
idûk´zben à´sszementÊ hûskori rep¡lû) zÃgÀsÀval àmintha apÀm ¡zenne... valami fontosat
odaÀtrÂl, amit tÀn n¢lk¡le / is tudok, de amit k¡l´nben / biztosan elfelejten¢kÊ (A NAGYG°P). Filip

er¢nye, hogy e metafizikai pontok kÁm¢letlen
¢less¢ggel, anyagszerüs¢ggel rajzolÂdnak ki
versei szemhatÀrÀn, tudÀl¢kossÀg, hamis
eksztÀzis nem felhûzi ûket. Tudja, amit tud,
nem tudja, amit nem tud (ezt be is vallja), s
Ágy rÀvesz benn¡nket, hogy bizonyos dolgokat Àt¢lj¡nk vele egy¡tt.
5. Dokument jeszty
Mennyire nemzed¢ki, mik¢nt ÁrÂdik be (beÁrÂdik-e) egy adott t´rt¢nelmi kontextusba ez
a nagyon is àalanyiÊ lÁra? Filip 1961-es sz¡let¢sü, Àm mint ritka jelentkez¢seibûl is kik´vetkeztethetû, nem ragaszkodik a k´zvetlen¡l,
rajta¡t¢sszerüen hatÂ k´lt¢szet fÀklyaszerep¢hez. Ugyanakkor k´z´mb´snek sem mondhatÂ, ûrzi sajÀt (csalÀdi, orszÀgos) t´rt¢nelm¢t, t´rt¢neteit. Nem Át¢lkezik, nem kÁvÀn rehabilitÀlni, sem nosztalgiÀzni, jÂzan, magÀnemberi pillantÀssal tekint a hÀta m´g¢. Viszszaid¢z, de nem sz¢pÁt, s nem csÃnyÁt bele
a filmhÁradÂszerüen visszapergetett mÃltba:
àBizony, akkor m¢g javÀban tartott a ki-tudjahÀny-¢v, / s hogy egyszer v¢ge lesz, nem hitte egyik¡nk semÊ (MEPHISTO NYíRMADçN, 1981.
SZEPTEMBER 8.). EZ MIND TI V OLTATOK EGY KOR cÁmü opusÀban gyüjt´getûkedv¢re jellemzû kÁs¢rletk¢ppen (a K ORTçRS MAGYAR
íRñK KISLEXIKONA alapjÀn) rendbe szedi a
kar- ¢s kortÀrsai Àltal üz´tt foglalkozÀsokat.
A lista hosszÃ, kommentÀrt nem tartalmaz;
de k¡l´n´sen cseng, ha visszagondolunk a
F°KEZETT HABZçS-k´tet f¡l¢re, ahol t´bbek
k´zt ez olvashatÂ: àNem voltam ÃjsÀgkihordÂ,
pinc¢r, rakodÂmunkÀs, k¢pesÁt¢s n¢lk¡li pedagÂgusÊ, ¢s, toldja meg, m¢gis àtenger¢szgyalogos,
f´ldm¢rû vagy pÀsztorÊ gyanÀnt botorkÀl verseiben. T´bb ez a vers, mint egyszerü csÁny vagy
kaland: szÀmot vet a lehets¢ges pÀlyÀkkal, felfedi a rendkÁv¡liben, a sz¢lsûs¢gesben rejlû
szokvÀnyosat (marÂ-ÁrÂ ¢s hordÀr-k´ltû), s
szer¢nyen, hallgatÂlagosan mell¢helyezi, m¢g
inkÀbb hozzÀgondolja a maga rendkÁv¡li
szokvÀnyossÀgÀt. A tiszteletadÀs gesztusÀn, a
groteszk hûsiess¢g elûtti kalapemelint¢sen tÃl
tehÀt indirekt ¢nmeghatÀrozÀst is kapunk.
S minden harsÀnysÀg n¢lk¡l, tÀrgyilagosan tÀrul el¢nk a jelen is. Egyfajta t´rt¢nelemv¢gi k´z¢rzet lenyomatairÂl ´nthet¡nk
gipszmintÀt nem egy sz´vegben: àMi t´rt¢nhetik m¢g velem? / ¹sszet¢phetik a dokumentet, /
mondhatjÀk azt, hogy einstand. / Esetleg Firsz nem

230 ã Figyelû

hozna teÀt, / ha Àtfagyva hazaj´nn¢nk egy temet¢srûlÊ ä ironizÀl nagyon is komolyan a MOST
narrÀtora. A ma t´rt¢nelm¢bûl nÀla az eseti,
egyedi, egy¢ni mozzanatok szÂlalnak meg
csupÀn: ez a histÂria mintha nem vel¡nk t´rt¢nne, mintha igazÀbÂl lezÀrult volna. R¢szben magunk m´g´tt hagytuk, r¢szben hÁrzuhatag formÀjÀban ´mlik k´r¢nk, s ha megszilÀrdul, àlÀngvÀgÂval kell majd sz¢t- / bontani az
´ssze¢gett t´megetÊ (çTHALLçSOK ). àA holtak
orszÀgaÊ is itt van, benne ¢l¡nk, a f¢lmÃlt
diktatÃrÀja m¢g sajog, Àm MOST mozdulatlanul hever¡nk egy tengeralattjÀrÂban vagy
valahol m¢lyen, mint àj´vendû fosszÁliÀkÊ (ELMENT°S). Filip nem hajszolja a t´rt¢nelmet, a
t´rt¢nelmis¢get, nem is menek¡l elûle lÀnyos
zavarral ä nyugalmazott torreÀdork¢nt, helyben vÀrja be.
6. Az ÁrÀs ÀllvÀnyzatai
Minden fentebb felsorolt ism¢rvn¢l fontosabb ¢s alapvetûbb, hogy a versek mük´dnek. Hatnak. Hogyan ¢s mik¢pp? Olykor a
k¢ptelens¢g erej¢vel. àCsak Ãgy, / mintha csonkolt k¢zen lÂg / szatyor, narancsokkal tele? / Hogy
fogja megpucolni ûket äÊ (NYERS). TalÀlÂ vÀlasz,
talÀlÂs k¢rd¢s. M¢g egy meghatÀrozÀs, m¢gpedig a k´tetzÀrÂ versbûl: à°n nem akarom
ugyanazt / a verset Árni. A versem egyszer / sz¡rke
¢s t´m´r legyen, / mint az utcakû, mÀskor meg /
t´rmel¢kes, rideg, mint / sÁrk´vesn¢l a t´mbrûl / lehullÂ darabok. De gyurmaszerü / is legyen n¢ha:
lÀtsszanak rajta / formÀzÂ ujjaim barÀzdÀiÊ (°N
NEM AKAROM).
Felvevûk¢pes, f¢ny¢rz¢keny ez a k´lt¢szet.
Terhelhetû. Egyetlen szÂban elf¢r a t´rt¢nelem (SZAMIZDAT), egyetlen v¢letlen talÀlkozÀsban az egy¢ni sorsok kib¢kÁthetetlen idegens¢ge (K °T HALçL), egyetlen k¢pben (csigamÀszta gyermekarc) a gyerekkor (CSIGçK ),
egyetlen magaslati s¢tÀban a metafizika (T°R,
KIOLTVA). FolytathatnÀnk a sort. AprÂ dolgokkal matatunk, s m¢gis ¢rezz¡k, amint àdûl
a tiszta sÃly az ¢gbûlÊ (I DEGES TçJ).
E t´m´rs¢g mellett fontos a k¢palkotÂ fantÀzia. Filip cseppet sem hivalkodÂ, de evidenciaerûvel hatÂ tÀrsÁtÀsai olyan szuggesztÁvek,
hogy m¢ltÀn Árhatja: àa lÀtvÀny visszazÃg oda,
/ ahonnan f´lszÁvta tekintetemÊ (I TT MçR VALAHA
JçRTAM).
Ezt a sürüs¢get ¢rz¢kkel tudja oldani is.
àVan aki amerikai verseket ÁrÊ ä bizonyos ¢rtelemben v¢ve olykor maga is ilyen (V AN AKI

AMERIKAI ).

StÁlusÀnak àamerikaiasÊ k´zvetlens¢ge, besz¢lt nyelvi sodrÀsa (nem v¢letlen¡l szÀmol be egy hely¡tt arrÂl, mik¢ppen
àÃszott ÀtÊ egy Lowell-k´tetet) szinte tapinthatÂ k´zelbe hozza olvasÂjÀhoz a sorokba rejtett
szem¢lyis¢get.
K´lt¢szete nem penetrÀnsan Ãjszerü, -szagÃ, ugyanakkor m¢rt¢ktartÂan magÀba itta
mindazt, ami a kortÀrs k´ltûi nyelvbûl szÀmÀra ¢ltetû lehet. Nagy er¢nye, hogy m¢g amikor a vers alapjÀt k¢pezû konfliktus nem tÃl
erûteljes, akkor is k¢pes àelhelyezniÊ a lÀtvÀnyt, a lÀtomÀst, belevonni benn¡nket annak ter¢be. Az eml¢kez¢s sürüs´dû viz¢be
dermedû testre alkalmazott k¢p p¢ldÀul (àbogÀrk¢nt mozdulatlan / Ãszom a borostyÀnbanÊ) ´nmagÀban m¢g nem volna k¡l´n´sebben eredeti, Àm a k´rnyezet n¢hÀny ¢rz¢kenyen felvillantott valÂsÀgeleme olyan k´zeget hoz l¢tre, amelyben a nem tÃlsÀgosan erûs zÀrlat is
nyomot hagy (FºRDýVçROS ). A k´tet kev¢sb¢
intenzÁv, halvÀnyabb r¢szleteit is megemeli az
eg¢szre jellemzû m¢rt¢ktartÂ sodrÀs.
Milyen tehÀt a Filip-vers? Sokf¢le, de leginkÀbb pontos ¢s tapinthatÂ: àellenÀllÀs n¢lk¡l
rep¡l / a borzolt, puha k¢kbenÊ (SZEMK¹ZT ). à°s
ezt is csak Árom, mik´zben m¢g / egymÀssal k¡zdenek a r¢szletekÊ ä toldja meg ugyanott, s lÀthatjuk: az Árott ¢s ¢lt vilÀg kettûss¢g¢t hangsÃlyozÂ (gyakran utÂbbi l¢tez¢s¢t tagadÂ) elm¢letek felette sem mÃltak el nyomtalanul.
Eg¢sz ciklust szentel az ÁrÀssal valÂ bajmolÂdÀsnak, Àm teszi ezt a lehetû legt´bb ked¢lyess¢ggel, a lehetû legkevesebb fontoskodÀssal. A barkÀcsolÂ ûszinte zavarÀt osztja meg
vel¡nk. Maga sem ¢rti, mik¢ppen Àll egybe
a vers, àhogy f¢rnek ´ssze / egy lapon a dolgok. /
A sok ´nk¢nyes r¢szlet / a kiszÀmÁtott meg a spontÀnÊ. Csak azt tudja, hogy a verset, àMint k´rt¢t / a foglalatba, belecsavarom. / S ha jÂ ä ¢gni
fog. / Akkor, ha kiveszem is ¢g, / ha rÀtaposok, m¢g
akkor is ¢g, / sz¢tpukkan, de m¢g / a szilÀnkjaiban
is f¢ny vanÊ (HOGY F°RNEK ¹SSZE). çm Filip
TamÀs nem az ´nmagÀ¢rt valÂ ÁrÀs, az ´nmagÀt ÁrÂ ÁrÀs f´l¢nyes ¢s steril attitüdj¢t hirdeti.
Po¢tikÀja nyitott (a l¢tezûkre is) ¢s befogadÂ.
Tudja, hogy minden t¡k´rk¢p, minden Àtt¢tel csupÀn, ugyanakkor hiszi, hogy àminden
elsajÀtÁthatÂ, / Elleshetû a rejt¢ly, a lejt¢s, / ahogyan
hullÀmzanak a mondatok / ¢s fodrozÂdnak a szavakÊ (A MçSOK TAVA). Versei a vilÀg (¢s ´nmaga) elsajÀtÁtÀsÀnak aktusai.
Lackfi JÀnos
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àA SZABADSçG TEREÊ
BojtÀr Endre: Bevezet¢s a baltisztikÀba
Osiris, 1997. 316 oldal, 1280 Ft
BojtÀr Endre tizenhat ¢vvel ezelûtt megjelent
tanulmÀnyk´tet¢rûl (EGY KELET-EUROP°ER AZ
IRODALOMELM°LETBEN, Sz¢pirodalmi, 1983)
ezt Ártam: àBojtÀr Endre olyan elm¢letÁrÂ, aki az
irodalmi mü ¢rt¢k¢vel foglalkozik. Olyan irodalomtudÂs, aki Kelet-EurÂpÀval foglalkozik. Eme tev¢kenys¢g¢t paradox jelens¢gnek tartja. De mi ez a
lÀtszÂlagos k¢ptelens¢g? Nem mÀs, mint az az ellent¢t, amely foglalatossÀgÀnak tÀrgyai, KeletEurÂpa ¢s az ¢rt¢k k´z´tt fesz¡l.Ê Vajon elmondhatÂ-e ugyanez A BALTI KULTöRA A R°GIS°GBEN alcÁmet viselû Ãj monogrÀfiÀrÂl is? ögy
lÀtom, hogy most is megÀllnÀk a hely¡ket
ezek a szavak, amennyiben az àirodalmi müÊ
hely¢re àt´rt¢nelmi t¢nytÊ Árn¢k, s a szerzût
ezÃttal t´rt¢n¢sznek nevezn¢m. BojtÀr ¢rdeklûd¢s¢nek homlokter¢ben ma is a keleteurÂpai kultÃra ¢rt¢kprobl¢mÀi Àllanak, Àm
a hangsÃly ezÃttal az irodalomrÂl a t´rt¢nelemre helyezûdik Àt.
BojtÀr Endre Ãj k´nyve a balti n¢pek kultÃrt´rt¢net¢vel foglalkozik. A mü ezen bel¡l
nagy teret szentel az ûst´rt¢net t¢mak´reinek. Vajon mi¢rt kezd t´rt¢nelemmel, azon
bel¡l is az ûst´rt¢net k¢rd¢seivel foglalkozni
egy ä eddig Ãgy tudtuk ä a legÃjabb kor
kelet-eurÂpai irodalmÀra ¢s az irodalomelm¢letre àspecializÀlÂdottÊ kutatÂ? Erre a k¢rd¢sre talÀn csak maga a szerzû tudna kiel¢gÁtû vÀlaszt adni, ha ugyan van vÀlasz, ha
nem az a vÀlasz, hogy àcsak, mert Ãri kedve
Ãgy kÁvÀntaÊ ä s talÀn ez nem is Àll tÀvol az
igazsÀgtÂl. A àvalÂsÀgossÀg ¢s kitalÀltsÀg ÀllapotÀbÂlÊ sejtelmesen kibontakozÂ balti kultÃra felfedez¢se ugyanis BojtÀr szÀmÀra ´n¢rt¢k: boldogsÀg, ´r´m. S persze csak megszorÁtÀssal nevezhetû ÃjdonsÀgnak ez a monogrÀfia BojtÀr t´bb ¢vtizedes ¢letmüv¢n bel¡l,
mely ä a balti t´rt¢nelemrûl szÂlÂ k¢t k´nyvvel, tanulmÀnyok, antolÂgiÀk ¢s müfordÁtÀsok sokasÀgÀval ä a kelet-eurÂpai n¢pek kultÃrÀjÀnak, irodalmÀnak rendszeres, szinte elhivatott k´zvetÁtûje, szolgÀlata. A k´tet ä noha t´bb ¢s mÀs, mint egy szokvÀnyos k¢zik´nyv ä a baltisztika univerzÀlis tank´nyve.
Rendszeres ismereteket tartalmaz a f´ldrajzi
viszonyoktÂl az ûst´rt¢neten Àt a balti nyel-

vek ¢s n¢pek leÁrÀsÀn kereszt¡l eg¢szen az
irodalom- ¢s vallÀst´rt¢net t¢nyeiig. BÀrki,
aki a j´vûben ezzel a tudomÀnyszakkal kÁvÀn
majd foglalkozni, ezzel a müvel kell, hogy
kezdje tanulmÀnyait. Arra is gondolhatunk
persze, hogy a tÀrsadalmi k¢rd¢sek irÀnt
mindig is ¢rz¢keny szerzû az¢rt foglalkozik
immÀr csaknem harminc ¢ve a balti n¢pekkel, mert t´rt¢nelm¡kbûl a àkelet-eurÂpai
kisn¢pekreÊ, k´zt¡k MagyarorszÀgra vonatkozÂ ÀltalÀnos ¢rv¢nyü k´vetkeztet¢seket szeretne levonni ä ahogy k´nyv¢nek egyik kritikusa megfogalmazta: àa baltiak mi vagyunkÊ. Ez is egy lehets¢ges vÀlasz, a k´tet
valÂban bûvelkedik az ilyen konklÃziÂkban.
Ha a kontinuitÀst keress¡k a r¢gebbi BojtÀrtanulmÀnyok ¢s az Ãj monogrÀfia k´z´tt, azt
is meglelhetj¡k: àaz irodalmat nem lehet egyszerüen kiemelni a t´rt¢nelembûl, elk¡l´nÁteni annak
´sszes t´bbi elem¢tûl, s aztÀn Ãgy vizsgÀlni, mint
t¡kr´zût ¢s t¡kr´z´ttet, hiszen a k´nyvek cselekvû r¢szesei a t´rt¢nelemnek, visszahatnak az ûket
sz¡lû ¢letreÊ, vagyis: àMutasd meg irodalomt´rt¢netedet, megmondom, milyen a t´rt¢nelmedÊ ä Árta 1967-ben AZ IRODALOMTUDOMçNY öJABB
FELADATAIRñL szÂlÂ tanulmÀnyÀban. Az irodalom folytonos ÀtalakulÀsÀt ¢lett¢, azaz t´rt¢nelemm¢ ä EsterhÀzy P¢ter szavaival szÂlva ä àaz irodalom g¢pezet¢nekÊ nevezte akkor
BojtÀr.
A korszakhatÀrok k´z¢ nehezen beszorÁthatÂ balti àr¢gis¢gÊ (a szÂ az angol antiquity,
illetve a n¢met Altertum jelent¢startalmÀt fedi) t´rt¢net¢t tudomÀnyelm¢leti ig¢nnyel
´sszegzû monogrÀfia ä mely MagyarorszÀgon
teljess¢ggel ÃjdonsÀgnak szÀmÁt ä voltak¢pp
most is ugyanennek a àg¢pezetnekÊ a mük´d¢s¢t tanulmÀnyozza, csakhogy a mozgÀs ezÃttal ellenkezû irÀnyÃ. Itt az a k¢rd¢s, hogy
vajon kiemelhetû-e a t´rt¢nelem az irodalombÂl? Rendelkez¡nk-e olyan pozitÁv t´rt¢nelmi ismeretekkel, amelyek f¡ggetlenÁthetûk az ûket k´zvetÁtû-hagyomÀnyozÂ-¢rtelmezû Árott forrÀsoktÂl? Eljuthatunk-e àmagÀhozÊ a mÃlthoz, avagy csupÀn a mÃltgyÀrtÀs
merûben irodalmi folyamatait ismerhetj¡k
meg? Ezek a k¢rd¢sek minden¡tt ¢s mindenkor, de k¡l´n´sen az ûst´rt¢net tanulmÀnyozÀsa sorÀn megker¡lhetetlenek. V¢gigk´vetve az ûshazaelm¢letek, genealÂgiÀk
¢s mitolÂgiai rendszerek v¢gtelenbe nyÃlÂ fonalÀt, BojtÀr Endre hatÀrozottan szkeptikus
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ÀllÀspontra helyezkedik. N¢zeteit legt´m´rebben egy KomorÂczy G¢zÀtÂl vett id¢zet¢vel tudnÀm jellemezni: àAz ûst´rt¢net nem t¢nyk¢rd¢s, nem igazsÀg..., hanem... elhatÀrozÀs dolga.
Minden nemzet olyan ûst´rt¢netet Ár vagy vÀlaszt
magÀnak, amilyent akar.Ê
A k´nyv radikÀlis szkepticizmusa, a forrÀsok ¢s a szakirodalom kÁm¢letlen kritikÀja
megd´bben¢st ¢s csalÂdÀst okozhat annak,
aki precÁzen pozitÁv, praktikus c¢lokra hasznÀlhatÂ ¢s megtanulandÂ Einf¡hrungra szÀmÁt. Eff¢le kûkem¢ny t´rt¢neti alapigazsÀgokbÂl ä a nyelvt´rt¢net ¢s a csek¢ly szÀmÃ
hiteles, Árott forrÀs vitathatatlan t¢nyeit leszÀmÁtva ä àalig valamitÊ raktÀrozhat el magÀnak az olvasÂ. A szerzû felfogÀsa szerint minden egy¢b, amit errûl az àalig valamirûlÊ
vagy ¢ppen àsemmirûlÊ gondoltak vagy Ártak
ä ¢s ez felm¢rhetetlen szÂ- ¢s papÁrt´meget
jelent ä javar¢szt mÃltgyÀrtÀs, t´rt¢nelemhamisÁtÀs, àaz igazsÀg Àtfest¢se k´lt¢szett¢Ê. IgazsÀg
¢s k´lt¢szet, tudomÀny ¢s koholmÀny ilyet¢n
kevered¢s¢t az angolszÀsz àÃjkritikaÊ terminolÂgiÀjÀval ¢lve: fallacynek, vagyis tudomÀnyos csÃsztatÀsnak nevezi a k´nyv. Kitünû
az a bet¢tfejezet, mely ´tletek sokasÀgÀval
dolgozza fel a Baltikum titokzatos kincs¢nek,
a borostyÀnkûnek a t´rt¢net¢t, bevallottan
az¢rt, mert a kû eredet¢rûl, elterjed¢s¢rûl, a
borostyÀnkereskedelem ÃtvonalairÂl vallott
àtudomÀnyosÊ n¢zetek telÁtve vannak a baltisztika eg¢sz¢re n¢zve jellemzû nacionalista
vagy tudomÀnyos elfogultsÀgokkal, fallacykkal. Semmi okunk sincs felt¢telezni p¢ldÀul,
hogy a r¢gis¢gben l¢tezett volna a borostyÀnk´vet feldolgozÂ ¢kszeripar a Baltikumban. A
leletek hiÀnyÀt a helyi t´rt¢netÁrÀs m¢gis azzal magyarÀzza, hogy a àfinomabb nemzeteknekÊ nem tetszettek a balti ¢kszerek.
A mü jelentûs hÀnyadÀt a t¢veszm¢k felfed¢se, leleplez¢se, fanyarul szellemes kifigurÀzÀsa teszi ki. Belsû logikÀja a fallacyk feltÀrulÀsÀnak logikÀja, igazi mondandÂja csak
ezen a ä nem ¢pp k´nnyen jÀrhatÂ ä sÁkon
k´zelÁthetû meg. çm aki szereti a szellemi kihÁvÀsokat ¢s a gondolatok elûÁt¢let-mentes
¡tk´ztet¢s¢t, az sok kedv¢re valÂt talÀlhat
BojtÀr k´tet¢ben. Felfokozott probl¢ma¢rz¢kenys¢g ¢s kimerÁthetetlen probl¢magazdagsÀg jellemzi a k´tetet, ez egyik legfûbb er¢nye
ä ugyanez egyszersmind jÂcskÀn megnehezÁti

a mü meg¢rt¢s¢t, befogadhatÂsÀgÀt. Az olvasÂnak komoly munkÀjÀba ker¡l, ha el kÁvÀn
igazodni a helyes, az elfogadhatÂ ¢s az elfogadhatatlan elm¢leti konstrukciÂk sz´vev¢ny¢ben, melyek nem mindig vÀlnak el egymÀstÂl vilÀgosan. Vannak fejezetek a k´nyvben, amelyek ä k¢zik´nyv eset¢ben meglepû
mÂdon ä egyÀltalÀn nem tartalmaznak àpozitÁvÊ informÀciÂkat, kizÀrÂlag kritikai ¢szrev¢teleket.
Ha tehÀt àismertetniÊ kÁvÀnjuk a monogrÀfiÀt, ¢rdemes megkÁs¢relni a lehetetlent, s
kiemelni a balti n¢pek r¢gis¢gt´rt¢net¢t hitelesen reprezentÀlÂ àalig valamitÊ a k¡l´nb´zû korokbÂl szÀrmazÂ, k¡l´nf¢le szintü ¢s
tartalmÃ fallacyk tenger¢bûl.
A àbaltinakÊ nevezhetû tudatformÀk k´z¡l
(nyelv, folklÂr, mitolÂgia) BojtÀr kizÀrÂlag a
nyelvnek tulajdonÁt objektivitÀst ¢s folyamatossÀgot. Ebbûl k´vetkezik, hogy szÀmÀra a
nyelvt´rt¢net az az ûst´rt¢neti seg¢dtudomÀny, melynek segÁts¢g¢vel àfelgombolyÁthatÂvÀÊ vÀlik az idû. BojtÀr az ´sszehasonlÁtÂ indoeurÂpai nyelv¢szet, ezen bel¡l a balti nyelvek kutatÀsÀhoz elengedhetetlen¡l fontos
szlavisztika ÀtfogÂ ismeret¢ben k´zelÁt a balti ûsnyelv t¢mÀjÀhoz. K¢ts¢gbevonhatatlan
t¢ny, hogy az indoeurÂpai nyelvek csalÀdjÀba
tartozÂ, ma besz¢lt lett ¢s litvÀn nyelv, valamint a kihalt, de ÁrÀsos forrÀsokbÂl (r¢szben,
2300 szÂ erej¢ig) ismert (Â)porosz nyelv egy
k´z´s (kb. i. e. 2000ä500 k´z´tt l¢tezett) ûsbalti nyelvbûl vÀlt ki. A balti nyelvek kutatÀsÀt
¢s megtanulÀsÀt a mÃlt szÀzad elej¢tûl fogva
csaknem minden indoeuropeista k´teless¢g¢nek ¢rezte. E nyelvek archaikus volta korÀn ÀltalÀnosan elfogadott t¢tell¢ lett. A
XV IIäXVIII. szÀzad Âta szokÀssÀ vÀlt a (lettn¢l àindoeurÂpaibbÊ) litvÀn nyelv ´sszehasonlÁtÀsa a szanszkrittal ¢s a g´r´ggel. A balti
nyelvek archaikus jellege meglehetûs biztonsÀggal megmagyarÀzhatÂ. çltalÀnos nyelvt´rt¢neti (¢s t´rt¢neti) szabÀly, hogy a vÀltozÀsok
a centrumban zajlanak, s a peremvid¢kek ûrzik az archaizmusokat. ValÂszÁnü, hogy a baltiak ûsei a Kelet-çzsiÀban vagy D¢lkelet-EurÂpÀban elter¡lû indoeurÂpai nyelvter¡let
¢szaki perem¢n helyezkedtek el, s egyre ¢szakabbra hÃzÂdva kiker¡ltek a nyelvi hatÀsok
vonzÀsk´r¢bûl, s Ágy ûrizhett¢k meg az indoeurÂpai ûsnyelvet.
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A nyelvt´rt¢net mÂdszereivel ellentmondÀsmentesen leÁrhatÂ a balti ûsnyelv sz¢tvÀlÀsa elûbb egy nyugatbalti Àgra (i. e. V. szÀzad
k´r¡l): ûk voltak a porosz ¢s a pusztÀn emlÁt¢sekbûl ismert jatving, galind, kurs ¢s skalv
nyelveket besz¢lû n¢pek ûsei. A keletbalti
Àgon (a litvÀnok, lettek ¢s a lettektûl talÀn
csak nyelvjÀrÀsnyira k¡l´nb´zû latgalok ûsei
k´z´tt) mintegy ezer ¢vvel k¢sûbb, az VäV II.
szÀzadban kezdûd´tt meg a polarizÀciÂ. Ekkor, a szlÀvok nyomÀsÀra, ûk is nyugat fel¢
kezdtek vÀndorolni, s elfoglalva mai lakÂhely¡ket a Balti-tenger partjÀn, ism¢t k´zel ker¡ltek a nyugatbalti t´rzsekhez, akiktûl ezer
¢vvel korÀbban k¡l´nvÀltak. NagyjÀbÂl ennyi
az, ami a balti n¢pek t´rt¢nelem elûtti ûsmÃltjÀrÂl biztonsÀggal ÀllÁthatÂ.
Nyelvt´rt¢neti mÂdszerekkel k´nnyen
sz¢tvÀlaszthatÂk a balti nyelvek t´rt¢neti r¢tegei. A szÂkincs t´rt¢neti vizsgÀlata, a nyelv¢szeti paleontolÂgia is sok ¢rv¢nyes megÀllapÁtÀst tehet, de csak addig, amÁg a nyelveket nem prÂbÀlja etnikai csoportokkal ¢s r¢g¢szeti kultÃrÀkkal azonosÁtani. ¹rd´gi k´rbe jut, aki az ellenkezûj¢vel prÂbÀlkozik. J.
Untermann megvilÀgÁtÂ erejü nyelvelm¢leti tanulmÀnyÀval szÂlva a t´rt¢nelem elûtti
idûkben àmagÀn a nyelvtudomÀnyon kÁv¡l nincs
olyan tudomÀnyÀg, amely nyelveket n¢pcsoportokkal azonosÁtani tudna. Amely viszont csak azt k¢pes
megÀllapÁtani, hogy valami t´rt¢nt; arrÂl azonban
semmit nem tud mondani, hogy mi t´rt¢ntÊ. BojtÀr szigorÃan kritikus ÀllÀspontja is hasonlÂan k´rvonalazhatÂ: minden olyan kÁs¢rlet,
amely ´sszekapcsolja a nyelv t´rt¢net¢nek ¢s
a n¢pek tÀrsadalmi-t´rt¢nelmi valÂsÀgÀnak a
sÁkjait, eleve kudarcra Át¢ltetett, de legalÀbbis
a fallacy gyanÃjÀnak Àrny¢ka vet¡l rÀ.
Ennek ellen¢re (vagy ¢ppen ez¢rt) alig
akad olyan kutatÂ, BojtÀr sem jelent kiv¢telt,
aki megtartÂztatja magÀt attÂl, hogy valami
mÂdon ´sszef¡gg¢st keressen-talÀljon a t´rt¢neti paradigmÀk (nyelvek, etnikumok, r¢g¢szeti kultÃrÀk stb.) k´z´tt ä hiszen talÀn elmondhatÂ, hogy mind a helyes, mind a helytelen t´rt¢nelmi felismer¢sek a valÂsÀgsÁkok egymÀsba fordÁtÀsa r¢v¢n j´nnek l¢tre.
Schliemann egyik kez¢ben Hom¢rosszal, mÀsik kez¢ben a r¢g¢szÀsÂval talÀlta meg TrÂjÀt
ä ha ugyan valÂban TrÂja az, amit megtalÀlt.
Ha jÂ okÀt lÀtja ä s ez itt a d´ntû, a jÂ ok ä,

akkor BojtÀr Endre is belebocsÀtkozik a k¡l´nb´zû, ´nt´rv¢nyünek mondott tudatformÀk ´sszehasonlÁtÀsÀba ¢s egymÀsba fordÁtÀsÀba. Kritikusi hev¡lete persze ´nmagÀt sem
kÁm¢li, s gyakran nevezi sajÀt eszmefuttatÀsÀt
àpuszta fantaziÀlgatÀsnakÊ. Olyan ellentmondÀs ez, amely feloldhatatlannak lÀtszik. Milyen krit¢riumok alapjÀn engedhetû meg
m¢giscsak a tudatformÀk egymÀsba csÃsztatÀsa? S milyen ism¢rvek alapjÀn tekinthetûk
bizonyÁtottnak az ily mÂdon levont k´vetkeztet¢sek? BojtÀr e t¢ren ugyancsak szkeptikus,
m¢gis fel-felcsillant egy-egy elm¢leti, illetve
gyakorlati rem¢nysugarat. A t´rt¢nettudomÀny àvez¢rlû csillagaÊ, legfûbb ¢rt¢ke ä szerinte ä az igazsÀg ig¢nye; R. Wittram szavaival szÂlva: az az elv, amely àtÃll¢p az egyszerü
faktogrÀfiÀn, nem mer¡l ki t¢nyek ¢s t¢nyÀllad¢kok
valÂdisÀgÀnak bizonyÁtÀsÀban, hanem a jelent¢s
kategÂriÀjÀt is magÀba foglalja, ¢s az ehhez m¢rt
¢rt¢kel¢st tekinti c¢ljÀnakÊ. JÂ volna persze tudni, hogyan is kell ezt csinÀlni. Erre, Ãgy tünik, nincs igazi recept. Mind´ssze annyit
mond a szerzû, hogy a tudatformÀk elfogadhatÂ (?) egymÀsba csÃsztatÀsa legyen k´r¡ltekintû, ¢s ne legyen mechanikus vagy reflektÀlatlan.
BojtÀr a nyelvt´rt¢net ¢s a r¢g¢szet t¢nyeinek Âvatos egymÀshoz illeszt¢s¢vel igyekszik
megoldÀst talÀlni a baltiak legûsibb ûst´rt¢net¢nek k¢rd¢seire, vagyis a balti n¢pek eredet¢nek probl¢mÀjÀra. A k´nyvben k¡l´n fejezet foglalkozik a balti ûst´rt¢net vonatkozÀsÀban alapvetûnek szÀmÁtÂ àvenet(d)-k¢rd¢sÊ-sel. A magyarorszÀgi szlÀvok, a vendek
nev¢ben, valamint Velence vÀrosÀnak nev¢ben (VeneziaäVenedig) is egy ismeretlen eredetü nagy Âkori n¢p, a venetek eml¢ke ¢l tovÀbb. De nemcsak itt, hanem a porosz, a litvÀn ¢s a lett tengerparton is szÀmos helyn¢v
utal rÀjuk (¢szakon venedeknek nevezt¢k
ûket). Sok nyelv¢sz ¢s t´rt¢n¢sz megprÂbÀlta
mÀr ¢rtelmezni az Adriai-tengertûl a Visztula torkolatÀig kimutathatÂ venetek-venedek
szÀrmazÀsÀra ¢s vÀndorlÀsÀra vonatkozÂ adatokat. BojtÀr t´bbek k´z´tt az ÂeurÂpai (vagyis ûsindoeurÂpai) vÁzi nevek (hidronÁmiÀk)
nyelvt´rt¢neti elemz¢s¢re kidolgozott mÂdszereket alkalmazva arra az eredm¢nyre jut,
hogy a venetek-venedek EurÂpa indoeurÂpaiakat megelûzû ûslakossÀgÀhoz tartoztak
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(nagyon kev¢s ilyen, a baszkhoz hasonlÂ n¢p
¢s nyelv maradt fenn), nem indoeurÂpai
nyelven besz¢ltek, s a BalkÀn felûl szÂrÂdtak
sz¢t nyugaton ¢s keleten. Az Elba ¢s az Odera
k´z´tti ter¡leten ugyanis jÂkora lyuk talÀlhatÂ az ÂeurÂpai vÁzi nevek t¢rk¢p¢n: joggal tehetû fel, hogy ezek a nevek nem indoeurÂpaiak, tehÀt venet-venedek.
Nyelv ¢s etnikum ´sszef¡gg¢se sohasem
lehet teljesen egy¢rtelmü, noha k¢ts¢gbevonhatatlanul l¢tezik ilyen ´sszef¡gg¢s. A venedek elûbb-utÂbb minden¡tt elvesztett¢k nyelv¡ket, csak nev¡ket hagytÀk a bronzkor kezdet¢n hely¡kbe l¢pû, fejlettebb kultÃrÀjÃ indoeurÂpai t´rzsekre. °szakon, a Balti-tenger
partjÀn, ahol sokÀig egyed¡l ûk ¢ltek, csak az
I. ¢vezred v¢g¢n vÀltoztattÀk nyelv¡ket baltira, s ´nÀllÂ etnikumk¢nt eg¢szen a XIII. szÀzadig fennmaradhattak, illetve r¢szt vehettek
a balti, a szlÀv, a germÀn ¢s a finn t´rzsek kialakulÀsÀban. Hogyan? A vened-venet à´r´ks¢gÊ probl¢mÀja a k´nyv vallÀst´rt¢neti fejezeteiben visszat¢r: BojtÀr ott megkockÀztat
egy àbizonyÁthatatlanÊ k´vetkeztet¢st. ¹sszef¡gg¢st keres ¢s talÀl a lett folklÂrban igen
n¢pszerü àanyÀkÊ (az orosz Haza-anyÀcskÀhoz hasonlÂ irodalmi formulÀk ezek: Mezûanya, Erdû-anya stb.) ¢s az àistenek anyjÀt tisztelûÊ anyajogÃ vened n¢p kulturÀlis hagyomÀnya k´z´tt, s mindezt m¢g kapcsolatba
hozza a LivÂniÀt àMÀria orszÀgaÊ-k¢nt szÀmon
tartÂ tradÁciÂval.
ñhatatlanul felmer¡l a k¢rd¢s az olvasÂban: nem Maria Gimbutas r¢g¢szprofesszor
megtagadott szelleme kÁs¢rt itt? (A szerzû
egykor szem¢lyesen ismerte az 1994-ben elhunyt amerikai tudÂst, aki m¢ly benyomÀst
tett rÀ.) A àvenet(d)-k¢rd¢sÊ Ãjszerü megoldÀsi javaslata alighanem vÀlaszk¢nt is felfoghatÂ Gimbutas inspiratÁv, Àm BojtÀr szerint
r¢szleteiben is hibÀs àkurgÀnelm¢let¢reÊ. A
àfeminista r¢g¢szetetÊ müvelû Gimbutas a
(szerinte indoeurÂpai) kurgÀnok, azaz halomsÁrok, illetve a (szerinte nem indoeurÂpai) nûszobrocskÀk (idolok) ¢s mÀs leletcsoportok ¢rtelmez¢se alapjÀn vÀzolta fel az indoeurÂpai ¢s nem indoeurÂpai n¢pek t´rt¢nelem elûtti talÀlkozÀsÀt, a nemi szerepek
drÀmai vÀltozÀsÀt, patriarchÀtus ¢s matriarchÀtus ´ssze¡tk´z¢s¢t ä beillesztve ebbe a
k¢pbe a balti ûst´rt¢netet is. A litvÀn szÀrma-

zÀsÃ r¢g¢sznû archeolÂgiÀt, nyelv¢szetet, vallÀst´rt¢netet nagy intuÁciÂval egymÀsba kavarÂ ÂeurÂpai t´rt¢nelmi tablÂja, mint a legk¡l´nb´zûbb fallacyk mintap¢ldÀja, k¡l´n fejezetet kap BojtÀr monogrÀfiÀjÀban.
Ahogyan a nyelv¢szeti t¢nyek megvilÀgÁtjÀk a t´rt¢nelem elûtti korok bizonyos esem¢nyeit, Ãgy az ÁrÀs ¢s az ÁrÀsbelis¢g az, amely
a t´rt¢nelemnek valÂdi objektivitÀst, àfolyamatos kontextustÊ k´lcs´n´z. A histÂria felosztÀsÀt àt´rt¢nelem elûttiÊ ¢s àt´rt¢nelmiÊ
korokra a hegeli filozÂfiÀbÂl merÁti BojtÀr.
Erre vonatkozik Karl Jaspers egyik mondÀsa
is, miszerint az ember az ÁrÀs r¢v¢n àszabadult
meg a puszta jelen idûtûlÊ. N¢ha Ãgy tünik,
mintha a szerzû tÃl¢rt¢keln¢ az ÁrÀsbelis¢g
t´rt¢nelmi jelentûs¢g¢t. TalÀn persze csak a
t´rt¢nelmi forrÀscsoportok k¡l´nb´zûs¢g¢t
hangsÃlyozza, jÂl tudva, hogy az ÁrÀsos forrÀsok objektivitÀsa sokszor igencsak korlÀtozott: t´bbet Àrulnak el szerzûj¡krûl, a szereztet¢s k´r¡lm¢nyeirûl ¢s indokairÂl, mint tÀrgyukrÂl, a balti t´rt¢nelemrûl: az esetek t´bbs¢g¢ben elfogultak, egyoldalÃak, pontatlanok vagy hibÀsak. RÀadÀsul: àha megkaparjuk,
akkor szinte minden mondat m´g´tt irodalmi mintÀt talÀlunkÊ ä mondja. M¢gis e szubjektÁv beszÀmolÂk sorozata viszonylag k´nnyen alakÁthatÂ objektÁv t´rt¢nelemm¢ ä mivel az ÀllÁtÀsok t´bbnyire ellenûrizhetûk.
De vajon az ÁrÀsok valÂdisÀga egyben a n¢pek ¢s kultÃrÀk valÂdisÀgÀt jelenti-e? Ez a k´tet t´rt¢nelmi tÀrgyÃ fejezeteinek fû k¢rd¢se.
A k´nyv term¢szetesen ´sszegyüjti, elemzi ¢s
¢rt¢keli mindazokat a primer Árott forrÀsokat, amelyek a balti n¢pek t´rt¢net¢re ¢s kultÃrÀjÀra vonatkoznak, ¢s kimerÁtû beszÀmolÂt nyÃjt a balti n¢pek t´rt¢nelm¢rûl. Az elsû,
k¢ts¢gtelen¡l a baltiakrÂl szÂlÂ beszÀmolÂk
az i. sz. IX. szÀzadbÂl valÂk, de BojtÀr szÀmba
veszi azokat az Âkori ¢s kora k´z¢pkori feljegyz¢seket is, amelyek feltehetûleg a baltiakra,
illetve a àbaltikumi erût¢rÊ nem balti nyelvü
n¢peire vonatkoznak. A k´nyv k´z¢psû fejezetei voltak¢ppen a balti t´rt¢nelemrûl szÂlÂ
hiteles beszÀmolÂk forrÀskritikai elemz¢s¢t
tartalmazzÀk. Ezek a k´nyv leginkÀbb àprobl¢mamentesÊ ä vagyis kritikamentes ä r¢szei.
BojtÀr higgadt, a forrÀsokhoz szorosan tapadÂ esem¢nyt´rt¢netet ismertet, a teljess¢g
ig¢ny¢vel dolgozva fel a porosz, a lett ¢s a lit-

Figyelû ã 235

vÀn t´rt¢nelemre vonatkozÂ szakirodalmat.
De vajon kikerekedik-e mindebbûl valamif¢le
àsajÀtÊ balti t´rt¢nelem? A legjelentûsebb
àbaltiÊ t´rt¢netÁrÂk n¢metek (p¢ldÀul Duisburgi P¢ter, LivÂniai Henrik), lengyelek (p¢ldÀul D−ugosz) ¢s oroszok voltak. K¢rd¢s,
hogy mif¢le valÂdisÀgot k´lcs´n´znek ûk a
balti t´rt¢nelemnek. Az ûslakos poroszokat
kiszorÁtÂ-asszimilÀlÂ N¢met Lovagrend, a lett
Undeutsch (nem n¢met) lakossÀg eg¢sz¢t paraszti sorban tartÂ (szint¢n n¢met) LivÂniai
Lovagrend ¢s az ÂriÀsi ter¡letü, nagy hatalmÃ, Àm gyorsan ellengyelesedû LitvÀn Nagyfejedelems¢g t´rt¢nete mennyiben nevezhetû balti t´rt¢nelemnek? A Balti-tengertûl az
Azovi-tengerig terjedû, z´m¢ben keleti szlÀvok lakta, ÂriÀsi k´z¢pkori litvÀn Àllamalakulat ä ahol sohasem j´tt l¢tre sajÀt nyelvü ÁrÀsbelis¢g ä mily m¢rt¢kben volt a litvÀnok orszÀga? °s kik karoltÀk fel elsûk¢nt a
lett irodalmi nyelvet, a àlivÂniai parasztnyelvetÊ? Term¢szetesen a n¢metek, t´bbek k´z´tt a herrnhuti pietista k´z´ss¢ghez tartozÂ
lutherÀnus papok. A lett irodalmi kultÃra kialakÁtÀsa ¢s fejleszt¢se ezen a vid¢ken mÀr korÀbban is a n¢met reformÀciÂ strat¢giÀjÀnak
r¢sz¢t k¢pezte. S hol indult ÃtjÀra a litvÀn
irodalom, s ami ezzel szinte egyet jelent: a litvÀn àsajÀt tudatÊ, a nemzeti ´nazonossÀg?
N¢met ter¡leten, a PoroszorszÀghoz tartozÂ,
alig megy¢nyi nagysÀgÃ Kis-LitvÀniÀban. A
litvÀn irodalmi nyelvet is n¢met protestÀns
ig¢nyek szerint, katolikus- ¢s lengyelellenes
c¢lzattal fejlesztett¢k a Nemunas folyÂ jobb
partjÀn elter¡lû tÀjon. Itt ¢lt ¢s alkotott K.
Donelaitis (1714ä1780), a litvÀn irodalom
megteremtûje, a vilÀgirodalmi jelentûs¢gü
°V SZAKOK ciklus k´ltûje ä maga is porosz lutherÀnus pap. A litvÀnok tÃlnyomÂ t´bbs¢ge
azonban lengyel ter¡leten ¢lt, ahol litvÀn
nemzeti irodalmat l¢trehozni sokÀig k¢ptelens¢g, szinte hazaÀrulÀs lett volna: a litvÀnsÀg ott, a Rzeczpospolita r¢szek¢nt nem a sajÀt
t´rt¢nelmi drÀmÀjÀnak, hanem a lengyel trag¢diÀnak vÀlt szereplûj¢v¢. Mindez mÀr a k´tet zÀrÂk¢rd¢sei fel¢ mutat: vajon mi szÀmÁt
àsajÀtnakÊ ¢s mi àidegennekÊ a t´rt¢nelemben? A n¢pek ¢s nemzetek legsajÀtabbnak
hitt hagyomÀnyai vajon nem idegen eredetüek-e?
àMilyen volt a lett t´rt¢nelem? ä k¢rdezi BojtÀr ä, elûsz´r keleti szlÀv, aztÀn n¢met, majd len-

gyel, sv¢d, orosz s a v¢g¢n egy kicsit lett.Ê S milyen
a litvÀn? Ezt m¢g t´m´rebben foglalja ´ssze:
àA litvÀnoknak csak mÃltjuk volt.Ê Feltünhet,
hogy mind a lett, mind a litvÀn n¢p àr¢gmÃltjÀnakÊ t´rt¢net¢t a jelenkorig vezeti a
k´nyv. àA baltiak eset¢ben... a r¢gis¢g, amelyben
mintegy egybecsÃszott ûskor, Âkor ¢s k´z¢pkor, egyenesen az Ãjkorhoz kapcsolÂdik.Ê ¹nmagÀ¢rt besz¢l az a t¢ny, hogy a litvÀnok csak 1387-ben
csatlakoztak a kereszt¢nys¢ghez, addig pogÀnyok voltak. A dinasztiaalapÁtÂ Jogaila (JagellÂ) nagyfejedelem hajtotta n¢p¢t keresztvÁz
alÀ, miutÀn feles¢g¡l vette Nagy Lajos magyar kirÀly lÀnyÀt, Hedviget (JadwigÀt). Egy
szem¢lyes hangÃ lÀbjegyzet¢ben BojtÀr megvallja, hogy ¢ppen ez a jelenbe nyÃlÂ balti ûsmÃlt, a àl¢t ¢s neml¢t k´z´ttiÊ ill¢kony Àllapot
az, ami k¡l´nleges ¢rt¢ket jelent szÀmÀra.
Ezt az ¢rt¢ket legk¢zzelfoghatÂbban talÀn
a balti mitolÂgia hordozza. De vajon rendelkez¡nk-e torzÁtÀsmentes ismeretekkel errûl
az igencsak problematikus tudatformÀrÂl? A
balti mitolÂgiai rendszerekrûl szÂlnak a
k´nyv rendkÁv¡l kritikus hangÃ zÀrÂfejezetei. LÀthattuk, milyen elszÀntan bÁrÀlja a szerzû az ûst´rt¢neti r¢szekben a r¢g¢szet megalapozatlan csÃsztatÀsait. A mitolÂgiai fejezetek hasonlÂ er¢llyel szedik Ázekre a Dum¢zilk´vetû neokomparatista mÁtoszkutatÂk ¢s
folkloristÀk t¢veszm¢it, akik ÀltalÀban a folklÂr ´nk¢nyes interpretÀciÂja r¢v¢n rekonstruÀljÀk a balti n¢pek ûsi hitvilÀgÀt. MindmÀig
àez a fû vitak¢rd¢s: a baltiak folklÂrja ¢s mitolÂgiÀja csak lejegyz¢si korÀrÂl mond valami ¢rv¢nyeset,
vagy r¢gebbrûl is, ¢s ami ebbûl fakad, hogy csupÀn
lejegyz¢si korÀnak dokumentuma vagy r¢gebbi
idûknek isÊ? ä teszi fel a k¢rd¢st BojtÀr, s ezÃttal m¢g a szokÀsosnÀl is szigorÃbb szkepszissel rostÀlja Àt a szakirodalmat. Olykor
mintha azt is k¢ts¢gbe vonnÀ, hogy a folklÂr
alkotÀsainak egyÀltalÀn volnÀnak a lejegyz¢s
korÀt megelûzû idûkbûl szÀrmazÂ t´rt¢neti
r¢tegei; s ha ezt m¢g meg is engedn¢, az irÀnt
komoly k¢ts¢gei vannak, hogy ezek a r¢tegek
tudomÀnyos mÂdszerekkel elk¡l´nÁthetûk
lenn¢nek. Pedig az eff¢le t´rekv¢sek nem teljesen rem¢nytelenek. Az elfogulatlan sz´vegkritika olykor meglepû eredm¢nyeket
produkÀlhat. BojtÀr is id¢z egy olyan folklÂrelemz¢st, amely a lett ¢s litvÀn n¢pdalokban
szereplû p¢nznemek alapjÀn vÀllalkozik keletkez¢s¡k korÀnak meghatÀrozÀsÀra. A t´r-
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t¢neti sz´vegr¢tegek tehÀt belsû ¢rvek alapjÀn is sz¢tfejthetûk ä el¢g talÀn itt Julius Wellhausen klasszikus bibliakritikai mÂdszer¢re
utalnunk. Persze sohasem lehet¡nk el¢gg¢
Âvatosak.
A hihetetlen¡l müvelt s filolÂgiailag szinte
kikezdhetetlen konstrukciÂkat alkotÂ neokomparatistÀkat (V. Toporov a legt´bbet id¢zett szerzû) a mÃlt szÀzadi pozitivista tudomÀnyossÀg ´r´k´seik¢nt ÀbrÀzolja BojtÀr.
Olyan tekint¢lyt parancsolÂ tudÂsok ûk,
akikkel szemben minden kritika illet¢ktelennek tünhet, m¢gsem csillapul az a bizonyÁthatatlan ¢rz¢s, hogy az àeg¢sszel valami
nem stimmelÊ. A pozitivista ¢s neokomparatista elemz¢sek v¢gtelen gazdagsÀgÀval szemben a hiteles forrÀsok igen kev¢s informÀciÂt
ûriztek meg a pogÀny baltiak hitvilÀgÀrÂl ä
igaz, hogy ez a kev¢s m¢g mindig t´bbnek
tünik, mint amit a pogÀny magyarok ûsvallÀsÀrÂl tudunk.
A balti folklÂrt az ûsmÃltra rÀvetÁtû mitolÂgiakutatÂk bÁrÀlata k¡l´n´sen bÀntÂnak
tünhet. Hiszen ûk e neh¢z sorsÃ kis nemzetek àsajÀt tudatÀtÊ a szovjet rendszer ¡ld´ztet¢sei ellen¢re is ÀpoltÀk, erûsÁtett¢k. BojtÀr
nem habozik ezeket a kÁs¢rleteket ànacionalista fallacyÊ-k¢nt megb¢lyegezni ä jÂllehet ez
egyben ´nbÁrÀlat is. Az orosz nemzetis¢g¡ket
litvÀnra vÀltÂ Toporov¢k ugyanis a balti n¢pek
felemelked¢s¢¢rt elk´telezetten k¡zdû strukturalistÀk. BojtÀr egy¢bk¢nt egykori ´nmagÀt is
nemzeti ¢rzelmü strukturalistÀnak lÀtja.
A neokomparatistÀk lenyüg´zû, Àm megalapozatlan k´vetkeztet¢seinek mintap¢ldÀjak¢nt emlÁti BojtÀr Toporovnak azt az elemz¢s¢t, mely a IX. szÀzadi balti ûsmÃltbÂl ismeretes temetkez¢si sportjÀt¢kokat, a halott
vagyonÀ¢rt folytatott lovasversenyeket a g´r´g olimpiai jÀt¢kok ´ttusÀjÀhoz hasonlÁtja.
TÃlzott mer¢szs¢g ez? TalÀn igen. çm a k´vetkezû oldalon maga BojtÀr is elismeri, hogy
a àforrÀsok gy¢r szÀma miatt is k¢nyszer¡l a r¢gis¢gkutatÂ polihisztorsÀgra, meg arra is, hogy megbecs¡lje azt a keveset, amit az ¢g adott: k¢nytelen
minden szÂbÂl, minden betübûl magyarÀzatot kifacsarniÊ. A szerzû, l¢v¢n maga is polihisztor,
pontosan Ágy cselekszik. àAmi elfed, az egyÃttal
fel is fedÊ ä hangsÃlyozza, amikor a klasszikus
sz´veg- ¢s formakritika mÂdszereivel megalkotja a balti hitvilÀg ä szÀmÀra leginkÀbb elfogadhatÂ ä rendszer¢t.

Ehhez azonban nemcsak a modern fallacyk t¢vÃtjait kellett elker¡lnie, hanem ki
kellett igazÁtania a balti ûsvallÀsrÂl szÂlÂ t´rt¢neti forrÀsok torzÁtÀsait is. BojtÀr Endre
k¡l´n´sen S. Grunau XVI. szÀzadi dominikÀnus szerzetes fantÀziadÃs porosz krÂnikÀjÀra haragszik, mely valÂsÀg ¢s koholmÀny
kusza kever¢kek¢nt àa sz¢pÁrÂ ¢s tudÂs hiÃ magamutatÀsi vÀgyÀtÂlÊ vez¢relve megalkotta a
sohasem l¢tezett àbalti pantheontÊ. Ez az Àl-Âporosz hagyomÀny k¢sûbb kiirthatatlanul belenûtt a balti n¢pek krÂnikairodalmÀba, ¢s
nemzeti hagyomÀnyuk szerves r¢sz¢v¢ lett.
TalÀn ¢rdemes itt megjegyezni, hogy lengyel
krÂnikÀkat tanulmÀnyozva ezt a tradÁciÂt ismerte meg ¢s dolgozta fel Szepsi Csombor
MÀrton magyar ÃtleÁrÂ is ä kis tÃlzÀssal ût nevezhetn¢nk a baltisztika elsû magyar müvelûj¢nek ä 1620-ban megjelent EUROPICA VARIETAS cÁmü k´nyv¢ben, mely utazÀsi irodalmunk klasszikusÀnak szÀmÁt. A Baltikumban
(a Lengyel KirÀlysÀghoz tartozÂ Nyugat-PoroszorszÀgban) utazgatÂ Szepsi Csombor is
beszÀmol a àprussiaiakÊ kultuszairÂl, Crue isten fûpapjÀrÂl, Percuno, Paterimpo ¢s Patello nevü bÀlvÀnyisteneirûl, akik egy nagy cserfÀban lakoztak: àAz fÀnak ¡ress¢g¢ben az û bÀlvÀnyoknak k¢p¢ben lakozik vala az ´rd´g, mely fa
sem t¢lben, sem nyÀrban level¢t el nem hullatta.Ê
Besz¢l Szepsi Csombor a balti ûsvallÀs legismertebb elem¢rûl, a kÁgyÂkultuszrÂl, valamint a poroszok àaprÂ isteneirûlÊ, WurshajtÂrÂl, SvajbrathÂrÂl ¢s GurrhÂrÂl is.
Nos, az interpretatio classica vagy interpretatio romana alapjÀn ÀllÂ politeista hagyomÀny
BojtÀr kutatÀsai szerint, l¢nyeg¢t tekintve
torz, hamis. A balti istenvilÀgot az olimposzi
pantheonhoz hasonlÂvÀ alakÁtÂ-teremtû àvalÂsÀgidegenÊ ¢s t´bbnyire alig leplezetten politikai c¢lzatÃ t´rekv¢seket kifejezett ellenszenvvel fogadja BojtÀr. A baltiak valÂjÀban
m¢g akkor sem jutottak el a vallÀsossÀgnak
erre a fokÀra, amikor a k´z¢pkor k¢sei szakaszÀban talÀlkoztak ¢s ´ssze¡tk´z¢sbe ker¡ltek a kereszt¢nys¢ggel. A balti hitrendszer
àlegkifejlettebbÊ formÀja ä ha egyÀltalÀn lehet fejlûd¢srûl besz¢lni a vallÀs vonatkozÀsÀban ä a politeizmusnÀl fejletlenebb, de az animizmusnÀl fejlettebb Ãn. prototeizmus volt,
vagyis a fizikai ¢gboltba vetett hit. Ennek
megfelelûen mind´ssze k¢t hiteles balti istenn¢v emlÁthetû: a f¢nyes ¢gboltot jel´lû Deivas
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(ez a n¢v a kereszt¢ny isten megjel´l¢s¢re
szolgÀlt) ¢s a borÃs, mennyd´rgûs eget megszem¢lyesÁtû Perkunas (az egyetlen pogÀny
balti isten).
A pogÀny baltiak l¢nyeg¢ben a kereszt¢nys¢g felv¢tel¢ig a term¢szetvallÀs eredeti
k¢pzetk´r¢ben, a mÀgiÀn, valamint a term¢szeti tÀrgyak (p¢ldÀul kÁgyÂk, fÀk, berkek, k´vek vagy az ´r´kk¢ ¢gû tüz) ÀtlelkesÁt¢s¢n ¢s
kultuszÀn alapulÂ Ãn. polidoxia vilÀgÀban ¢ltek. A kereszt¢ny t¢rÁtûk szem¢ben mindez
àbabonasÀgot, bÀlvÀnyimÀdÀst, fetisizmust, mÀgiÀt-bübÀjossÀgot..., vallÀsilag elÁt¢lendû, hamis mÀsk¢nt gondolkodÀst jelentettÊ. A àbün´sÊ balti
polidoxiÀt leleplezû-megb¢lyegzû mentalitÀs
megnyilatkozÀsait BojtÀr az interpretatio christiana fogalomk´r¢be vonja. Ez irÀnt a k´z¢pkori fallacy irÀnt sokkal megengedûbb,
mint az interpretatio romana irÀnt: àmagam a
modern neomitolÂgusokat is az interpretatio romana k¢sei alkalmazÂinak tartom, akikkel szemben
a t´rt¢neti szeml¢letmÂd k¢pviselûi joggal tÀmaszkodnak inkÀbb az interpretatio christiana hagyomÀnyÀraÊ.
A balti pantheon fellengzûs k¢pzetei hely¢re tehÀt ebben a k´nyvben a szer¢ny, Àm
hiteles term¢szetvallÀs ker¡l. Z. Ivinskis sz¢p
szavaival szÂlva a term¢szetet ¢s magÀt az
ember ¢let¢t is àa dologi istens¢geknek a megszÀmlÀlhatatlan sokasÀga szûtte Àt meg Àt, amelyeknek ugyanÃgy nem volt szem¢lyes l¢te, mint ahogy
tulajdonneve sem voltÊ. Az ¢jszaka ¢s nappal hatÀrÀn, ÁrÀsbelis¢gtûl alig ¢rintett elzÀrtsÀgban
¢lû kis ¢szaki n¢pek term¢szetes tudatformÀja a folklÂr: az Árott kultÃra is vissza-visszafordul a megfoghatatlan ¢s valÂszerütlen
szÀjhagyomÀnyozÂ tradÁciÂba. A balti polidoxiÀrÂl Árt ä egy¢birÀnt teljesen àobjektÁvÊ ä
fejteget¢sekben a szerzû ÀltalÀnos ¢rv¢nnyel
fogalmazza meg a baltiakra vonatkozÂ àszubjektÁvÊ mondandÂjÀnak l¢nyeg¢t: Egy szinte
aranykori Àllapotban l¢tezû, megvÀltatlan,
àn¢ma term¢szeti t¡nem¢nyk¢ntÊ ¢lû, valÂszerütlen n¢pnek kÁnÀl t´rt¢nelmet. Ez a t´rt¢nelem BojtÀr szÀmÀra is tartogat valamit: a felfedez¢s, a meg¢rt¢s ¢s a kÁvÀncsisÀg ´r´m¢t:
àa szabadsÀg ter¢tÊ.
çcs PÀl

NYELV°SZETT¹RT°NETEK
H. TÂth Imre: A nyelvtudomÀny t´rt¢nete a XX.
szÀzad elej¢ig. CsomÂpontok ¢s Àtvezetû szÀlak
Savaria University Press, Szombathely, 1996.
211 oldal, 500 Ft
MÀt¢ Jakab: A 19. szÀzadi nyelvtudomÀny r´vid
t´rt¢nete
Nemzeti Tank´nyvkiadÂ, 1997. 216 oldal, 1148 Ft
MÀt¢ Jakab: A 20. szÀzadi nyelvtudomÀny
t´rt¢net¢nek fûbb elm¢letei ¢s irÀnyzatai
Nemzeti Tank´nyvkiadÂ, 1998. 359 oldal, 2053 Ft
Robert Henry Robins: A nyelv¢szet r´vid t´rt¢nete
FordÁtotta SiptÀr P¢ter
Osiris KiadÂäTinta KiadÂ, 1999.
294 oldal, 1680 Ft
A k´zelmÃltig magyar nyelven nem volt ÀtfogÂ nyelv¢szett´rt¢net, aki magyarul prÂbÀlt tÀj¢kozÂdni, legfeljebb r¢sztanulmÀnyokra (p¢ldÀul Szemer¢nyi, 1992), illetve
gondosan annotÀlt sz´veggyüjtem¢nyekre (Telegdi, szerk., 1968, Havas, szerk., 1977) tÀmaszkodhatott. Idegen nyelven viszonylag k´nnyen
el¢rhetû forrÀsok voltak a keletn¢met kiadvÀnyok (Amirova et al., 1980, Helbig, 1973), s a
nagy vilÀgnyelvek mellett t´bbek k´z´tt romÀnul is ¢vtizedek Âta van ÀtfogÂ nyelv¢szett´rt¢net (Graur & Wald, 1977). Az 1990-es ¢vek v¢g¢n viszont megmagyarÀzhatatlan bûs¢ggel jelentek meg magyarul nyelvtudomÀny-t´rt¢netek. H. TÂth Imre e tudomÀny t´rt¢net¢t a
g´r´g´ktûl Saussure-ig, illetve a XX. szÀzad
elej¢ig tekinti Àt, MÀt¢ Jakab egy-egy k´tetet
szentelt a XIX. ¢s XX. szÀzadi nyelv¢szetnek,
R. H. Robins k´nyve (1967) naprak¢szre Àtdolgozott vÀltozatÀnak magyar fordÁtÀsa pedig szint¢n a g´r´g´ktûl ¢s indiaiaktÂl, de
napjainkig tekinti Àt a nyelvtudomÀny fejlûd¢s¢t, s f¡ggel¢kk¢ppen Cser AndrÀstÂl r´vid magyar nyelv¢szett´rt¢netet is tartalmaz
(266ä286.).
A nyelvtudomÀny-t´rt¢net legalÀbbis az
1980-as ¢vektûl ´nÀllÂ szaktudomÀnyi Àgazatnak szÀmÁt (Terts, 1981), s a tudomÀnyt´rt¢neti munkÀk szerzûi episztemolÂgiai hozzÀÀllÀsuk szerint is k¡l´nb´znek. A n¢gy k´tet
hÀrom (Cser AndrÀssal n¢gy) szerzûj¢nek k´-
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z´s vonÀsa, hogy tÀvolrÂl sem kuhniÀnus
szellemben ismertetik tÀrgyukat (bÀr MÀt¢
r´viden ismerteti Kuhn n¢mely gondolatÀt,
1997: 13ä16., s fûmüv¢t bibliogrÀfiÀban Robins is emlÁti, 15.), tovÀbbÀ hogy ä MÀt¢ Jakab eset¢ben ¢rthetûen ä elûszeretettel feledkeznek meg a korai keleti nyelv¢szekrûl (a
maszor¢tÀk, az indiai PÀnini, a kÁnai Shen
Yue stb.). KuhniÀnus szellemben a nyelvtudomÀny t´rt¢net¢t diÂh¢jban Ãgy lehetne
felvÀzolni, hogy egy-egy Ãj paradigma (tudomÀnyos elm¢let ¢s metodolÂgia) a nyelvnek
mindig mÀs-mÀs alapvetû tulajdonsÀgÀt helyezte elût¢rbe. A hagyomÀnyos filolÂgiÀt ¢s
normatÁv nyelv¢szetet felvÀltÂ t´rt¢neti-´szszehasonlÁtÂ paradigma a nyelv vÀltoz¢konysÀgÀt, a strukturalista rendszerüs¢g¢t, a generatÁv pedig kreativitÀsÀt hangsÃlyozta. Bizonyos ¢rtelemben tehÀt a k¡l´nb´zû paradigmÀk k¢pviselûi nemcsak szeml¢let¡ket ¢s
mÂdszereiket illetûen t¢rnek el ä m¢gpedig
gy´keresen ¢s lÀtvÀnyosan ä egymÀstÂl, hanem tulajdonk¢ppen vizsgÀlÂdÀsaik tÀrgya is
merûben elt¢rû. Mindenesetre a k¡l´nb´zû
paradigmÀk vez¢rgondolatai meglehetûsen
triviÀlisak: a t´rt¢neti-´sszehasonlÁtÂ¢ az,
hogy a nyelv az idûk folyamÀn szabÀlyszerüen vÀltozik, a strukturalistÀ¢ az, hogy rendszert alkot, a generatÁv¢ az, hogy v¢ges eszk´ztÀrral elvben v¢gtelen szÀmÃ mondatot
alkothatunk. (A nyelvtudomÀny korszakairÂl, a paradigmavÀltÀsoknak a nyelv tulajdonsÀgaibÂl valÂ eredeztet¢s¢rûl: Szemer¢nyi, 1992.)
Ami a korai nyelv¢szetet illeti, Robins ¢s
H. TÂth egyarÀnt egy-egy fejezetet szentel a
g´r´g, a rÂmai ¢s k´z¢pkori nyelv¢szetnek,
ezutÀn a reneszÀnsz ¢s a rÀ k´vetkezû idûszak
(humanizmus ¢s reformÀciÂ), majd àa modern
kor hajnalaÊ (Robins), azaz àA nyelvtudomÀny a
XVIIäXVIII. szÀzadbanÊ (H. TÂth) k´vetkeznek. A nyugati tudomÀny ä mivel hasonlÂ
elûfutÀrok a XVIII. szÀzad mÀsodik fel¢ben
¢s a XIX. szÀzad elej¢n mÀr mÀsutt is akadtak ä elûszeretettel feledkezik meg Sajnovics
JÀnos ¢s Gyarmathi SÀmuel munkÀssÀgÀrÂl.
Nem mulasztja el viszont r¢szletesen tÀrgyalni ûket H. TÂth (100ä103.), s r´viden MÀt¢
(1998: 42ä43.), Cser (276.), sût Robins (189.)
is megeml¢kezik rÂluk. A t´rt¢neti-´sszehasonlÁtÂ paradigma megalapozÂinak a dÀn
Rasmus Raskot, valamint a n¢met Franz

Boppot ¢s Jakob Grimmet szokÀs tekinteni.
Grimmrûl szÂlva H. TÂth Imre megemlÁti,
hogy àa hÁres jogt´rt¢n¢szn¢l, K. L. [helyesen:
Friedrich Carl, KSA] Savignyn¢l folytatott jogt´rt¢neti vizsgÀlatok ¢bresztett¢k fel benne a t´rt¢neti vizsgÀlÂdÀs irÀnti ¢rdeklûd¢stÊ (110.). Ezt a
mozzanatot Gombocz ZoltÀn (1997: 74ä75.,
79., 207.) ¢s Robert Austerlitz (1991) is d´ntûnek tartotta a nyelvtudomÀny kialakulÀsÀt
illetûen.
A XIX. szÀzad nyelv¢szete valÂszÁnüleg elm¢letileg sem egy¢rtelmüen a fosszÁliÀk vilÀgÀba tartozik. A konkr¢t elemz¢sek k´r¢ben
p¢ldÀul Paul Kiparsky mutatott rÀ, hogy
Franz Bopp micsoda stuktÃralÀtÀssal, milyen
frappÀnsan elemezte a szanszkrit igealakokat. Bopp az indoeurÂpai konjugÀciÂk v¢gzûd¢seit n¢vmÀsokbÂl ¢s a kopula alakjaibÂl
prÂbÀlta levezetni (àagglutinÀciÂelm¢letÊ), ¢s
ennek sorÀn a szanszkrit igealakok eredet¢t
is vizsgÀlta (1816: 36ä37.). Kiparsky ÀtfogalmazÀsa (1982: 176ä177.) Bopp elemz¢s¢rûl a
k´vetkezû:
-(a)ya -te
aktÁv karoti àcsinÀlÊ
ä
ä
mediÀlis kurute àcsinÀl magÀnakÊ ä
+
passzÁv kriyate àmegcsinÀltÊ
+
+
kauzatÁv karayati àcsinÀltatÊ
+
ä
Bopp ¢szrevette tehÀt, hogy egyes szÀm harmadik szem¢lyben a mediÀlis ¢s a passzÁv, illetve a passzÁv ¢s a kauzatÁv k´z´s morfolÂgiÀjÃ.
A t´rt¢neti-´sszehasonlÁtÂ paradigmÀt a
XX. szÀzad elej¢n a strukturalista vÀltotta fel,
elsûsorban Ferdinand de Saussure hatÀsÀnak
k´sz´nhetûen, s egy sor strukturalista irÀnyzat (a prÀgai ¢s a genfi iskola, a koppenhÀgai
glosszematika, az amerikai deskriptÁv nyelv¢szet) j´tt l¢tre, melyeknek tanÁtÀsai magyarul
jÂl hozzÀf¢rhetûk Antal LÀszlÂ monumentÀlis
sz´veggyüjtem¢ny¢bûl (1981ä1986). Noam
Chomskynak k´sz´nhetûen a strukturalista
paradigmÀt 1957-tûl fokozatosan a generatÁv
vÀltotta fel, s a modern, lÀtvÀnyos technikai
apparÀtus (szabÀlyok, Àgrajzok, cÁmk¢zett zÀrÂjelek, szÀmozott p¢ldamondatok) generatÁv, talÀn ¢ppen magÀtÂl ChomskytÂl szÀrmazÂ ÃjÁtÀs. MÀt¢ Jakab (1998) ¢s Robins is ä
nagyon helyesen ä k¡l´n-k¡l´n tÀrgyalja a
strukturalista iskolÀkat ¢s a generatÁv nyelv¢szetet, utÂbbi a strukturalistÀkat àA huszadik
szÀzad elsû fel¢nek nyelv¢szeteÊ, a generatÁ-
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vokat àA huszadik szÀzad mÀsodik fel¢nek
nyelv¢szeteÊ fejezetcÁm alatt.
A lÀtvÀnyos paradigmavÀltÀsok ellen¢re a
korÀbbi paradigmÀk is tartjÀk magukat: vilÀgszerte mÀig egyarÀnt müvelnek hagyomÀnyos filolÂgiÀt, normatÁv, t´rt¢neti-´sszehasonlÁtÂ, strukturalista ¢s generatÁv nyelv¢szetet, nem besz¢lve olyan fokozatosan teret hÂdÁtÂ irÀnyzatokrÂl, mint p¢ldÀul a kognitÁv
nyelv¢szet. Az itt recenzeÀlt müvek pedig elsûsorban nem rivÀlisai, hanem kieg¢szÁtûi
egymÀsnak. çltalÀnossÀgban k´z¡l¡k talÀn
Robins müve a legmegbÁzhatÂbb, de hiÀnyzik
belûle p¢ldÀul a bizÀnci nyelvtudomÀny tÀrgyalÀsa, ami megvan H. TÂthnÀl (55ä58.), s
ugyancsak hiÀnyzik a szociolingvisztika kialakulÀsÀnak tÀrgyalÀsa, ami megvan MÀt¢nÀl
(1998: 266ä295.).
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GYERMEKEK °S ISTENEK
Fischer IvÀn ¢s a Budapesti
FesztivÀlzenekar Ãj KodÀly-lemez¢rûl
KodÀly ZoltÀn:
HÀry JÀnos-szvit, r¢szletek
a HÀry JÀnos daljÀt¢kbÂl,
GalÀntai tÀncok, Marossz¢ki tÀncok,
gyermekkÂrusok
Magnificat Gyermekkar, vez¢nyel Szebel¢di Val¢ria,
Miraculum Gyermekkar, vez¢nyel DurÀnyik LÀszlÂ,
Budapesti FesztivÀlzenekar, vez¢nyel Fischer IvÀn
Philips 462 824ä2
A KodÀly müveiben megjelenû intonÀciÂk
idûnk¢nt Gustav Mahler kompozÁciÂit id¢zik
eml¢kezet¡nkbe ä ilyen hang¡t¢s p¢ldÀul a
HçRY-SZV IT-ben a NapÂleon bukÀsÀt kÁs¢rû
gyÀszindulÂ. De a MAROSSZ°KI TçNCOK m¢g
enn¢l is k´zelebbi rokonsÀgot mutat Mahler
eg¢sz eszt¢tikai szeml¢let¢vel. NÀla ugyanis a
n¢pdal-, a L¤ndler- ¢s a gyÀszindulÂ-allÃziÂk
ugyanazt a szerepet jÀtsszÀk, mint KodÀlynÀl
a tÀncdallamok: àaz egykori T¡nd¢rorszÀg k¢p¢t
id¢zik felÊ ä ahogy KodÀly Árja partitÃrÀja elûszavÀban. A vÀgyÂdÀs az aranykor utÀn tehÀt
kulcsszerepet kap mindkettej¡k müv¢szet¢-
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ben, mint ahogy mindkettej¡kn¢l megjelenik
a visszavÀgyott mÃltat megsz¢pÁtû gesztus ¢s
a jelentûl valÂ elfordulÀs is.
Ez az idillikus mÃltk¢p azonban KodÀlynÀl sajÀtos t´bbletet hordoz. Mahler müveiben ugyanis irrelevÀns az, hogy a megid¢zett
mÃlt valÂban l¢tezett-e, ¢s ha l¢tezett, milyen
formÀban; mert abban a mÃltban volt zenekultÃra, s Ágy ezek az utalÀsok maguktÂl ¢rtûdûn ¢p¡ltek bele Mahler nagy szimfonikus
koncepciÂjÀba. KodÀly nem ä vagy legalÀbbis
meglehetûsen kis m¢rt¢kben ä hivatkozhatott ugyanilyen nemzeti zenekultÃrÀra; û egy
olyan aranykor utÀn vÀgyÂdott, amelynek
k¢p¢t neki magÀnak kellett megteremtenie ä
ez¢rt volt szÀmÀra olyan fontos ennek a nem
l¢tezû kultÃrÀnak az autenticitÀsa.
A magyar n¢pzen¢re hivatkozott, amikor
autenticitÀsra t´rekedett, arra a n¢pzen¢re,
amely k¢ts¢gtelen¡l az egyetlen, megszakÁtÀsok n¢lk¡l tovÀbb¢lû zenekultÃra volt MagyarorszÀgon. Emellett csak azokra a t´red¢kekre tÀmaszkodhatott, amelyek a magyar
zenet´rt¢net àmagaskultÃrÀjÀbÂlÊ szÂrvÀnyosan rÀnk hagyomÀnyozÂdtak. E k¢t autentikus forrÀsbÂl sz¡letett a galÀntai cigÀnybandÀk elûtt hÂdolÂ GALçNTAI TçNCOK , a Marossz¢k mÃltjÀt megid¢zû MAROSSZ°KI TçNCOK ,
a HçRY -daljÀt¢k sokszÁnü-sokstÁlusÃ vilÀga
vagy ¢ppen a n¢pi jÀt¢kokat felelevenÁtû
gyermekkarok. S bÀr KodÀly nem illesztette
ezt a stÁlusokban-gondolatokban oly gazdag
vilÀgot egy a Mahler¢hoz hasonlÂ nagy szimfonikus koncepciÂba, m¢gis egy nagyobb
koncepciÂnak, az û nagy eszm¢j¢nek: az ´nÀllÂ
magyar zenekultÃra megteremt¢s¢nek r¢sz¢v¢ tette.
A k¢t tÀncsorozatban feltünik, mennyire
ker¡li KodÀly a sch´nbergi fejleszt¢s technikÀjÀt, mint ahogy a variÀciÂ¢t is eg¢szen mÀsk¢pp ¢rtelmezi. Az egymÀs utÀn, libasorban
megszÂlalÂ tÀncdallamok eleve lehetetlenn¢
teszik a zenei fejleszt¢st, s mivel e dallamok
nem tudnak a variÀciÂ motÁvumÀvÀ lebomlani, KodÀly ¢kk´vekk¢nt mutatja fel ûket. A
variÀciÂ nem halad egyenes vonalban elûre
(p¢ldÀul a HçRY -SZV IT DAL-t¢tel¢ben vagy a
MAROSSZ°KI TçNCOK rondÂt¢mÀjÀban): az ÀllandÂan vÀltozÂ kÁs¢ret mindig mÀs megvilÀgÁtÀsba helyezi, mÀs keretbe foglalja a dallamot, mintha egymÀs mell¢ helyezett miniatür´k sorozata volna. BartÂk nagyon is ha-

sonlÂk¢ppen gondolkodott a n¢pdal müzenei felhasznÀlÀsÀrÂl (û a n¢pdalt beburkolÂ
àzenei k´nt´sÊ-rûl besz¢lt A PARASZTZENE HATçSA AZ öJABB MþZEN°RE cÁmü elûadÀsÀban);
kettej¡k viszonya a zen¢j¡kben alkalmazott
n¢pzenei elemekhez ¢s ezek funkciÂjÀhoz
azonban alapvetûen mÀs volt.
A MAROSSZ°KI TçNCOK furulyazen¢je (a
mÀsodik k´zjÀt¢k) BartÂk HçROM CSíKMEGYEI N°PDAL-Àra eml¢keztet ä bukolikus
hangv¢tele a bartÂki °JSZAKA ZEN°JE tÁpussal
ÀllÁtja pÀrba. Ezt az idillt azonban nem zavarja meg (vagy legalÀbbis nem mÂdosÁtja) az
emberi jelenl¢t, KodÀlynÀl minden ¢rintetlen¡l eredeti formÀjÀban marad meg. TalÀn
az¢rt, mert ezekben a kompozÁciÂkban nem
az ´nmagÀval viaskodÂ, ´nmagÀt elfogadni
nem tudÂ ember Àll a k´z¢ppontban; mintha
KodÀly szÀmÀra az intakt kultÃra eszm¢je ¢s
ennek szolgÀlata fontosabb volna, mint maga
az ember: mindig az embereknek ¢s az emberek¢rt komponÀl, de nem az emberekrûl
¢s az û fÀjdalmas valÂsÀgukrÂl, ahogy ezt
BartÂk (¢s Mahler) teszi; ûk ketten ugyanis
tudjÀk, hogy a vÀgyott àT¡nd¢rorszÀgÊ nem
l¢tezik. KodÀly viszont nem vesz tudomÀst
errûl a t¢nyrûl. KompozÁciÂiban az¢rt kevesebb az emberi gy´trelem, mert ebben a müv¢szetben csak istenek l¢teznek, legfeljebb
m¢g gyermekek, akik maguk is ä sajÀtos f´ldh´z nem ragadt Àllapotukban ä az istenekhez
hasonlatosak.
A HçRY vilÀga k´tûdik leginkÀbb a gyermekekhez. Ezen a szÁnpadon minden kicsiben t´rt¢nik ä ¢s ezt a szvitforma sem tudja
feledtetni. BÀbfigurÀk jelennek meg elûtt¡nk, akik k¡l´n´sk¢ppen idûnk¢nt m¢gis
emberi mÂdon ¢reznek. KodÀly mindv¢gig
egyensÃlyoz a nagysÀg ¢s a kicsis¢g, a komolysÀg ¢s komolytalansÀg k´z´tt: àigazi
nagyÊ emberi ¢rz¢sekbûl sz¡letik meg a DAL
(TISZçN INNEN, DUNçN TöL) pÀtosza vagy a
K ¹ZJçT°K nyalka huszÀrainak b¡szkes¢ge, de
mÀr kicsiv¢ zsugorodik a K EZDýDIK A MESE
(¢l¢n a kvarttal, amely egy¢bk¢nt a K °KSZAKçLLö homÀlybÂl indulÂ bevezet¢s¢t id¢zi),
¢s m¢g kisebb¢ a B °CSI HARANGJçT°K vagy a
csÀszÀri udvar vilÀga; a legkisebb mindenesetre maga NapÂleon. CsodÀs mese ez, tele
szÁnekkel, pompÀval, gazdagsÀggal, de olyan
mese is egyben, amely ¢ppÃgy szÂl felnûttekhez, mint gyermekekhez. Mert a gyermek in-
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tenzÁven ¢li Àt, valÂsÀgk¢nt ¢li meg mindazt,
amit lÀt. °s a HçRY a felnûttet minden pillanatban arra szÂlÁtja fel, hogy û maga is prÂbÀljon meg gyermekk¢ vÀlni ä KodÀly maga
is azzÀ vÀlik müv¢ben.
Az irÂnia kezel¢se egy¢rtelmüen mutatja
meg ezt. PÀratlan stÁlusismeret¢re tÀmaszkodva KodÀly eg¢szen kifinomult irÂniÀval
¢l. Gondoljunk csak NapÂleon gyÀszmenet¢re, amelyet egy erotikus ¢s a komolyzenei
k´ztudat szÀmÀra profÀn hangszer, a szaxofon kÁs¢r. Egy ilyen utalÀst azonban csak
olyasvalaki ¢rt meg, aki elegendû ismerettel
rendelkezik arrÂl, mi rejlik az elsûdleges jelent¢s m´g´tt; magyarÀn tudja, milyen gondolatk´r kapcsolÂdik a szaxofonhoz. A gyermekk´z´ns¢g nem figyel fel erre a rejtett utalÀsra, a felnûtt azonban igen. De hogyan tud
akkor gyermekk¢ vÀlni? KodÀlynÀl az ilyen
ironikus utalÀsok, ¢ppÃgy, ahogy a stÁlusparÂdiÀk vagy a hangszerel¢si ´tletek, valamif¢le v¢gtelen, Àm k´zben felnûtt mÂdon virtuÂz jÀt¢kossÀg jegy¢ben sz¡letnek. °s ez a
jÀt¢kossÀg nyÃjt olyan ¢rz¢ki ¢lvezetet,
amelynek r¢v¢n a legfelnûttebb hallgatÂ is
gyermekk¢ lesz.
Fischer IvÀn hallhatÂan nagy kedvvel veti
bele magÀt a KodÀly-kompozÁciÂk vez¢nyl¢s¢be. A GALçNTAI ¢s a MAROSSZ°KI TçNCOK
elûadÀsa p¢ldÀul az¢rt sikeresebb a FesztivÀlzenekar egy korÀbbi CD-j¢n hallhatÂ BartÂkkompozÁciÂk: a MAGYAR K°PEK , a ROMçN N°PI TçNCOK vagy a MAGYAR PARASZTDALOK elûadÀsÀnÀl, mert ä szemben a bartÂki àrealizmussalÊ, amely Ãgy akarja visszaadni a n¢pdalt (legalÀbbis ezekben az Àtiratokban), mint
ahogy az eredeti formÀjÀban ¢l ¢s megszÂlal
ä a KodÀly-müvek valÂban romantikusak. A
k¢t tÀncf¡z¢r sokat k´sz´nhet Brahmsnak:
ÃjbÂl ¢s ÃjbÂl elûtünnek az û ´r´mzen¢inek,
cigÀnyos hang¡t¢seinek eml¢kfoszlÀnyai. °rdekes mÂdon m¢g a torz megjelenÁt¢se sem
olyan fontos Fischer szÀmÀra, mint az p¢ldÀul BartÂk-felv¢telein mindig is az elût¢rbe
ker¡l ä û maga is gyermekk¢ vÀlik, amikor
KodÀlyt vez¢nyel, mert tiszta szÁvvel tud k´zeledni hozzÀ; ¢lvezi a zen¢t, ¢s ´r¡l ennek
az ¢lvezetnek.
Mit is ¢lvez olyan nagyon? P¢ldÀul a nagy
romantikus kit´r¢seket, a pÀtoszt, az ¢gbe
nyÁlÂ, ÀradÂ dallamokat, a drÀmai unisonÂkat a MAROSSZ°KI TçNCOK rondÂt¢mÀjÀban,

a HçRY -SZV IT K EZDýDIK A MESE- ¢s K ¹ZJçT°K -t¢tel¢ben vagy a GALçNTAI TçNCOK siratÂdallamÀban. °s ugyanilyen ´r´m´t szereznek neki a feszes magyaros ritmusok (fûleg a
szinkÂpÀk) vagy az elegÀns verbunkos karakterek, p¢ldÀul a K ¹ZJçT°K -ban vagy a GALçNTAI TçNCOK -ban; a n¢pzenei elûadÀsmÂdbÂl
Àtvett düvû ¢rz¢keltet¢se (a HçRY K °T CIGçNY -jelenet¢ben û maga jÀtssza hegedün a
kiss¢ sÀnta kvinteket!); a sz¡netekkel valÂ jÀt¢k a GALçNTAI TçNCOK mÀsodik tÀncÀban;
valamint a makulÀtlanul megszÂlalÂ virtuÂzbarokkos Spielfigurok a GALçNTAI TçNCOK
hosszÃra nyÃlt strettÀjÀban; az ¡tûhangszerek jÀt¢kos ¢s gazdag ellenpontja a HçRYSZV IT B °CSI HARANGJçT°K - ¢s A CSçSZçRI UDVAR BEV ONULçSA-t¢tel¢ben. K¡l´n figyelemmel fordul az olyan nagy csinnadrattÀk, mint
a HçRY a LUCIFEREN-t¢tel vagy a MAROSSZ°KI
TçNCOK heroikus csÃcspontjai fel¢, ¢s minden pillanatban bÀtran vÀllalja ¢s megmutatja a müvek sajÀtos àkorszerütlenÊ vonÀsÀt: a
tonalitÀst.
°ppen ez¢rt kap interpretÀciÂjÀban kiemelt szerepet az a n¢hÀny pillanat, amikor
KodÀly felt´ri e meghatÀrozott tonÀlis burkot. Fischer a GALçNTAI TçNCOK strettÀjÀban
t´bbsz´r is ¢les hatÀrt von a fÃvÂs- ¢s vonÂskar vÀratlan hangnemi vÀltÀsai k´zt ä olyanformÀn, mint ahogy egy filmben egy k¢pet
hirtelen vÀgÀs utÀn egy mÀsik k´vet. De m¢g
enn¢l is fontosabbak szÀmÀra a k¡l´nb´zû ironikus pillanatok, mint a HçRY -ban AZ
¹REGASSZONY PORTR°JA vagy a NAPñLEON
CSATçJA , tovÀbbÀ a GALçNTAI TçNCOK strettÀjÀnak csÃfondÀros megakadÀsokkal illusztrÀlt
triÂ jellegü szakasza; ezek KodÀly müveiben
mindig is az atonÀlis, vagyis a csÃf megjelenÁt¢s¢re adnak alkalmat.
Hogy Fischer IvÀn ennyire plasztikusan
tudja megvalÂsÁtani elk¢pzel¢seit, abban
nagy szerepet jÀtszik a zenekar nagyfokÃ
koncentrÀltsÀga. A fÃvÂskar ugyan m¢g mindig nem tud olyan szÁngazdagsÀggal megszÂlalni, mint a dÃs hangzÀsÃ vonÂskar (bÀr a
GALçNTAI TçNCOK kezdet¢n megszÂlalÂ klarin¢tszÂlÂ nagyon sz¢p), a besz¢dszerüs¢g, az
akcentusok sokf¢les¢ge, KodÀly elûadÀsi utasÁtÀsainak pontos k´vet¢se, az Ávek, hangpÀrok, legatÂk ¢s staccatÂk precizitÀsa artikulÀlttÀ s k´zben m¢gis egys¢gess¢ formÀlja a
zenei folyamatot.
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Az Ãj KodÀly-lemez, amellyel a Budapesti
FesztivÀlzenekar ¢s Fischer IvÀn meglepte a
zenekedvelûket, mi tagadÀs, hiÀnyt pÂtol.
KodÀly müveinek, ¢ppÃgy, ahogy a magyar
zenei mÃlt nagyjai kompozÁciÂinak, meglehetûsen mostoha a sorsuk: ritkÀn szÂlalnak
meg, felv¢tel pedig m¢g ritkÀbban k¢sz¡l belûl¡k. Fischer IvÀn term¢szetesen k¡lf´ldre
is kacsingatott a lemez programjÀnak ´sszeÀllÁtÀsakor. A kÁs¢rû f¡zetben be is vallja e
n¢pszerüsÁtû szÀnd¢kot: az¢rt ker¡lt a zenekari ¢s hangszeres kompozÁciÂk k´z¢ k¢t
gyermekkar hÀrom felv¢tele, hogy az eg¢sz
vilÀg hallhassa, milyen gyerekkÂrusok mük´dnek hazÀnkban. °n m¢gis Ãgy ¢rzem, a
lemez legfûbb ¢rt¢ke nem a gyerekkarok
kvalitÀsaiban rejlik. Ugyanis nem vagyok
meggyûzûdve rÂla, hogy a KodÀly-kÂrusok
csak megk´zelÁtûen is helyes-elfogadhatÂ interpretÀciÂjÀban r¢szes¡l¡nk a lemez hallgatÀsakor. InkÀbb mutat rÀ a hÀrom felv¢tel hazai kÂrusaink tÁpushibÀira: a belsû ritmikus
pulzÀlÀs hiÀnyÀra, a bizonytalan indÁtÀsokra
¢s a m¢g bizonytalanabb intonÀciÂra, a mesters¢ges-mesterk¢lt hangszÁnre ¢s a fantÀziÀtlan, a gyermekek vilÀgÀtÂl tÀvol esû elûadÀsmÂdra. ögy hiszem tehÀt, hogy az Ãj CD legfûbb er¢nye elsûsorban KodÀly hangszeres
müveinek kiemelkedû technikai szÁnvonalÃ
kivitelez¢s¢ben, valamint müv¢szi c¢ljainak,
az eszm¢nek meg¢rt¢s¢ben ¢s megvalÂsÁtÀsÀban rejlik.
Dalos Anna

A HOLMI POSTçJçBñL
A COMPLAINTE
TARDIVE-RñL
VÀlasz BartÂcz çgnesnak
A Holmi mÃlt szÀmÀban BartÂcz çgnes ¢les
hangÃ olvasÂlev¢lben rontott neki JÂzsef Attila verseibûl k¢szÁtett ¢s a Balassi KiadÂnÀl
megjelent francia Àt¡ltet¢seimnek (COMPLAINTE TARDIV E, 1998). Fejemre olvasta n¢hai Gara LÀszlÂ barÀtom szavait, melyek sze-

rint àversadaptÀciÂnÀl az a legfontosabb, hogy a
k´ltûi mü l¢nyeg¢t vigy¡k Àt egyik nyelvbûl a mÀsikbaÊ. (Eln¢z¢st, ami¢rt a bÁrÀlÂm fordÁtotta
francia mondatot a magyar nyelv szelleme
szerint fordÁtottam Ãjra.) Ezzel az erûvel engem is id¢zhetett volna: àSem a puszta tartalom,
sem a puszta forma nem az, amit egyik nyelvbûl a
mÀsikba Àt kell tenn¡nk: egyszerüen a versnek
kell egy mÀsik nyelvi, szemantikai ¢s hangzÀsb¢li
k´zegben ÃjjÀsz¡letnie... Elker¡lhetetlen persze,
hogy itt-ott meg ne alkudjunk, de csak miutÀn gondosan m¢rlegelt¡k, mikor mi a fontosabb, hogy az
emlÁtett megalkuvÀs sose t´rt¢nj¢k a szÂban forgÂ
k´ltem¢ny l¢nyeg¢nek, mÀs szÂval varÀzsÀnak rovÀsÀra.Ê (UtÂszavambÂl.)
Egyidejü szÂ szerinti ¢s formai hüs¢get
csak a mesters¢ghez mit sem konyÁtÂk k¢rhetnek szÀmon a müfordÁtÂn. A k´ltûi hang,
l¢legzetv¢tel ¢s verszene visszaadÀsa fontosabb a tartalomhoz g´rcs´s-mereven tapadÂ
hüs¢gn¢l; sût mindig a tapadÂ fordÁtÀs a leghütlenebb. LÀsd We´res mottÂjÀt: àAz, m¢gsem az.Ê Vagy vegy¡k a gyakorlott versfordÁtÂ
Jean Rousselot intelm¢t: k´lt¢szetben àa tartalom olykor tÀvol van attÂl, hogy ´v¢ legyen az
elsûs¢gÊ. MagyarÀn nem egy-egy jelzûh´z (pl.
àkomolyÊ) kell hünek lenn¡nk (erre t´bb szÂ
is kÁnÀlkozik a franciÀban), hanem a teljes JÂzsef Attila-i dikciÂhoz, melynek formai elemei megk´vetelik a lehets¢ges szinonimÀk
k´zti ÀllandÂ vÀlasztÀst.
BÁrÀlÂm szerint csakis anyanyelv¡nkre
fordÁthatunk, az ellenkezû irÀnyÃ fordÁtÀsnak
nincsenek hagyomÀnyai. F¡ggetlen¡l attÂl,
hogy vÀllalkozÀsom korÀntsem elûzm¢nyek
n¢lk¡l valÂ, megk¢rdezem: az 1890-es ¢vekig
volt-e hagyomÀnya a biciklin valÂ k´zleked¢snek? Ha valami korÀbban nem l¢tezett,
akkor mÀr nem is lehets¢ges? Vajon mi¢rt
szorÁtott rÀ ä FEKETE ZONGORA-fordÁtÀsom olvastÀn ä a vitathatatlan tekint¢lyü Fran§ois
Gachot arra, hogy azonnal Àlljak neki nagy
l¢pt¢kben müfordÁtani magyar k´ltûtÀrsaimat? így aztÀn negyed ¢vszÀzad Âta t´bb¢kev¢sb¢ rendszeresen publikÀlom francia ¢s
belga folyÂiratokban szÀzadunk magyar k´ltûit, AdytÂl az ifjakig.
BÁrÀlÂm kifogÀsolja, hogy Àt¡ltet¢seimben
sok a àlomha participe pr¢sentÊ. TalÀn meg fog
lepûdni, ha f´lvilÀgosÁtom: ezek z´me egyÀltalÀn nem àparticipe pr¢sentÊ, hanem àg¢rondif Ê. Annak pedig, hogy ezek àlomhÀkÊ, ¢pp
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annyi ¢rtelme van, mint annak, hogy sorÀtvet¢seim (enjambement) àÂlomlÀbÃakÊ.
De lÀssuk, mi az, amiben igazat adok BartÂcz çgnesnak. A às csak k¢pzetet lehet feledniÊ
sor megoldÀsÀval ¢n sem voltam kib¢k¡lve,
talÀltam is rÀ (sajnos, post festa) jÂt: àque les
seuls faux-semblants s'oublientÊ. ögyszint¢n elfogadom, amit àa tÂcsa ideges baromÊ sorrÂl Ár
bÁrÀlÂm; meg is vÀltoztatom a sort, Ágy: àla
flaque: une b¨te irritableÊ. TovÀbbÀ: a K ºLVç ROSI °J v¢g¢n rÁmhelyzetben szereplû àhargneÊ
valÂban inkÀbb harapÂs kedv, mogorvasÀg,
mintsem komolysÀg, de nem ¢reztem a vershelyzettûl idegennek. S ezzel nagyjÀbÂl v¢g¢re is ¢rtem annak, amiben egyet¢rt¡nk. Mert
p¢ldÀul a SZºLET°SNAPOMRA rÁmeit illetûen
mÀr korÀntsem. Az argÂbÂl mÀra mÀr populÀrissÀ szelÁd¡lt àmecÊ (fickÂ) szÂ, melyet mÀr
Apollinaire is nyugodtan hasznÀlt a szÀzadelûn, aligha zavarhat bÀrkit is, ha belegondol,
hogy itt egy diÀk (na jÂ, volt diÀk) gÃnyolja
extanÀrÀt. Egy¢bk¢nt ez is olyan vers, ahol a
rÁmes fricskajÀt¢k megfelelû visszaadÀsa a
fontos, nem a szÂ szerintis¢g.
Nincs ¢rtelme minden r¢szletre kit¢rnem.
Van azonban BartÂcz çgnesnak egy k¢rd¢se, melyet lehetetlen nem megvÀlaszolnom.
íme: àA nyelvvizsgÀkon ¢s a kit¡ntet¢seken kÁv¡l

mi bizonyÁtja tehÀt egy magyar anyanyelvü adaptÀlÂ idegen- ¢s magyarbeli ismeret¢t?Ê Nos, nyelvvizsgÀt nem tettem soha, hacsak HAJNALI R°SZEGS°G-fordÁtÀsom nem tekinthetû annak,
vagy kitünû francia pÀlyatÀrsam, G¢rard
Bayo k´zl¢se, hogy Àltalam szerette meg KassÀkot, We´rest, KÀlnokyt, TÂth KrisztinÀt
stb. stb. Kit¡ntet¢st hazÀmtÂl (az Àm!) nem
kaptam (csupÀn a belga kirÀlytÂl). Illetve tÀn
kit¡ntet¢snek tekinthetem a francia nyelven
Árt elsû k´tetem¢rt (HEURES FAUV ES) az 1985.
¢vi rodezi K´lt¢szeti BiennÀl¢n egyhangÃ
szavazÀssal nekem Át¢lt Claude Sernet-dÁjat is
(melyben soha mÀs nem francia anyanyelvü
k´ltû nem r¢szes¡lt).
Egy¢birÀnt ¢n nem àreinetteÊ-et Ártam a N°METH ANDOR cÁmü vers fordÁtÀsÀban (ahogy
BartÂcz çgnes id¢zi), hanem àrainetteÊ-et, tehÀt nem almafajtÀt, hanem levelib¢kÀt...
V¢g¡l ami magyar nyelvismeretemet illeti,
furcsa, ha ezt olyasvalaki firtatja, aki nem ismeri a k¡l´nbs¢get a kicsattanÂ (arc) ¢s a
meggynek a tÃltelÁtetts¢gtûl f´lhasadt, kicsattant ajka k´zt.
MindazonÀltal bÁrÀlÂm megjegyz¢sei k´z¡l a kev¢s jogosat is ûszint¢n k´sz´n´m.
TimÀr Gy´rgy

RçKOS SçNDOR
1921ä1999
A hÀborÃ utÀn a keleti v¢gekrûl ¢rkezett a fûvÀros irodalmi ¢let¢be, orszÀgos hÁrü Àllami ¢s egyhÀzi iskolÀk, netÀn mÀr az egyetem volt n´vend¢kei
k´z¢. KisiskolÀs korÀban paraszti sorbÂl f´lemelkedett reformÀtus kÀntortanÁtÂ apja keze alatt tanult KÀlmÀnhÀzÀn, ahol megsz¡letett: a helys¢get
meglelem a t¢rk¢pen feleÃton HajdÃnÀnÀs ¢s NyÁregyhÀza k´zt. Nevelte
a t´bb¢-kev¢sb¢ ¢rintetlen term¢szet k´zels¢ge ¢s archaikus magatartÀsÃ
nagysz¡lûk mintÀja, akik maguk is szinte m¢g a term¢szetbûl szakadtak ki.
Az ember¢let leg¢rlelûbb idej¢t ugyancsak a TiszÀntÃlon, egy vÀrosi gimnÀzium diÀkjak¢nt t´lt´tte, bizonyÀra jÂravalÂ ¢s talÀn l¢lekindÁtÂ tanÀrok
gondozÀsÀban. Mivel vegyes hÀzassÀgbÂl sz¡letett, anyja kirekesztetts¢ge
ût is sÃjtotta: a v¢szkorszak hosszÃ heteiben nÀdasban, zsomb¢kok k´zt bujdosva ¢lte magÀ¢vÀ a tragikum fenyegetetts¢g¢t. A hadak v¢g¢n nyÁregyhÀzi ÃjsÀgÁrÂtanonck¢nt tapasztalhatta, mit is jelent a szenzÀciÂ az isten hÀta m´g´tt ¢lûknek.
Eml¢kezetem szerint 1946-ban j´tt Budapestre. Akkori feles¢g¢vel egy
padlÀsszobÀban lakott bibliai szeg¢nys¢gben. Megismerte nemzed¢ktÀrsait, elsûsorban az öjhold k´r¢ben. A mind´ssze h¢t szÀmot meg¢rt öjhold
folyÂiratban k¢tszer is megjelent, tehÀt megbecs¡lt¢k, m¢gis ¢rz¢kelhette
az ´v¢tûl elt¢rû k´ltûi felfogÀsukat, kinek a puszta ¢rzelmeken tÃl f¡rk¢szû
intellektualizmusÀt, kinek a valÂnÀl besz¢desebb Àlmok kifejt¢s¢nek po¢tikÀjÀt, kinek meg egy f´ntebb vilÀgot sejtetû folyamatos lÀtomÀnyÀt a tapasztalatrÂl. ýk RÀkos SÀndorban a k´zvetlen benyomÀsok alanyi hev¡letü
lÁrikusÀt, a jelens¢gek, tÀrgyak, szÁnek ¢nekes¢t ¢szlelt¢k, ¢s hiÀnyolvÀn akkori mühely¢bûl a po¢tikai meggondolÀsokon sarkallÂ vilÀgmagyarÀzat
ig¢ny¢t, kiss¢ elk¢sett romantikusnak n¢zt¢k, hely¢t gondolatban a nemzed¢ki k´r tÀvolabbi pontjÀn jel´lt¢k ki. Pedig robbanÂ erejü dikciÂja, nem
utolsÂsorban F¡st MilÀn p¢ldÀjÀnak mell¢kÃtjÀn, az avantgarde-nak a kollektÁv tapasztalatot tÀg l¢legzettel kizengetû po¢tikÀjÀn is mindinkÀbb gazdagodott, mivel alkalmasint a szociÀlis lÀzongÀsban sajÀt szeg¢nys¢g¢nek,
tÀrsadalmi pereml¢t¢nek k¢p¢t fedezte f´l. De mindenekelûtt tÃll¢pett a
lÁrai magÀnbesz¢den, jÂllehet alanyi ihlet¢nek szÀmos pÀrjÀt ritkÁtÂ, hol
idilli, hol himnikus sz¢ps¢gü szerelmes, sût erotikus vers k´sz´nheti sz¡let¢s¢t. L¢v¢n korai ¢s maradandÂ ¢lm¢nye a KÀroli-biblia gy´keres, csupa
erû nyelve, szÀzhÃsz ¢gûnyi fojtott lobogÀsÀt mÀr pÀlyÀja f´lÁvelû szakaszÀban
olyan, az ¢rz¢kletess¢get ¢s lÀtomÀsossÀgot kinyilatkoztatÂ remekekben teljesÁtette ki, mint a SZEG°NYEK VONULçSA. Ugyanakkor festû barÀtainak
szeml¢letes, egyszersmind szakadatlan formateremtû lÀtÀsa is ´szt´n´zte,
ahogy ezt a SIRATñ drÀmai parafrÀzisa, valamint a H ARC A MADçRRAL megjelenÁtû lÀtomÀnya p¢ldÀzza.
Szerencs¢tlen ¢letk´r¡lm¢nyei tragikus f´lfogÀsÀt m¢lyÁtett¢k el. MÀsodik hÀzassÀgÀnak viszontagsÀgai ideggyÂgyint¢zetbe juttattÀk, holott csak
tÃl¢rz¢keny volt, mint te meg ¢n vagy û. Elbesz¢l¢se szerint a zÀrt osztÀlyon

vert¢k, hideg vizes lepedûkbe csavarva f¢kezt¢k csupÀn szabadulÀsi vÀgyÀt.
Otthontalank¢nt l¢pve Ãjra a vilÀgba, vid¢ki unokahÃga fogadta be, aki
bics¢rdistak¢nt sokÀig, egy ¢vn¢l mindenk¢pp tovÀbb kerti vetem¢nnyel,
gy´kerekkel tÀplÀlta. MiutÀn f´ltornÀszta magÀt ism¢t a fûvÀrosba, anyjÀval
¢lt egy aprÂ lakÀsban, ahol magam is lÀttam immÀr a mÃlt szÀzad elej¢nek
szük´lk´dûire jellemzû r¢zgombos Àgyat, melyben akkortÀjt aludt.
Müv¢szet¢nek nagyszerü f´ldÃsulÀsÀt egy nyaralÀs alkalmÀbÂl a GILGAMES-eposz v¢letlen¡l megismert n¢met nyelvü kiadÀsa hozta meg. Mestereiben mindenki ´nmagÀra d´bben. Aki ifjÃkorÀban a v¢geken egy t´mbbûl faragott emberi magatartÀsformÀkat ismert meg, ¢s ott a teny¢szû vilÀg
meg a n¢gy elem testi k´zels¢g¢t tapasztalta, az a GILGAMES-ben az esendûs¢g isten¡l¢s¢t, a fens¢gesnek a naturÀlissal elegy groteszks¢g¢t ¢lvezhette, a sumeräakkÀd szertartÀs¢nekek a v¢ghelyzetek szakrÀlis nagysÀgÀnak k´ltûi igehirdet¢s¢re, utÂbb az ÂceÀniai n¢pk´lt¢szet az ûsi folklÂr olykor ritmikus, gyakran elementÀris versbesz¢d¢nek ÀtmintÀzÀsÀra buzdÁtottÀk. ý maga azt vallotta, Âkori ¢s ûsk´lt¢szeti fordÁtÀsait sajÀt vershangja
¢ltette: Àt¡ltetû munkÀssÀgÀt ez¢rt is nevezhetj¡k inkÀbb rÀismerû talÀlkozÀsnak, mint hatÀsforrÀsnak, k´lt¢szet¢t a valÂsÀg mÀr-mÀr mitikus szeml¢let¢nek, ¡nnepi megjelenÁt¢s¢nek.
Ahhoz azonban mÀr a mühely m¢lyrehatÂ tudÀsa kellett, hogy az Àlarcos
lÁrÀban az eszt¢tikai ellent¢tek ¡tk´ztet¢s¢re-rokonÁtÀsÀra, k¡l´nb´zû korok ¢s korosztÀlyok szembesÁt¢s¢re ocsÃdjon. Ha olvasÂi eleinte a jellemfest¢s vagy a szerepjÀtszÀs hagyomÀnyos magatartÀsformÀja ÃjjÀ¢neklûj¢nek hitt¢k, a T çRSASMONOLñG-k´tet rÀ¢breszthette ûket, hogy a k´ltû a
maszkok mÀs-mÀs ¢lethelyzet¢ben modern, legÃjabb kori szertartÀsk´nyvet Ár, ezt az alkotÂi gesztust pedig egy v¢rbû egy¢nis¢gnek az ¢let farsangi
term¢szet¢rûl kialakÁtott vÁziÂja hÁvta vilÀgra.
A hatvanas ¢vekben sorsa mintha vadÀszati tilalmat mondott volna ki rÀ.
öjabb hÀzassÀgÀban egyensÃlyra lelt, franciaorszÀgi ÃtjÀn szemhatÀra tÀgult, noha a hely varÀzslatÀbÂl nem a gall civilizÀciÂ müeml¢kei ¢s remekl¢sei ragadtÀk meg elsûsorban, hanem panteizmusra hajlÂ, heves alkatÀhoz
hÁven a teremt¢s nagy ¢posza, tenger ¢s f´ld p´rpatvara ig¢zte meg B RETAGNE
SZIKLçI elûtt. Itthon siker¡lt a Duna-kanyarban egy tuszkulÀnumra szert
tenni¡k, bÀr a zebeg¢nyi kert itt-ott csak k¢pzetekkel, egy-egy motÁvummal
Àrnyalta alapvetûen drÀmai ¢letf´lfogÀsÀt. Maszkjait odahagyva az ¢vek
t¡kr¢ben ´regedû arcvonÀsainak maszkjÀra riadt. SzÀmvetû bÀtorsÀggal
mutatott egy¢ni romlÀsÀban a groteszk elemekre, ¢s Àlarcos versein csiszolt
irÂniÀjÀt ´nkÁnzÂ müv¢szettel fordÁtotta ´nirÂniÀvÀ, farsangi szeml¢let¢t az
ember¢let hÃshagyÂkeddj¢nek ûszik¢iv¢. Amikor azutÀn a sÃlyos betegs¢g
leteperte, utolsÂ n¢gy esztendej¢re Àgyhoz szegezte, elembertelenÁtett
helyzet¢t a hiteles k´ltû megszÀllottsÀgÀval tette verseinek tÀrgyÀvÀ. M¢g
´nn´n facies hippocraticÀjÀt is vÀllalva trag¢diÀjÀbÂl büv´lt elû magas k´lt¢szetet. A testi-lelki megprÂbÀltatÀson tÃlemelkedve a f´lesk¡d´tt ÁrÀstudÂ
ÃtmutatÀsÀt hagyta rÀnk.
RÀba Gy´rgy

