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Takács Zsuzsa

TIZENKÉT KÍSÉRLET

Utazók vacsorája

Utazók által adott utolsó
vacsora a kánikulában fulladozó
város tetôteraszán, zöld napernyô
alatt. Elérhetetlenül messze
magamtól s tôletek, drágáim,
nyirkos kezem a búcsú metszett
poharát magasba tartja.

Kérlek,

maradjon félbe a fenyegetô
mozdulat. Nem mintha jó lett
volna eddig annyira. Ne essen
vágás a nyakon! Így lesz mód
belátnom ezt-azt. Az éjszakában
égô villany precíz rémülete
késôbbre halasztódjon, kérlek.

Végiggondoltam

A levegô ôrlô fogai közt forogva
végiggondoltam, hogy mit
hibáztam. Nem tartom bûnösnek
magamat. Ám teljes szívembôl
bánom, ha mégis megbántottalak,
és a várakozók közé
készségesen beállok.

Akik aludtunk

Akik magunkat felejtve aludtunk,
elernyedt héj a Figyelô Szem elôtt,
fölriadunk, mint sikoltásra,
az elsô, édes, hajnali madárszóra,
és bemosakszunk. Majd testünkbe
visszatérve leszállunk a valóság
rémítô köreibe a rozoga lifttel.
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Lakat

Agyô, veszett világom!
Fölpattannak a zárak. Rejtély
és megoldása egybekattan.
Pörgetem ujjaimon a mázsás lakatot,
lepkesúlyát érzem. Szárnyat bontva
keringek a szobában. „A végsôkig
vagyok”, de elkábítottak.

A sebész

A hibátlan kezdés után,
a madarak ujjongásától kísérve
megjelenik a sima arcú férfi.
Kék szeme lassan fölkel üregében,
égen a nap. Látnia kell
a baj gyökerét. Toronyból
közelít, kezében villogás.

A Rém legyôzése

Nevén nevezni a Rémet,
kimondani ezerszer károgó
nevét, hogy már unjuk is: Rák.
Végezze a szemetesvödörben,
a hozzá méltó körülmények
szerint. Miközben pihenünk
zegzugos tenyered párnái között.

Próbáltam ellenállni

Próbáltam ellenállni, de nem ment.
Végre hatni kezd a soron kívül
bevett fél fájdalomcsillapító, ám
tovább ég a kioltott lámpa fénye
szemhéjam alatt. Kezelôasztalok
körvonala remeg és oszlik a semmibe,
majd erôt vesz rajtam a nyugalom.
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Az idô

Idôm forog; mint madárcsôr a tû
szemelget a kifeszített, fájó lemezen.
A hetekig tartó öt és fél nap alatt,
amíg az infúzióba kevert méreg
hatni kezd, figyeli agyamban
a szem, hogyan roskad össze
a hordalékból épülô hegy.

Elképzelések

Mint sakktáblán lép fejbôrömön
a méreg, sötét és világos gondolataim
között, s hajamat kiüti. Még úszom
egyet a halálom elôtt. Áldjanak,
Uram, vízszagú tagjaim! Áldjon víz-
húgunk, a tiszta és alázatos. Ne kelljen
elôtted mocsokban megjelennem.

Gyakorolhatja bárki

Gyakorolhatja rajtam bárki
az irgalmasság cselekedeteit.
Vállamra teheti kezét. Vagy
köhögésbe fojtva keserves könnyeit
leverheti poharát az asztaltól fölállva,
ha körmeim kisebesedett
félholdjaira néz.

Ennyi kísérlet

A rövidülô délután poszt mortem
fényei. Egy autó letekert ablakán
keresztül a forgalomba csapódó
tánczene szilánkjai. A gödör
aljáról visszakapaszkodó ennyi
kísérlet, ilyen szorgalom után
feláll. Elmúlt a nyár. Fázik.

Takács Zsuzsa: Tizenkét kísérlet • 1533



Ferencz Gyôzô

BAJOMINÉ

Mikor utoljára láttam, az elmegyógyintézet
Elfekvôosztályán feküdt a folyosó végén
Egy négy- vagy hatágyas szobában. A gyenge fényben
Mindenfelé hálóinges betegek bóklásztak zavarodottan,
Veszélyérzetem támadt, sehol nem láttam ápolót.
Bizonyára teletömik ôket nyugtatókkal, de mi van,
Ha valamelyikük mégis rátámad a többiekre.
Azt hiszem, innen-onnan kiáltásokat is hallottam,
Mintha szóltak volna hozzám, de akadálytalanul
Jutottam el a kórteremig, ahol már csak ôt láttam,
Bár talán mintha a hátam mögötti ágyon is feküdt volna valaki.
Nem hiszem, hogy megismert, a nevemet nem mondta utánam.
Késôn értem oda, azaz késôn szántam rá magam
Erre a látogatásra. A teremben is félhomály volt.
A lepedô, amellyel betakarták, nyár volt, nem fedte a testét.
Vékony, átlátszó, sárgás mûanyag csô lógott ki
Kilencvenhat éves nemi szervébõl, szeméremdombja
Teljesen csupasz volt, nem maradt rajta szôrzet.
Nyugtalanul rángatta a csövet, és közben azt kiabálta,
Hogy Bajominé, Bajominé, segíts. Nem tudtam,
Ki az a Bajominé, a betegtársa-e, akivel egy tisztább
Pillanatában összeismerkedett, ami, ismerve nyitott
Természetét, hogy milyen könnyen kötött ismeretségeket,
Nem tûnt elképzelhetetlennek; nem lepôdtem volna meg
Tehát, ha valahonnan elôtámolyog Bajominé.
De az is lehet, hogy Bajominé csupán bomlott elméjének
Szüleménye, esetleg valaki a múltból, a Gázgyárból,
Vagy a házból egy lakó, akitôl most segítséget vár,
Aki tudata utolsó szikrájának fényében megjelent elôtte,
Mert így, magatehetetlenül, a leépülés végsô szakaszában,
Az eszméletlenségig elbódítva csak tôle remélhet segítséget.
Nem istent hívta, soha nem volt nagy templomjáró;
És egyébként is, azon a helyen, abban a folyosó végi kórteremben,
A zilált ôsz hajú öregek reszketeg körmenetében
Istent szólítani maga lett volna az agylágyulás beismerése,
Vagy ha nem az, akkor maga lett volna az istengyalázás.
Nem a fiát hívta, nem rég halott hûtlen férjét, anyját, apját,
Nem unokáit és nem testvéreit, nem, még így magatehetetlenül,
A leépülés végsô szakaszában, az eszméletlenségig elbódítva is
Tudta, hogy sem élô, sem holt, senki, akihez valaha köze volt,
Senki, akinek hosszú élete során cérnametéltet
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Vagy lebbencstésztát gyúrt, vagy sárgabaracklekvárt fôzött,
Akinek Szilveszter éjszaka szerencsemalacot dobott be
A levélszekrény nyílásán, és akinek sem akkor, sem máskor
Nem jutott eszébe, hogy viszonozza feltétel nélküli adakozását,
Nem fog segíteni neki végsô nagy bajában,
Hogy kirángassa végre azt az átkozott mûanyag katétert,
Ami annyira irritálja, hogy fölkelhessen és végre
A dolga után lásson, vagy nyugodtan pusztulhasson el
A kórterem tompára szûrt fényében. Bajominé nem jött.
Elindultam, hogy keressek egy ápolót, aki majd visszateszi
A mûanyag csövet, amelyet már majdnem egészen kitépett magából,
És ahogy jöttem visszafelé vele, valami mozgolódás támadt,
Egy zilált ôsz hajú asszony be akart feküdni valakinek az ágyába,
Az ágy tulajdonosa tiltakozott, a zilált hajú bomlott elméjének
Esztelen elszántságával igyekezett befeküdni az ágyba,
Aztán valahogy elrendezôdött a dolog, csak épp
Magam elôtt láttam, hogy az ô ágyába is bármikor
Megpróbálhat befeküdni, ráfeküdhet csupasz testére
Ez az erôszakos idegen test, fogalmam sincs, minek lehet kitéve,
Amikor nincs ott senki a másik, rendezett világból.
Így kell végeznie, itt fog magára maradva meghalni, senki,
Akit valaha szeretett, nem fogja majd a kezét,
Nem fogom megtudni soha, mikor, hogyan, más bomlott elmék
Miféle küzdelmében kellett elhullania.
Az ápoló valamit matatott a testén, aztán betakarta,
Én meg magára hagytam, nem kaptam fel és vittem el az ölemben,
Nem mentettem ki, hogy teste ne lélektelenül pusztuljon el,
Mint mindenkinek a környezetében, nekem is megvolt
A magam ésszerû, az úgynevezett normalitás világához
Igazodó okom, amely csak éppen felmentést nem adott,
Csak éppen minden józan indok maga volt a szánalmas vereség,
Mert magatehetetlenül, a leépülés végsô szakaszában,
Az eszméletlenségig elbódítva is tisztábban látta,
Hogy teremtôje nem fog segédkezni nagy bajában,
Hogy ha még élô testét itt hagyta is a húgyszagban mumifikálódni,
Legalább már halott lelkét venné vissza tôle,
De nem, teremtôjét teljesen hidegen hagyta lassú elmúlása.
És még ennél is tisztábban látta zavaros elméjével, hogy sokkal jobb,
Ha meg sem ismer engem azon az utolsó látogatáson,
Mert én még annyira sem fogok segíteni rajta, mint lelketlen istene,
És amikor már mindent elárultam, amit tôle kaptam,
Ahogy a mûanyag csövet tépte ki magából,
Még akkor is volt mit adnia, hogy legalább amíg ott vagyok,
Ne maradjak szégyenben önmagam elôtt, hát arra kért,
Hogy hívjam oda neki, ha mást nem hívhatott, Bajominét.
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Vajda Miklós

ANYAKÉP, AMERIKAI KERETBEN (III)*

Befejezô rész

Most ül, azt akarom, hogy üljön, mégpedig egy kertben üljön, nekem kissé idegen kert-
ben, nem a mi valahai kertjeink egyikében, nem a sashegyiben és nem is a kedves ba-
latonföldváriban, hanem egy amerikai kertben. Illetve, ha akarom, akár két amerikai
kert valamelyikében ülhet, ülhetünk. Amerikában a kertek is mások. Nemcsak a nö-
vényzetük más, hanem például attól is mások, hogy többnyire nincsenek bekerítve,
mégis megvan a határuk; a szomszédok sövény nélkül is tiszteletben tartják egymás
tulajdonát.

A halottak engedelmesek. Ô is várja a jelenését a takarásban, mint a színészek. A ta-
karás az ô esetében a nemlét. Végszóra pontosan belép a színre; ha akarom, megszó-
lal. Én írom a darabot, az én szövegemet mondja, de nem a saját emlékezetébôl, ha-
nem az enyémbôl merít, ami persze magában foglalja az övét is – már amennyit ismer-
tem belôle. És ha már bejött, akkor is jelen van a színen, ha meg sem szólal, csak „él”,
reagál, vagyis mozgással, arcjátékkal vesz részt a változó szituációkban, mint a színé-
szek. Talán azért van jelen egyre többet mostanában, mert etalonként is használom ôt,
sokszor a véleményét kérem. Mint kisfiúkoromban, mikor azt képzeltem, hogy valami
kis tükörfélében féltô aggodalommal néz, lát engem, kísér a tekintetével, bármerre já-
rok, és igyekeztem is úgy viselkedni, hogy tessék neki.

A rá nem jellemzô erôszakossággal, persze szelíd, de azért kitartó erôszakossággal,
szinte folytonosan jelen van. Megjelenik olyankor is, amikor nem is gondolok rá; mint-
ha jelenléte neki fontosabb volna, mint nekem. Éppenséggel állhatna is megint, mond-
juk egy eszpresszógép mögött, vagy a bíróság elôtt, vagy a börtönbeszélôn a rács túl-
oldalán, vagy esetleg New Yorkban a JFK repülôtéren, engem várva, de akár visszain-
dulóban, a bécsi gyors mellett is a Keleti pályaudvaron, tôlem búcsúzva. De most ül, mert
azt akarom, hogy üljön, és majd meséljen. Nekem is kell még mesélnem neki.

Vajon távolodom tôle, ahogy öregszem, és egyre messzebb kerül a halála? Már nem
sokan vagyunk, akik ismertük. Fiaimnak csak halvány emlékei maradtak róla, kisgye-
rekek voltak. Huszonnégy esztendeje látott utoljára. Meg sem ismerne, ha, mondjuk,
ma szembemennék akkori énjével az utcán. Nézze csak, Judit, látja ott azt az öregem-
bert? Azt, igen, azt, éppen erre jön a botjával. Hát úgy nézem, hogy az a maga fia. Mi?
Hogy?? Az!? Ô?? Nem lehet! Jesszusom!!!! És akkor az illetô odaintene a tolókocsihoz,
és bemutatna az anyámnak.

Vagy éppen ellenkezôleg: közeledem hozzá, a vallásunk által beígért, ám fölöttébb
valószínûtlen túlvilági találkozás színhelyéhez? Álmaimban is folyton jelen van, meg-
jelenik valamilyen módon, gyakran még akkor is, ha nem róla szól az álom. Mikor pe-
dig egyáltalán nem szerepel a többnyire abszurd, néha nevetséges, néha valószerû, né-
ha szörnyû történésekben, gyakran valahogy akkor is érzem a jelenlétét. De volt már
olyan álmom, húszvalahány éve, jóval a halála után, amelyben üzenni látszott nekem.
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Azt üzente – vélném, ha hinnék az álmoknak az éjszakai üzemmódban, gazdátlanul
dolgozó agyamon kívüli eredetében –, hogy van, megvan valahol, csak valamiért nem
érintkezhet velem. Szépen, esztétikusan megrendezett, döbbenetes, hosszú álom volt,
olyan, mint egy gyönyörûen fényképezett, fontos film lélegzetelállító kulcsjelenete.

Magasból és nagyon messzirôl közelítettem rá valami enyhén lejtôs domboldalra,
azon egy hatalmas, zöld mezôre, amelyen mértani pontossággal meghúzott, végtelen
rácsos szerkezetet alkotó nyílegyenes sorokban, ameddig a szem ellát, egymástól töké-
letesen egyforma távolságban, ezerszám apró pontok látszanak. Mint egy ismeretlen
táj térképszerû látványa, az ûrbôl nézve. Lenyûgözô, színes panoráma, szélei a végte-
lent keretezik. Egészen lassan közelít rá a kamera, még mindig a magasból, egyre job-
ban fölcsigázza bennem a kíváncsiságot, ami nem mentes a szorongástól, mert nem
tudom, mire közelítünk rá, mit akarhat kiemelni a rendezô. De hamarosan már lát-
szik, hogy az apró pontok élnek, mégpedig egy helyben mozgó emberek, és gépies egy-
formasággal és pontossággal, talán vezényszóra, valamennyien ugyanazokat a szögle-
tes mozdulatokat végzik. Mintha egyetlen óriási, szinkronban mûködô gépezet mozgó
részei volnának valahányan. Ahogy aztán lassan közeledve és élesedve fókuszba kerül
a nagy totálkép, már látni, hogy azonos, terepszínû gyakorló-egyenruhát viselô kato-
nák ezek, sok-sok ezren, és puskával csuklógyakorlatot végeznek: két kézzel vízszinte-
sen fej fölé, aztán mellre, majd baloldalt tussal le a földre, onnan föl és át jobb vállra,
aztán középre, végül újra át bal vállra, majd le a földre, és megint elölrôl, feszesen, új-
ra meg újra. Még közelebb érve kiderül, hogy ezek a katonák kínaiak. Mégpedig kí-
nai nôk. Katonanôk. Némi csalódást érzek, de mégis egyre jobban izgat a dolog, mert
rejtély, hogy mi lesz ebbôl, kit vagy mit akar megmutatni nekem ez a némafilm. Akko-
riban Kína nem volt annyit a hírekben, mint manapság. Csupa majdnem egyforma,
kifejezéstelen, mongolos arc, zöld sapka alá simított, fekete haj, üres tekintet. Kivéve
egyet: és az ô. Semmi kétség: az én anyám. Most már közelrôl látom. Neki is kínai az
arca, pontosan olyan, mint a többi, de én mégis biztosan tudom: az övé. A gyakorlata
közben adódó pillanatban, mikor a magasba tartott fegyver miatt föl kell tekintenie,
végigsiklik rajtam a szeme, pillantásunk egy töredék másodpercre találkozik, és érzem,
hogy látott, hogy fölismert, de a szeme nem rebben, az arca nem változik, gyakorlato-
zik tovább, nem ad semmiféle jelet, és nem is néz rám többé. Óriási erôfeszítéssel, két-
ségbeesetten próbálkozom, de nem bírok mozdulni, inteni, kiáltani. Tudom, hogy so-
ha vissza nem térô pillanat volt. A kamera lassan továbbmegy, és ô már nincs többé a
képben.

Úgy riadtam föl, mintha áramütés ért volna.
Ezek szerint úgy látszik, mélyen a tudatom, a racionalizmusom alatt mégiscsak hin-

nék a létezésében, vagyis az oly sokféle módon belém nevelt túlvilágban? Mintha pél-
dátlan módon, egyedül az én kedvemért egy pillanatra föllebbent volna a túlvilág át-
hatolhatatlan függönye, hogy bepillanthassak valamiféle modern purgatóriumba, ahol
szigorúbb törvények uralkodnak még Márianosztránál is? Látszólag most is én köze-
ledtem hozzá, nem ô jött el hozzám. Olyan beszélôre jöttem, amelyben beszélnünk sem
lehet, éppen csak megpillanthatjuk egymást, és azt is csak egyetlen, vissza nem térô,
néma pillanatra. Súlyos büntetésben van most is; azt szabott ki rá az álmom. Én ítél-
tem volna el? Talán mert valaha, gyerekkoromban, megbocsáthatatlan módon meg-
vonta tôlem magát. Vagy talán amiért egyszer, egyetlenegyszer, súlyosan csalódnom kel-
lett benne. Vagy amiért most a halálába burkolózik, és elérhetetlen? Kínainak kell len-
nie, az a büntetése, és katonának; vezényszóra, vég nélkül gyakorlatozva bûnhôdik. De



fegyvere van, az is jelenthet valamit. Szenvedek én is, mert láttam, és mégsem szólhat-
tam hozzá.

Azt mondja ma nekem ez az álom, hogy valóban nem érintkezhetem vele többé,
mert nincs, az univerzum végtelenébe olvadt, én mégis együtt lehetek vele, mert ben-
nem még él, de a kapcsolat egyetlen lehetôsége annyi, hogy leírom ôt, szétszedem, föl-
építem, faggatom, gyónok neki, megértem, és fölmutatom, amennyire tudom.

*

A kert, amelyben most egy hatalmas kôrisfa alatt ülünk, a két amerikai kert egyike,
ahol gyakran ültünk és beszélgettünk. Annuska házának kertje, egy Wayne nevû, jólé-
tet sugárzó, gondozott kis kertvárosban, Philadelphiától vonaton harmincöt percnyi-
re. A városka nem is lehetne amerikaibb. Rend, tisztaság, jólét, nyugalom, kényelem.
Annuska itt vett magának szép kis egyemeletes házat, mert Philadelphiában dolgozik
egy gyógyszergyárban, és ezért nyugdíjazása után anyám is Wayne-be költözött, An-
nuskától néhány percnyire bérelt egy kis lakást, mert itt sokkal olcsóbb az élet, mint
New Yorkban, és mert itt él legjobb barátnôje, bizalmasa, segítôje és támasza. Annus-
ka muskátlival, petúniával, bazsarózsával, más hazai ismerôsökkel otthonossá tette a
kertjét, de a fák, a bokrok legtöbbje idegen nekem.

Anyám kert nélküli, takaros kis bérlakását néhány New Yorkból elhozott álantik bú-
torával és valódi antik tárgyával, pár régi metszettel ízlése szerint otthonossá tette ma-
gának. Ez az aradi gyerekkorából idáig hozott finom ízlésvilág még ebben a többszö-
rösen redukált, már csak jelzett formájában is harmonikusan keretezi ôt, és láthatóan
jólesô biztonságérzettel tölti el. Amerika barátságos és biztonságos, ám mégiscsak ide-
gen világ, de jól megfér benne az övé is. Annuska kölcsönzött hozzá két szônyeget,
amit ô „Elismervény” címmel, tizenhat soros versikében köszönt meg. A négysoros stró-
fákat szabályos magyar felezô nyolcasban, páros rímeléssel, írógépen írta, egy apró he-
lyesírási hibával, és kézzel kanyarította alá a nevét. A kis alkalmi szösszenet egyetlen
érdekessége a kedves humora, a gesztus ötletessége és – számomra – teljes újszerûsé-
ge. Gondtalan vidámságot, nagy nevetéseket lehet sejteni mögötte. Sohasem jutott vol-
na eszébe, hogy irodalmár fiának versikét írjon, és egyáltalán, a mi kapcsolatunkból
mindig is hiányzott az effajta, humorral átszôtt, laza közvetlenség. Elôttem sosem nyílt
meg, sosem engedte el magát. Nem pedagógiából, az biztos. De akkor vajon miért nem,
ha mással mégis? Irigylem is Annuskától – én nem kaptam tôle ilyet. Talán, ha lánynak
születtem volna?

Éppen három napja New Yorkban, Weöres Sándor, Károlyi Amy, Vas István és Ju-
hász Ferenc, valamint fordítóik, vezetô amerikai költôk társaságában, a Guggenheim
Múzeum zsúfolt auditóriumának színpadán látta szerepelni a fiát. Utána ragyogó arc-
cal bejött az öltözôbe, megcsókolt, aztán eltûnt. Nem akart megjelenni életem másik,
tôle független, szakmai színterén. Nem akart a terhemre lenni, mondja most kérdé-
semre, de sejtem, hogy valójában fôleg gyönge nyelvtudása és a sûrû és tisztán irodal-
mi – ráadásul fôleg nem magyar irodalmi – közeg zavarhatta. És nem lévén versolva-
só, a költôkrôl nem sokat tudott. Ismerte ugyan, de nem olvasta Juhászt, akivel kiadói
lektor koromban néhány évig jó barátságban voltam, és párszor megfordult nálunk,
Vassal pedig, aki nôvérének, a novellista Kádár Erzsébetnek csodálója és méltatója
volt, társaságban is többször találkozott. Weöresék, de még az amerikai költôk is tud-
tak tôlem abszurd politikai kirakatperérôl, meghurcoltatásáról, helytállásáról, így
mindenki kíváncsian, tisztelettel vette volna körül. Legtöbb anya sütkérezett volna fia
sikerében, a fogadáson élvezte volna a híres emberek társaságát. Ô, valaha fényes es-
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télyek háziasszonya, nem. Rögtön visszavonult a saját kis teremtett világába, ahol va-
lódi és képzelt kínos helyzetek elôl is biztonságban tudhatta magát.

Évekkel elválasztott, staccato találkozásaink alkalmával mindig jól megnéztük egy-
mást. Én most éppen negyvenhat éves vagyok, még csak egy kisfiú apja, ô hetvenket-
tô. Már nem is remélte, mondja, hogy még nagymama lehet belôle. Most is karcsú,
tartása még majdnem egyenes, talán csak a vállát görbítette kissé elôre a kora. Haját
az eredeti gesztenyebarnára festi, szemrése kissé szûkebbnek látszik, táskás is valame-
lyest, az orra tövébôl kétoldalt, a finom vonalú, vékony, érzékeny szája sarkaihoz lefu-
tó két szimmetrikus, zárójelre emlékeztetô vonal most már nemcsak kedves, egyéni
arcvonása, hanem mély barázda, szintén az idô munkája. Mint ahogy a homloka két
oldalán a halánték élesen kiszögellô vonala is az; már nem a fejformát, inkább a ko-
ponyát rajzolja ki. Nyakán fényes, fehér, mogyorónyi kerámiagolyókból fûzött, vastag,
többsoros nyaklánc fogja össze és takarná a redôket. Most is festi magát, elég erôsen.
Korához képest vonzónak mondható, még nem öregasszony. Még látszik – bár meg-
lehet, csak én látom –, hogy valaha, nem is olyan régen, milyen szép nô volt. Aki miatt
egy férfi negyvenvalahány esztendeje fôbe lôtte magát. Mintha szigorúbb, zártabb
vagy talán csak fáradtabb lenne az arca, de a meleg mosolya most is ugyanolyan, mint
mindig, csak egy már megdolgozott arc erodált domborzatán jelenik meg, és persze a
szemében. A szeme a mosolyánál is több melegséget, örömöt, szeretetet, összetarto-
zást tud sugározni felém. A papírforma szerint öregszik, állapítom meg magamban,
mikor elôször látom nappali fényben a wayne-i kertben, és fölülírva az emlékeimben
ôrzött korábbi képeit, jóváhagyom az idô munkáját. Addig még sohasem képzeltem
el, hogy majd milyen öregasszony lesz valaha híresen szép anyámból. Most már van
sejtésem róla.

Beszélgetés és pasziánsz közben, mint mindig, lassan forgatja körbe-körbe hüvelyk-
ujjával a rubinköves arany pecsétgyûrût a gyûrûsujján, mint legrégibb emlékeimben.
Másodszor is megjárta már Budapestet, de akkor már nem szorongott, nem tartott
minden megpillantott rendôrtôl, újabb letartóztatástól, abszurd politikai vádaktól,
ÁVH-tól, Márianosztrától, Kalocsától, és nem is maszkírozta magát amerikai ladynek,
aki az elsô látogatásakor ettôl még azt remélte, hogy ô messzirôl láthatóan az Egyesült
Államok védelme alatt áll. Megint elárasztott bennünket és barátait okos és hiánypót-
ló ajándékaival. Most azonban már aggaszt a köhögése. Az erôs dohányosok jellegze-
tes, hurutos, hosszan elhúzott, görcsös köhögése; otthon is évekig hallottam, de most
már belevörösödik az arca, valahányszor rájön az inger, és utána kis ideig fojtottan,
csukott szájjal morog, vagy inkább hörög, meg-megrázkódik, a szeme könnybe lábad,
mert kaparja a légcsövét a köhöghetnék, amíg újra nem kezdôdik vagy el nem múlik
a roham. A végén mintha kapkodna a levegôért. Ez most gyakoribb és feltûnôbb, mint
korábban. Meglepetten veszem tudomásul, hogy egy ideje már nem dohányzik. Csak
legyint és vállat von, mintha titkolná, mikor megkérdem, hogy csinálta; szeretnék le-
szokni én is. A börtönben tbc támadta meg a tüdejét, megmaradt nyomai miatt két
évig nem is engedték be az Egyesült Államokba. Bécsben, az Operncafé nevû elegáns
belvárosi kávéházban dolgozott pincérnôként és az eszpresszógépnél. A tulajdonosnô
akkor sem engedte leülni, de még állva támaszkodni sem, mikor nem is volt vendég,
és nem akadt semmi dolga. Végül egy vallási segélyszervezet segítségével szanatóri-
umba került az Alpokban, és ott pár hónap alatt meggyógyították. Akkor indulhatott
el végre-valahára a rég áhított, biztonságos jövôbe.

Elsô pesti látogatását hozza szóba. Mennyire meg volt zavarodva, milyen kuszák vol-
tak az érzései, mikor meglátta, mintha elfelejtette vagy törölte volna emlékezetébôl, a



kopott és szegényes várost, ahol a házakon nemcsak ’56, de az ostrom nyomai is bô-
ven láthatók még. Hiába igyekeztünk titkolni, pontosan látta, hogy mi is milyen ne-
hezen és milyen kemény korlátok közt élünk. Sohasem említettem neki, de valahon-
nan arról is értesült, hogy illegális távozása után, mint egyetlen hozzátartozójára,
vagyis ingóságainak örökösére, „rabtartási költség megfizetését” rótták ki rám. Akko-
ri viszonyaim közt igen komoly összeg volt. Nagy nehezen sikerült kikérvényezni, hogy
részletekben törleszthessek. Az áldozat fizesse meg saját törvénytelen börtönbünteté-
sének a költségeit. A meghurcoltatás nem ingyen mulatság.

Hallgatunk, tûnôdik egy darabig. Aztán Zsuzsi kutya jut eszébe. Mennyire megha-
tódott, mikor annyi év után Zsuzsi rövid, kíváncsi szaglászás és elôlegezett, óvatos fark-
csóválás után azonosította ôt, és boldogságában eszeveszetten rohanni kezdett körbe-
körbe a lakásban, végül pedig lerakta lába elé, ajándékul, féltett tulajdonát, egy félig
szétrágott gumilabdát. A maga tartózkodó módján, együttérzéssel, valamiféle kedves,
csak rá jellemzô, élôlényi szolidaritással szerette és kezelte az állatokat. Gyerekkorom-
ban mindig volt nálunk, és boldogan élt, kutya vagy macska, egyszer még mátyásma-
dár is. Nem kényeztette, nem csókolgatta ôket, nem beszélgetett velük, mint Gizi. A szí-
nésznônek alkati szükséglete volt, hogy minden körülötte élô lényt elbûvöljön, behó-
doltasson, rajongójává tegyen. Még a kanárija is valóságos eksztázisban, sosem hallott
módon kezdett csipogni és szinte táncolva füttyögetni, mikor az ujjára ültette; tényle-
gesen beszélgettek egymással. Zsuzsi kutyáról szólva elôjön a gyakran emlegetett tör-
ténet. Esténként néha, távollétemben, anyám vitte le Zsuzsit sétálni, többnyire nem
szokott helyünkre, a tabáni rétre, hanem csak a sarokra, a fölrobbantott, egykori Er-
zsébet híd szétbontott pilléreinek hatalmas, megszámozott kôtömbjei közti labirintus-
ba. Buksi, a hídôr kedves kis korcskutyája Zsuzsinak elmaradhatatlan kísérôje volt. Tü-
zelés idején napokon át, még téli éjszakákon is, étlen-szomjan ott nyüszített a házunk
elôtt, foga annyira csattogott a hidegben, hogy még a második emeleten, csukott ab-
lakok mögött is hallottuk. Zsuzsi méltányolta és viszonozta volna ezt a heves ragaszko-
dást, de anyám nadrágot varrt neki, és az elôszobai esernyôtartóban külön erre a célra
félretett hosszú bottal fölfegyverkezve indult sétálni ilyenkor, jó rövidre fogva a pórázt,
mint valami hajtó egy körvadászaton. De hiába hadonászott ô a bottal, hiába próbál-
ta kiáltásokkal, ijesztgetéssel, gyöngéd rúgásokkal, mérges dobbantásokkal elkerget-
ni a tébolyultan nyüzsgô rajongót, az semmivel sem törôdve, mint valami okos korcs-
kutyába átment csodálatos mandarin, lebírhatatlan, kutyafeletti vágyában, egy óvat-
lan pillanatban merészen és technikailag leleményes módon teljesítette evolúciós fel-
adatát. Elképzelem anyámat, ahogy ott áll hosszú botjával a dermesztô téli éjszakában,
és bosszankodva, tehetetlen kétségbeeséssel nézi a két összeragadt, egymásnak háttal
az önkívület nirvánájába bámuló, üdvözülten lihegô állatot. Azt mondja, nagyon mér-
ges volt magára, de úgy sajnálta szegénykéket ott, abban a randa nagy hidegben.

És ha már a Duna-parton járunk, eszébe jut a fölöttünk lakott hírneves arisztokra-
ta család is. Vajon hová telepítették ki Rákosiék a nyájas M. osztrák birodalmi herce-
get terjedelmes fenséges asszonyával és három szebbnél szebb lányával? M. herceg Má-
ria Lujza osztrák fôhercegnô és francia excsászárné dédunokája és sok más nevezetes
történelmi személyiség leszármazottja volt. Ha néha összeakadtunk a lépcsôházban,
pár kedves szó után így búcsúzott tôlem: „Szjevuasz, Mikiii!” Akkoriban tûntek el ôk is,
mikor anyámat elnyelte a börtön. Jóban volt a családdal, föl is járt hozzájuk, volt kö-
zös rokon és ismerôs. A hercegné korábbi házasságából származó, enyhén hóbortos
fia, V. báró, kis ideig reménytelenül udvarolgatott is neki. A lányok, akik közül én a
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legfiatalabbikkal voltam egyidôs, élénk társasági életet éltek, gyakran és kedvesen hív-
tak teára, zsúrra, fogadónapra, táncra, én azonban egy leendô bölcsész zord fölényé-
vel mindig kitértem. Nem lehet egyidejûleg Szabó Dezsôt, Illyést, Németh Lászlót,
Móriczot, József Attilát, Nagy Lajost, Bibót olvasni és hercegkisasszonyokkal bájolog-
ni. Bizonyára üres fecsegéssel és léha flörtöléssel tölteni a drága idôt, különösen ezek-
ben a nehéz, történelmi napokban. A ciszter nevelés bonyolult lelki görcsöket és gát-
lásokat is ültetett belém a témával kapcsolatban. A mindennapos hajnali ministrálá-
sok korszakán már túl jártam ugyan, de az elsô udvarláson még innen, mint ahogy az
érettségin is. Semmi sem vonzott és izgatott jobban, mint ezek a kedves, gyönyörû lá-
nyok, akik hívtak, de én reszkettem tôlük.

A dilemmát a véletlen segítségével a ravasz kíváncsiság oldotta meg. Minden kép-
zeletét fölülmúlóan jól járt a kíváncsi kamasz, és megôrizhette ingatag méltóságát a
leendô bölcsész is; még csak csevegnie vagy táncolnia sem kellett érte. Ezt a szégyen-
letes kalandomat most elôször mesélem el neki.

Mikor ô esténként a nyolcórás ácsorgás és járkálás után holtfáradtan hazakerült az
eszpresszójából, és vacsora után elnyúlt a kádban, majd azonnal lefeküdt aludni, én
kiosontam második emeleti lakásunkból a sötét lépcsôházba, mint valami besurranó
tolvaj, és föllopakodtam a harmadik emeletre, ahonnan, rájöttem, a szûk belsô udvar
fölött remekül be lehet látni a lányok alig pár méternyire levô, kivilágított, háromab-
lakos szobájába. Függöny nem volt az ablakokon. Meleg idôben akár nyitott ablaknál,
minden este menetrendszerûen és gyanútlanul, ott vetkôztek mind a hárman. A ru-
hátlanság különféle elragadó fokozataiban, végül teljesen csupaszon, gátlástalanul
járkáltak, ágyaztak, rakodtak, nevetgéltek, ugrabugráltak, míg csak egyenként el nem
tûntek a fürdôszobában. Lázasan kalapáló szívvel és, hogy mást ne mondjak, szomjas
szemmel bámultam ôket a sötétbôl, föl-le szökdösve a csiga formájú lépcsôházban,
aszerint, hogy éppen melyik ablaka melyik ablakba kínált izgalmasabb belátást.

Ártatlan és önkéntelen, egymás számára közömbös erotikájuk izgatóbb volt, mint a
legfülledtebb mulatók mutatványai lehettek. Óriási szerencsémre nem buktam le so-
ha. Valamelyik lakásból bármikor távozni akarhatott volna valaki, vagy megérkezhe-
tett volna egy kései hazatérô, és kigyullad a lépcsôházi világítás, mint ahogy anyám is
kereshetett volna a lakásban valamiért. Mindegyik eshetôségre megvoltak a kigondolt,
szánalmas magyarázataim, éppen csak anyámnak nem tudtam volna mit mondani.

Magában mulatva, talányos mosollyal hallgatja a történetet. Kissé eltûnôdik rajta,
és fölszalad a szemöldöke, elkomorul az arca. Gondolom, föllapozza magában viharos
kamaszéveim annalesét, és ezt a kalandot is beilleszti oda a sok zûrzavaros fordulat,
éretlen szándék, meggondolatlanság közé. Tudtam, hogy nem a kíváncsiságot, jobban
mondva, kívánságot fogja elítélni benne, hanem a leselkedést. Azért meséltem el ne-
ki, mert azóta is sokat találgattam, vajon mit szólt és tett volna, ha netán rajtakap. Vagy
talán csak azért, mert egyszer ezt is el kellett mondani neki.

Rémes, mondja mérgesen. Örülök, hogy nem jöttem rá. Ilyet egyszerûen nem tesz
az ember, Muksikám. Ez szégyen, alantas dolog, és méltatlan hozzád. De az igaz, hogy
tényleg nagyon szépek voltak, különösen a legidôsebb, teszi hozzá kis idô után, már
megenyhülten. Harminc év múltán nyilván késô, hiába van fölháborodva, és hiába sze-
retne, már nem tud igazán megharagudni rám. Az biztos, mondja, hogy szörnyen le-
hordtalak volna. Gondolni se merek rá, micsoda botrány lehetett volna belôle, ha M.-
ék észrevesznek és panaszt tesznek. Már akkor is bosszantott, mert magyarázkodnom
kellett, hogy nem voltál hajlandó elfogadni tôlük legalább egyetlen meghívást.
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Hallgatunk. Aztán fölsóhajt. Ezt is megértette, megbocsátotta, hozzáírta a többihez.
A hercegkisasszonyok meglesése stílusosan oda is illett másik, már távozása utáni fô-
bûnöm, a család és az aradi múlt szimbóluma, a csodás barokk szekreter elôtte sokáig
titkolt eladása, illetve kis használt balatoni vitorlássá változtatása mellé, ami még pon-
tosabban saját radikális deklasszálódásomhoz való lelkes és önkéntes hozzájárulásom-
nak is tekinthetô. A tarajos hullámokon kissé dôlten sikló hajó dagadó vitorláinak szép-
séges vonala fölér a sécretaire kövér barokk idomainak fölkent méltóságával, gondoltam
sokszor a kormány rúdjával a kezemben, a lelkifurdalásommal bajlódva. De az igaz, hogy
ilyeneket egyszerûen nem tesz az ember, Muksikám. Csak hát persze elkövet.

Ekkor már évek óta tegezôdtünk. Több évtizedes, hiábavaló kérlelésre, könyörgés-
re mindig az volt a válasz, hogy a családban a mai napig magázódni szokás, és ô nem
is tudna tegezôdni. Mégis, mikor már nem is számítottam rá, 1971 nyarán, negyvene-
dik születésnapomra, pazar ajándékképpen, légipostán megérkezett a tegezés. Mint
egy fehér galamb, leszállt nálam az elsô tegezô megszólítású, gépelt levél, benne több
átikszelt magázással. Mindig tudta, mire vágyom a legjobban. És talán messzirôl és
írásban könnyebb is volt föladnia a lényének részévé vált, öröklött szokást.

Egy Magának nem is lehetett volna meggyónni a valahai, alantas lépcsôházi kalandot.

*

Emlékszel a zálogcédulákra? kérdezi hirtelen. A két börtön alatt és között, meg per-
sze után is, annyi volt belôlük, mintha maguktól szaporodtak volna. Tovább szaporod-
tak még távozása után is. Idônként nehéz sóhajjal kitette ôket maga elé az asztalra, és
mint a pasziánszkártyákat rakosgatta ide-oda. Ezek a tenyérnyinél alig nagyobb, egy
perforált tömbrôl letépett és tintaceruzával, kék indigóval két példányban kitöltött,
vékony papírra nyomtatott és sorszámozott ûrlapocskák nem pattogtak úgy, mint a pa-
sziánszkártyái; helyette a lejárati dátumaik ketyegtek bennünk. Idôrendben csoporto-
sította ôket, aztán másféle elrendezésben is: érzelmi alapon. Fájdalmas játék volt; a két
kategória bonyolult viszonyban állt egymással. Amit azonnal ki kell váltani, különben
hamarosan lejár és odavész, de lehetetlen megválni tôle, az menjen oda. Amelyik vár-
hat még, az amoda. Amelyiket muszáj majd veszni hagyni, bármilyen nagy kár érte,
mert biztos, hogy nem lesz mibôl kiváltani, hiszen a fogorvost is ki kell már fizetni, az
meg jöjjön ide. Amelyik már lejárt, azt sajnos ki kell dobni; mély sóhaj kíséretében
összetépte, külön halomba rakta. Mondani sem kell, hogy értékes tárgyakért is nevet-
séges összegeket kaptunk. Némelyik tárgyunk azért került a zálogházba, hogy a kapott
csekély összegbôl kiválthassunk egy másikat; mint aki egy uzsorásnak tartozik, a Nép-
köztársaság egyik kölcsönébôl fizettük vissza a másik kölcsönt a Népköztársaságnak.
Amelynek nem mellesleg mi is kölcsönöztünk, nem is keveset, kvázi-önkéntes tervköl-
csön és békekölcsönök formájában. Keserves döntések születtek a kupacokba rende-
zett cédulák fölött, bár akkor még nem éreztem át, mit jelent szegénynek a kevés meg-
maradt ezüstnemût, pár kisebb ékszert, apám finom öltönyeit idegenek kezébe adni,
talán végleg. Érdekes volna tudni, kik tudták akkoriban megvásárolni a lejárt cédulák-
kal képviselt tárgyakat. Vajon hová lettek Damjanich Jánosné Cs. E. monogramos ezüst-
tálai és -tálcái és nagymama hétágú koronás, D. O. monogramos ezüst evôeszközei, ame-
lyektôl szívszorító töprengések és ide-oda rakosgatások után végül is meg kellett válni.

Én jártam az Attila utcai zálogházba. Az egyik becsüs már megismert, azzal foga-
dott, hogy Na, mutassa, mit hozott nekünk már megint? Érdekesebb esetnek számí-
tottam. Nagyobbrészt ugyanis a nyomorúság feneketlen bugyraiból származott az elé-
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be kerülô felhozatal, jegygyûrûk, kopott ruhák, lyukas talpú cipôk, agyonmosott ágy-
nemûk, ócska nippek, edények, szentképek, vacak festmények kerültek fillérekért a
raktárba. A Népköztársaságnak minden kellett, ki tudja, miért, talán hogy szalmaszá-
lat dobjon a fuldoklóknak, ne rontsák a közhangulatot, hát lenyelt szinte akármit, mint
a mesebeli kisgömböc. Alig akadt, amiért pár forintot ne adott volna. Szomorú látvány
volt, ahogy egy-egy mégis elutasított szerencsétlen leforrázva fölkapta utolsó remény-
ségét, és lehajtott fejjel kisomfordált vele az üzletbôl. Gyakran hallottam, ahogy vala-
melyik, mûkereskedôként valaha nyilván jobb napokat látott becsüs sajátságos, unott-
hivatalos, monoton hangon – amelyben érzôdött az undora is, meg a méltatlankodá-
sa is, amiért neki ezzel kell foglalkoznia – azt diktálja asszisztensének egy-egy félénken
elébe rakott öltönyrôl, hogy „üt-kop-pecs, része híja” (utóbbi azt jelenti, hogy mellény
nincs hozzá), és olykor egy-egy nadrágról még hozzáteszi: „pisfoltos”.

*

Nincsenek meg a levelei. A huszonhét év alatt, vagyis ’57 januárjától haláláig, ’85 ja-
nuárjáig, sok száz, géppel írt levelünk szállt ide-oda az Atlanti-óceán fölött, mielôtt,
illetve miután itt megjárta a titkosszolgálat levélellenôrzô részlegének asztalait. Meg-
bocsáthatatlan, hogy nem ôriztem meg úgyszólván egyet sem. Túlzás, hogy kidobtam
õket, de kevés kivétellel nincsenek meg, az tény. Az évek során levelezésünk olykor bi-
zonyos mértékig sablonossá vált; engem fékezett a cenzúra tudata is, ôt inkább a saját
zártsága, de azon azért fontos alkalmakkor jól átütött az aggodalom, az öröm, az
együttérzés, a távolság fájdalma, a magány, a hiányérzet, a segíteni akarás. És az, hogy
gondolatban mindig velem van, követi az életemet, drukkol nekem. Neki fontosabbak
voltak az én leveleim, mint nekem az övéi. Mikor ’56. december végén elbúcsúztunk
a Déli pályaudvaron, és évekre eltûnt a szemem elôl, a vad szomorúságon túl vagy mel-
lett vagy mögött gyalázatos megkönnyebbülést is éreztem. A magam ura vagyok, vég-
re! Másnap elsô dolgom volt megkeresni azt a tüneményes, szôke, elsôéves medikát,
akit akkor ismertem meg, mikor a disszidálását szerveztük, és rögtön rabul ejtett. So-
káig szólt még bennem ez az érzelmi polifónia. A fôdallam gyakran saját ellentétébe
fordult át, majd vissza-visszatért, a melléktémával átszôtt, új meg új változatokban és
más-más dinamikával, míg végül, hónapok múlva, ahogy kialakult az új élet, és meg-
szoktam az önálló döntések sorozatos kényszerét és örömét, vagyis végleg a felnôtt-
korba léptem, a két dallam harmonikus decrescendóban egyesült. Hiányzott is az
anyám, meg nem is.

Bármilyen sablonos volt is néha a levelezésünk, a titkosszolgálat figyelmét azért föl-
keltette. 1975-ben, két évvel második nôsülésem után, megjelent életemben néma kí-
sérôjével egy civil ruhás belügyi ôrnagy, és elôször mézesmázosan, a magyar irodalmat
angolul közlô szerkesztôi stb. munkámat egekig magasztalva, mindenféléket, többek
közt hosszú amerikai ösztöndíjakat és új lakásunkba a reménytelenül elérhetetlen te-
lefont ígérve, majd határozott elutasításomra egyre fenyegetôbben, megpróbált be-
szervezni. Anyámmal zsarolt: tôlük függ, éreztette finoman, majd késôbb ki is mond-
ta az ôrnagy, kap-e még valaha látogatóvízumot, én kapok-e még útlevelet, és látha-
tom-e még egyáltalán valaha is. Egyre keményebb, végül már-már durva lett a hang-
nem. Komolyan kellett venni, ezek nem tréfáltak. A nehéz helyzetben nem tehettem
mást, kénytelen voltam hosszú kezû fôszerkesztômhöz fordulni segítségért. Közöltem
vele, hogy elmegyek a laptól, mivel azért akarnak beszervezni, mert a munkám miatt
angol és amerikai írókkal, költôkkel tartok fönn szoros kapcsolatot. Neki viszont töb-
bek közt éppen ezért volt rám szüksége a szerkesztôségben. Sokatmondóan elmoso-
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lyodott a hírre, kiküldött a szobájából, fölvette a telefont, és pár perc múlva közölte
velem, hogy leszállnak rólam. Így is lett. Soha többé nem láttam Sós ôrnagyot. Nem
is próbálkoztak velem többé.

A sok levelébôl, ha megvolna, most megint szólna hozzám az anyám. Ô bezzeg el-
rakta és idôrendben, egy nagy dobozban tárolta az enyémeket. Kisfiaim neki dedikált
színes rajzocskáit külön borítékban gyûjtötte. Halála után hazahoztam a dobozt, de
máig sem voltam képes belenyúlni. Semmi kedvem találkozni egykori önmagammal,
a föld túloldalán élô és értem aggódó anyám felé fordított, de másfelé figyelô arcomat
nem akarom látni. Amennyire emlékszem, leveleim sokszor felületesek, penzumsze-
rûek, odavetettek, talán üresek voltak. Valószínûleg szomjasan itta mindazt a konkrét
információt, amit mégis talált bennük rólam, az életemrôl, a munkámról. Külön gyûj-
tötte megjelent írásaimat, amelyeket kérésére vagy én küldtem el neki, vagy mások út-
ján szerzett be. Ki volt a szállítója, nem tudom. Esszék és tanulmányok, színházi, film-
és könyvkritikák, elô- és utószavak, néhány botrányt okozó publicisztika, regény- és
drámafordítások, antológiák, elég nagy számban, minden ott sorakozott a polcain és
a fiókjaiban. Még a színre került darabfordításaimról szóló kritikákat is megszerezte,
ha történetesen említették, pláne dicsérték is bennük a fordítót. Eszembe sem jutott,
hogy ilyesmit elküldjek neki. Melléktermékek mind, nem is rosszak, vállalhatók, sôt,
csak éppen a fôtermék hiányzik. De ezt is tudta, és egyik, mégis megmaradt levelében
ezt írja 1973 márciusában, életem egyik nagy válsága idején: „Nem akarok prédikálni, sem-
mi értelme, sem tanácsot adni, úgysem tudnék, csak arra kérlek, ne edd magad és vádold magad
állandóan. Teli vagy tehetséggel, édesem, csak sajnos lusta a végletekig és ez sikertelenséged (amit
Te állítasz magadról) titka. Aki kristály tisztasággal látja hibáit, miért nem tud ezeken változtat-
ni? Tudom tapasztalatból, ehhez is nagy erô kell, de hát istenem, semmit sem adnak ingyen.”

A válság akkor következett be, mikor szinte kezdettôl vakvágányon futó elsô házas-
ságom tizenkét év után végképp elsorvadt, és színre lépett leendô második feleségem,
fiaim majdani anyja. Általában nem vagyok határozatlan ember, ekkor azonban dön-
tésképtelen lettem. Egyik oldalon állt a mégiscsak tizenkét év meg a gyönyörû Duna-
parti lakás, amelyben apám meghalt, ahonnan anyám börtönbe került, ahová onnan
kétszer is hazajött, majd ahonnan örökre elment, ahol az érettségire, majd egyetemi
államvizsgáimra készültem, elsô publikációimat írtam, mûfordítói pályámat elkezd-
tem, elsô szerelmi kalandjaimat átéltem, ahol kamaszéveimet és férfikorom kezdeti sza-
kaszát, összesen több mint huszonhat évet töltöttem. A másikon egy elbûvölô lány állt,
akibe halálosan beleszerettem, aki tizennégy évvel fiatalabb volt nálam, és akit még meg
sem ismertem igazán. Úgy éreztem, a sötétbe kellene fejest ugranom. A döntésképte-
lenség az idegösszeomlás szélére, onnan pedig súlyos, de szerencsés végû autóbaleset-
hez vezetett, ám ekkor kéretlenül közbelépett nagy hatalmú fôszerkesztôm, és egyik
napról a másikra az exkluzív pártkórház, a Kútvölgyi idegosztályán találtam magam
idült alkoholizmusban leépült miniszterek és más becsavarodott fôkáderek között.

Anyámnak nem sokkal elôbb megírtam dilemmámat. Így válaszolt a már idézett le-
vélben: „Mire levelemet megkapod, valószínûleg K.-tól [ô volt az elsô feleség] már tudni fo-
god, hogy beszéltem vele telefonon. Bevallom, leveled nagyon fölkavart és megdöbbentett, az ag-
godalmon kívül. Azt gondoltam, pár nap alatt elintézem dolgaimat és repülök Hozzád. [...] K.
nagyon megnyugtatott, és lebeszélt az utazásról, azt mondta, semmi értelme sem volna. Próbál-
tam érvelni azzal, hátha jót tenne Neked egy NEM érdekelt féllel kibeszélni Magad, de szerinte
erre ott vannak az orvosok, semmi esetre se menjek. Nagy kô esett le a szívemrôl, hallván, nem
oly komoly a baj, mert nekem Kutvölgyi Sanatorium, idegosztály borzalmasnak hangzott, de K.
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megmagyarázta az egész helyzetet.” Nem foglalt állást, nem akart sem le-, sem rábeszélni
semmirôl és semmire, csak mellém állt, készen arra, hogy bármelyik döntésemet el-
fogadja. „Azt nem vettem ki leveledbôl, hogy vagytok most T.-vel? Jóban vagy szakítva? Sze-
génykét ôt is végtelenül sajnálom, nehéz szerepe van. K.-tól tegnap hosszú okos és kedves levél
jött. Ô is teljesen ki van merülve, amit nem csodálok, bámulatos ereje van. Muksikám, ha még-
is úgy éreznéd, jót tenne Neked ottlétem, boldogan megyek, csak erre sürgôsen kérek választ, mert
április 15-ig kellene elindulnom, addig van olcsóbb ráta. Ha esetleg Te akarnál ide kijönni hosz-
szabb, mondjuk három hónapra, vagy akár rövidebb idôre is, van most chartergép onnan is ide,
csak nem tudom az indulásokat.” Ilyen helyzetben a legtöbb anya menten itt terem, tájé-
kozódik, aztán pedig bedobja magát, és teljes erôvel munkába veszi a fiát, kiáll vala-
melyik nô és a válás mellett vagy ellen. Ô NEM érdekelt félnek tekintette magát, és
nem is próbált befolyásolni egyik irányba sem.

*

Ugyanilyen bölcs és megértô volt már majdnem két évtizeddel korábban, 1954-ben is,
mikor alig egy évvel az egyetem után, a Szépirodalmi Könyvkiadó ifjú szerkesztôje-
ként, havi 1400 forint körüli kezdô fizetéssel, bejelentettem neki, hogy feleségül ve-
szem a híres és sikeres kommunista író nálam több évvel idôsebb, kétgyermekes, de
gyönyörû feleségét. A zálogcédulák korát éltük. Azt hittem, elájul, mikor teljes mély-
ségében fölfogta a helyzetet. De a szokott önfegyelemmel hallgatta végig lelkendezô
beszámolómat arról, hogyan kezdôdött a dolog, közben leszegett fejjel, jól emlékszem,
kardigánja zsebébe mélyesztett kézzel, lassan és komoran, szó nélkül körbejárt körü-
löttem, mintha azt leste volna, nem ôrültem-e meg esetleg.

Általa is ismert barátaimmal, Abody Bélával és Réz Pállal, mindhárman ifjú szer-
kesztôk, együtt nyaraltunk különféle irodalmi különmunkákból összeizzadt kis pén-
zecskéinkbôl Balatonszemesen, a falusi hentes tisztaszobájában. Egyik nap távirat ér-
kezett a túlparti Ábrahámhegyrôl, ahol az említett, nálunk majdnem húsz évvel idô-
sebb író a nála szintén majdnem húsz évvel idôsebb és még híresebb kommunista író-
val közösen vidám kisregény írásába fogott. Ez lett volna a magyar irodalom egyetlen
olyan regénye, amelyet ketten írtak, nem is beszélve az elsô vidám szocialista regény-
rôl, egy új regény akkoriban nem is lehetett más, mint szocialista. Nagy Imre elsô mi-
niszterelnökségének kissé oldottabb légkörében a két kommunista, de még nemrégen
vérfagyasztó írószövetségi vitákban, Szabad Nép-vezércikkekben, párthatározatokban
és Révai-kirohanásokban burzsoá elhajlóknak és gyáva nyárspolgári opportunisták-
nak, a munkásosztály és a szocialista építés retrográd, életidegen és sematikus ábrá-
zolóinak stb. stb. bélyegzett író, fôleg az idôsebbik, igen kedvelte a hazárdjátékot, ak-
koriban elsôsorban a kártyát. Annyira összeegyeztethetônek tartotta radikális forra-
dalmi világnézetével, hogy a háború elôtt itthon és Európa különféle kaszinóiban el is
vesztette nem csekély családi öröksége tekintélyes részét. A távirat úgy szólt, hogy azon-
nal gyertek aabrahaamhegyre suergoes irodalmi konzultaacio celjaabol, és aláírva a két író ve-
zetékneve szerepelt. Nem volt kétséges, hogy nem a vidám és közös kisregény újsze-
rû ideológiai és mûfaji problémáiról akarnak konzultálni velünk. Abody és Réz az idô-
sebbik író gyakori kártyapartnere volt; én szerencsémre kevésbé vonzódtam a hazárd-
játékokhoz. Élveztem ugyan az egyébként gyakran komoly pénzben játszott partikat,
de fôleg csak a szüntelen, pazar, humoros szövegelést és állandó ugratást. Ha – ritkán
– nyertem a barátaimtól, akkor azért furdalt a lelkiismeret, mikor pedig vesztettem,
akkor azért. Elég volt a zálogcédulákra gondolnom, és máris kiszálltam.
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Fölszedtük a sátorfánkat, és áthajóztunk a Balaton túlsó partjára. A tervezett kor-
szakalkotó, vidám és ráadásul kollektív szocialista kisregény megírásának céljára a vi-
lághírû marxista filozófus, Lukács György, elvtársai rendelkezésére bocsátotta a párt-
tól kapott tágas, jól felszerelt villáját. Ezt is megtette a születô új magyar irodalomért,
amelynek minôségi részét a negyvenes évek második felében, ideológiai nehézüteg-
ként oly eredményesen segített a pártnak hosszú évekre elnémítani. Még javában e
hosszú években éltünk. Ledobtuk csomagjainkat, és a tornácon azonnal megalakult 
a parti.

Az idôsebbik író majdani utolsó feleségével lakott a villában, a fiatalabbik pedig ak-
tuális nejével és két apró gyermekével. Rögtön az elsô parti után itt is kiszálltam, föl-
álltam a kártyaasztaltól, aztán rövid kibicelés után eluntam a dolgot, és kiténferegtem
a konyhába. Szó szerint földbe gyökerezett a lábam. Ott állt a szépséges asszony, kar-
ján hat hónapos kisfiával, ötéves kislánya pedig anyja szoknyájába kapaszkodva nagy,
riadt szemet meresztett rám. Az asszonyt a lenyûgözô szépség és tökély vakító glóriá-
ja övezte. Azt hittem, álmodom, ilyen nem létezhet. Szinte hallani lehetett a közöttünk
kipattanó szikrák sercegését; mindketten megkövülten álltunk, és csak bámultuk egy-
mást. A kocka máris el volt vetve. („Alea eiaculata est”, jegyezte meg pár nap múlva,
nem is titkolt irigységgel, Abody Béla.) A villa valamennyi lakójának szeme láttára és
két barátom leplezett, kaján, de szolidáris háttérmunkájának segítségével eszeveszett
szerelem robbant ki közöttünk; a vak is láthatta, de vak nem lakott a villában, csak két
ocsúdó, ám még eléggé látáskorlátozott kommunista.

A helyzet tarthatatlanná vált Lukács György villájában, és a vidám közös szocialista
kisregény megalkotásával elfoglalt férj követelésére az asszony hazautazott Pestre a
gyerekekkel. Hamarosan én is követtem, nem annyira vonaton, inkább a fellegekben
száguldva. Itt aztán odáig fajultak a dolgok, hogy szerelmem gyerekestül visszaköltö-
zött a szüleihez, és bejelentette a csapot-papot, vidám, közös kisregényt otthagyva ha-
zasietô férjének, hogy válik. A bejelentés, gondolom, ugyanazt a sokkot váltotta ki a
szüleibôl, mint az én anyámból. A férj reakciója feltehetôen eltérô volt.

Az elsô sokk múltával eljött az ideje, hogy bemutassam választottamat az anyámnak.
Kedvesen, mosolyogva fogadta, és, mint mindenki más, aki értesült az ügyrôl – irodal-
mi körökben persze rég elterjedt már a híre – megkérdezte, csak éppen ô a maga mód-
ján, azaz halkan és szelíden, hogy mégis hol, hogyan és mibôl képzeljük el a közös éle-
tet. Szerelmem htb., azaz háztartásbeli, vagyis foglalkozását illetôen fôállású anya és fe-
leség lévén, ennek alapját természetesen kiadói fizetésem képezi majd, és fordítások,
különmunkák. Erre nyilván nyelt néhány nagyot, de egyetlen szóval sem próbált ben-
nünket lebeszélni. Abban a beszámíthatatlan állapotban, amelybe mindketten kerül-
tünk, nem ismertünk lehetetlent. Elôször életemben, de nem utoljára, határtalan erôt
és elszántságot éreztem. Ha ez a nô mellettem áll, minden sikerülni fog, mert akarom,
és mert sikerülnie kell. Majd megmutatom, hogy képes vagyok én akár csodákat mû-
velni, ha azt kell, és a dolgok megoldódnak, mi pedig végtelenül boldogok leszünk.
Én fogom fölnevelni az író gyerekeit, együtt a közös leendôimmel. Ekkoriban mindig
egy vidám, kockás abrosszal terített, napsütötte reggelizôasztal jelent meg lelki szeme-
im elôtt, és én éppen átnyújtom a baracklekvárral megkent vajas kenyeret valamelyik
gyereknek (kinek a gyereke, mindegy), ô pedig rózsás, mosolygó arccal a teát tölti a
csészémbe. Ez a látomás mindig, és akkor, a terveink ismertetése közben is, megsok-
szorozta az elszántságomat. Anyám mosolyogva hallgatta a holdkóros szöveget, pon-
tosan ugyanazzal a mosolyával, amellyel annak idején tudomásul vette bejelentésemet,
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hogy pilóta, esetleg autóbuszsofôr leszek, de valószínûleg leginkább hajóskapitány. Ez
a mosoly a specialitása volt: nem lesajnáló, nem kinevetô, nem gúnyos, nem bántó mo-
soly, hanem egy halvány, kissé enigmatikus alig-mosoly, de mosoly. Tudomásulvétel
volt benne, még talán egy kis kedves biztatás is, mindenesetre a szabadságom elisme-
rése. Hogy közben mi járt a fejében, azt, mint rendesen, nem lehetett tudni. Mikor be-
fejeztem, megkért, hogy szaladjak le cigarettáért. Mint egykori szerelmemtôl késôbb
megtudtam, távollétem alatt nem azt tette, amit a legtöbb fiús anya az adott helyzet-
ben tett volna, hanem csak emlékeztette, hogy a majdnem biztos lehetetlenre vállal-
kozik, aztán pedig, látva, hogy nem inog meg, egyszerû, kedves szavakkal befogadta ôt.
Ha ezt akarja, ám legyen.

A dolog negyedévig sem tartott, aztán kedvesemben fölülkerekedett az, ami jobb
nôkben ilyen helyzetben elôbb vagy utóbb fölül szokott kerekedni: A Józan Ész. Az if-
jú hím derekasan megtette kötelességét, de váratlanul fölmondtak neki. Eksztatikus
szárnycsapásokkal leírtunk egy felejthetetlen kört az elíziumi mezôk fölötti tündöklô,
légritka égbolton, ám hirtelen kényszerleszállással végzôdô zuhanás következett, min-
denféle, szerintem triviális és megoldható gond göröngyös terepén. Szerelmem ke-
gyetlenül szakított velem, amibe, úgy éreztem, belepusztulok, vagy ha nem, akkor ne-
kem kell végeznem magammal. Csöppet sem vigasztalt a tudat, hogy ô is szenved; sôt.
De ez még nem volt elég, mert rögtön vissza is költözött a férjéhez. Pedig én már el is
kezdtem ígéretes mûfordítói pályámat a közös cél jegyében.

Anyám minden látható megkönnyebbülés nélkül, teljes anyai együttérzéssel igye-
kezett vigasztalni. ÁVH-vallatás és kétszeri börtön után ô igazán tudta, milyen a baj.
De velem sem volt könnyû dolga. Tény azonban, hogy egyszer sem mondta ki a rette-
netes mondatot: „Én megmondtam. Én rögtön megmondtam!” Pedig megmondta per-
sze, csak a maga módján.

A két kommunista író közösen írandó vidám kisregénye is idô elôtt hamvába holt.
Ennyit azért elértem. Mikor nekiültek, nem számítottak egy harmadik közremûködô-
re, és azt sem sejtették, hogy garantáltan a lehetetlenre vállalkoztak. Nemsokára ki is
derült, hogy a sztálinista kultúrpolitika távvezérlésû taposóaknákkal teli akadálypályá-
ján önként egymáshoz kötözve végigfutni és közben még vidámnak is maradni úgyis
maga lett volna a teljes képtelenség.

*

Néhány évvel az elsô wayne-i találkozás után, valamikor a hetvenes évek végén, egyik
este megszólalt itthon a telefon. Annuska izgatott hangon közölte Wayne-bôl, hogy
anyám súlyos beteg, tüdôgyulladása van, magas a láza, és meghalhat, ha sürgôsen nem
kap antibiotikumot. Nem hajlandó orvost hívni, beszéljek vele én, hátha rám hallgat-
ni fog. Miért nem akar orvost hívni? Mert az az átkozott szekta azt tanítja, hogy csak
imádkoznia kell, és meggyógyul. Miféle szekta? kérdeztem, de akkor már beugrott,
hogy wayne-i lakásán annak idején ott hevert az asztalon a Christian Science Church
nevû protestáns amerikai szekta kiadványa, valami nô írta, bele is lapoztam. De ott fe-
küdt mellette a szektaalapító által 1908-ban indított Christian Science Monitor egy pél-
dánya is, és tudtam, hogy az, vallási elkötelezettsége ellenére, köztudottan a világ ve-
zetô napilapjai közé számít. Ez megnyugtatott, még meg is dicsértem magamban anyá-
mat, amiért érdeklôdik új hazája tarka vallási viszonyai iránt. Aztán pedig megfeled-
keztem az egészrôl.

Azonnal fölhívtam. Gyönge, légszomjas hangja rögtön elárulta, hogy csakugyan
nagy a baj. Elszorult a torkom, de megint elôbb fakadt belôlem a méreg és a feddés,
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mint az együttérzés. Hogy vehet komolyan ilyen primitív maszlagot, kérdeztem indu-
latosan és földúltan, a puszta imádság biztosan nem gyógyítja meg, a tüdôgyulladás
pedig nem gyerekjáték. Tessék azonnal orvost hívni, mert máskülönben baj lesz, pe-
dig mi várjuk újra Pestre, szeretjük, és szükségünk van rá. Második unokáját még nem
is látta! Fáradtan tiltakozott. Már megint csak kritizálsz, Muksikám, mondta, és még
jobban elszorult a torkom. Nem maszlag ez, hogy mondhatsz ilyet, hiszen már több-
ször is meggyógyított az imádság, egyszer sem voltam komoly beteg, mióta Ameriká-
ban élek. Most is meg fogok gyógyulni, csak imádság és idô kérdése. Majd meglátod.
Volt idô, mikor te is imádkoztál. Erre nagyot kellett nyelnem. Igaz, imádkoztam, de
nem azonnali jutalomért vagy csodáért, és különben is, hol van az már! Most én ma-
gyarázzam a bizonyítványomat? Hosszas vita és könyörgés után, de csakis az én ked-
vemért, és csakis most az egyszer, nagy nehezen végül mégis beadta a derekát, és meg-
engedte, hogy orvost hívjanak hozzá. Annuska, most elôször mentôangyali szerepben,
odavitte Bódi doktort, és anyám néhány antibiotikuminjekciótól hamarosan meg is
gyógyult.

Kiderült, hogy már Bécsben fölkarolta a segélyakciót mûködtetô, gazdag amerikai
szekta. Késôbb az pénzelte az alpokbeli szanatóriumi kezelést is, mégpedig a szekta
tanai szerint fölösleges orvosi kezelést, csak hogy Amerikába mehessen, ahol aztán vég-
leg beszervezték. Megérezték benne az Amerikának hálás, magára maradt, hitbeli tá-
maszt és megerôsítést keresô, naiv és hiszékeny embert, az elsôrangú hívôanyagot. Jól
ismert, és ezért titkolta elôlem, a barátnôknek is nyilván tilos volt elárulniuk, hogy a
szekta tagja lett. A dohányzást is a szekta hagyatta abba vele – az egyetlen, ami a javá-
ra írható. De a tüdôgyulladásig sejtelmem sem volt semmirôl.

Mintha durván orrba vágtak volna. Az elsô döbbenet fájdalmas csalódássá, valósá-
gos kiábrándulássá változott. Ez az én anyám? Ennyire nem ismertem? Mi történt ve-
le? Hol rejtegette magában a hiányt, amit ezzel a dajkamesével ki lehet tölteni? Fô-
képpen: ki volt képes ezt megtenni vele? Ezen a szellemi színvonalon élt volna, mióta
elment? Vagy mindig, csak ügyesen titkolta, és én valahogy nem észleltem? Az le-
hetetlen. Hogy hívôbôl vallásos, sôt bigottan vallásos lett, az rendben van, odáig tu-
dom követni. De hogy éppen ebbe a hírhedt szektába vitt az útja? Ha vele megyek, ha
nincs egyedül, akkor ez nem történik meg. Lelkifurdalásom támadt; bárcsak inkább
katolizált volna. Amerikában hitt, mint a csodában, Amerikába vágyott, és Amerika,
mielôtt ô még egyáltalán meglátta volna, éppen ezt találta kínálni neki, ô pedig mo-
hón és hálásan elfogadta.

Egy szobor repedezett bennem, sôt zsugorodott és távolodott is. Ennek az öröktôl
fogva adott és ismert, józan és intelligens, nálam sok tekintetben bölcsebb és tapasz-
taltabb embernek a naivitása, kritikátlansága és – nehéz leírni – önromboló butasága
nemcsak elkeserítô élmény volt, hanem megmagyarázhatatlan is. Hosszú idôbe telt,
mire mentségeket keresve neki, összeállt valamiféle kép; mentségnek talán jó, magya-
rázatnak kevés.

*

Mint az egész ôsi, szerb eredetû, elmagyarosodott Csernovics család, ô is ortodox gö-
rögkeleti volt, akár anyai ágán a görög gyökerû Duka bárók családja. Hívô volt, ezt
tudtam, de vallását nem gyakorolta, bár senki és semmi sem akadályozta volna benne.
Már kisgimnazista koromban föltûnt azonban, hogy bizonyos katolikus elôírásokat be-
tart, de anélkül, hogy katolizálna. Katolikus misére nem jön velem, a szentségekkel
nem él, de pénteken sosem kerül nálunk az asztalra hús, Nagypénteken pedig egész
nap böjtöl, nem eszik semmit, csak legföljebb némi rántott levest. A karácsonyt is a ka-



tolikus, nem a görögkeleti naptár szerint ünnepeltük. Tôle tudtam, hogy szorult hely-
zetekben Szent Antalhoz fordul segítségért, pénzt ígér neki, és ha kívánsága teljesül,
be is dobja a perselybe – a katolikus egyháznak. Majdnem biztosan ô, nem pedig ka-
tolizált, de ateista apám döntötte el, hogy engem a ciszterciek Szent Imre Gimnáziu-
mába írassanak be. Diodor nagypapának elsô házasságából négy lánya és egy fia szü-
letett, de felesége, Latinovits Ilona, váratlanul otthagyta, és hozzáment egy Bethlen
grófhoz, gyerekeinek többé felé sem nézett. Nagypapa valamennyit különféle zárdák-
ban és intézetekben becsületesen fölnevelte. Volt tehát a családnak egy katolikus ága
is. Judit egyik féltestvére apáca lett, és matematikát tanított az Angolkisasszonyoknál.
Anyámat talán az avval járó katekizmusvizsga és más formaságok is visszatarthatták a
katolizálástól. De lehet, hogy a népes családban valaki vagy valakik nyomást gyakorol-
tak rá, és nem volt mersze elhagyni az ôsi hitet. A szép Mimi néni apácasága a családi
legendárium szerint valamilyen leszbikus történet része volt, mesélte anyám egyszer,
de többet nem tudott vagy nem akart mondani róla.

Bölcs és szinte néma tanúja volt a bigott vallásosság formáját öltô kamaszkori láza-
dásomnak, a misszionárius hévvel vitatkozó szerzetesönjelölt lelki prédikációinak, majd
annak is, ahogy átkerülök a ló másik oldalára, és ott is maradok. Antipálfordulásom
idején, ’47-ben, vagyis még a kommunista diktatúra beállta elôtt, ateista és egyházel-
lenes érvelést hallott tôlem is eleget. Mindent bedobtam, de a frissen olvasott Nietz-
sche és mások állításainál is jobban hatottak rá a közelrôl látott szerzetesi életrôl szer-
zett némely kiábrándító tapasztalataim. Mindig türelmesen végighallgatott, de nem
emlékszem, hogy vitatkozott volna velem. Valószínûleg jól megvolt a maga Istenével,
akinek mindenhatóságában és gondoskodó szeretetében hitt, és akihez nyilván sûrûn
imádkozott. Mindegy lehetett, hogy szakállas házasember pópa vagy cölibátusban élô,
szakálltalan pap képviseli Krisztust a földön. Fordítva bár, de végül is ugyanazt a ke-
resztet veti mind a kettô.

A márianosztrai börtöncellában férjgyilkossal, magzatelhajtóval, cigánylánnyal, ku-
lákasszonnyal, prostituálttal és politikai foglyokkal zárták össze. Volt úgy, hogy kilen-
cen zsúfolódtak benne. Mindig akadt köztük egy-két renitens, önzô, durva teremtés.
A veszekedéseket rendszerint egy apáca simította el. Ezzel a fiatal nôvel anyám rögtön
összebarátkozott. Csodálta türelmét, humorával, megértô bölcsességével kivívott te-
kintélyét, amivel mindig megoldotta a nehéz helyzeteket, és segített tartani a lelket a
csüggedôkben. Ezt a sikert anyám a hitének tulajdonította. Az apáca a lepedôjébôl ki-
húzgált szálakból apró rózsafûzért font és csomózott magának, szabadidejében azzal
imádkozott. Hipis, azaz váratlan motozás és cellaátkutatás idején egyszerûen összeso-
dorta és gyorsan a nyelve alá dugta. Elalvás elôtt valakinek mindig mesélnie kellett az
életérôl, és ô maga is meglehetôs tekintélyt szerzett azzal, hogy Damjanich Jánosné
rokona, közelrôl ismeri Bajor Gizit, sôt ismerte Horthyt, Kállayt és több más híres em-
bert. Elsô szabadulása óta nem látta többé az apácát, de annál többet emlegette. Ta-
lán ekkor járhatott legközelebb a katolizáláshoz, de tudta, hogy a legsötétebb diktatú-
ra idején, 1951-ben, mint kegyelembôl ideiglenesen szabadlábra helyezett politikai fo-
golynak, nem lenne tanácsos kapcsolatot keresnie a szétvert egyházzal. És ekkor érte
az a kiábrándító élmény, amely alighanem végleg eltántorította a Római Katolikus
Egyháztól.

Bajor Gizi szörnyû halála anyám elsô szabadulása után hat héttel következett be. Gi-
zi fantasztikus leveleivel hónapokig ostromolta anyámért Rákosit, aki sokáig nem vá-
laszolt, de közben fölkészült, referáltatott magának az ügyrôl, végül kegyesen fogad-
ta a színésznôt, aki ösztönös ravaszságát, zseniális színészi és nôi fegyvereit bevetve, a
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diktátor hiúságára épített, és végül kieszközölte nála az ideiglenes szabadulást. Köz-
ben férje, Germán Tibor fül-orr-gégész professzor orvosi táskájában már jó ideje ott
lapult az ampulla, amelynek tartalmával 1951. február 12-én reggel meg fogja ölni,
majd önmagával is végez.

Germán tartósan furcsa viselkedésébôl régóta sejtettük, hogy készül valamire, de
senki sem léphetett közbe. Tébolyában azt képzelte, hogy imádott feleségének fülba-
ja nemcsak a színészi pályája végét jelentô megsüketüléshez, hanem a halálához ve-
zethet. A boncolás súlyos személyiségzavart eredményezô agykéregsorvadást állapított
meg, Gizinél azt, hogy fülének nem volt semmi baja. A kettôs halálhírt „tragikus hir-
telenséggel” bekövetkezett eseményként jelentette be a sajtóban megjelent kormány-
közlemény, ami az akkori ködösítô szóhasználatban köztudottan öngyilkosságot jelen-
tett. Gizi mélyen hívô, bár vallását nem gyakorló katolikus volt, aki egyházi temetést
kívánt magának. Meglepetésre a kormány beleegyezett. Nyilván megtudakolták, hogy
az egyház öngyilkosokat úgysem temet, így tehát a kommunista diktatúra abban a szín-
ben tüntetheti föl magát az ország közvéleménye elôtt, hogy nagyvonalú engedményt
tett a térdre kényszerített katolikus egyháznak, ám az megtagadta Bajor Gizi végaka-
ratát. Gondoskodtak róla, hogy ez a magyarázat terjedjen el. Az ország legnépszerûbb
mûvészének temetésén hatalmas tömegre kellett számítani. A család beleegyezésével,
mint egykori ciszter diák és Gizi keresztfia, fölkerestem Esztergomban a bebörtönzött
Mindszenty bíboros-prímás helyettesét vagy képviselôjét, hogy elmagyarázzam neki a
helyzetet, és Gizi szóban sokszor kimondott kívánságának érvényt szerezzek, megpró-
báljam elérni az egyház részvételét a temetésen.

A fôpap, úgy emlékszem, érsek, aki fogadott, egy sápadt, komor ember, nyilván sej-
tette, talán tudta is, hogy lehallgatják. Le sem ültetett, egy ablaknál álltunk, és ô szót-
lanul hallgatta magyarázatomat. Elôadtam, hogy nem öngyilkosság, hanem gyilkos-
ság történt, de bizonyítani persze nem tudtam. A fejét rázta, lassan, komoran, súlyo-
san. Megpróbáltam más oldalról hatni rá: az egyháznak most, nehéz helyzetében pá-
ratlan alkalma nyílna arra, hogy nagy nyilvánosság elôtt megmutassa magát: él és
mûködik. Erre is csak a fejét rázta. Aztán mégiscsak megszólalt: Öngyilkosokat nem
temet az egyház, ön is tudja jól, mondta. Alig tudtam elfojtani a méltatlankodásomat.
Volt még egy utolsó érvem: anyámnak jutott eszébe, hogy annak idején, az öngyilkos
miniszterelnök, Teleki Pál temetésén igenis szerepelt az egyház, vagyis tehet kivételt,
ha akar. Ez sem hatott. Kérem, mondja meg a családnak, hogy nagyon sajnáljuk, de
öngyilkosokat nem temetünk, és még Bajor Gizivel sem tehetünk kivételt. Azzal elbo-
csátott. Az volt az érzésem, hogy utasításra beszélt. Merevsége annyira fölháborított,
hogy a temetés után levelet írtam neki, és bejelentettem, hogy tiltakozásul kilépek a
katolikus egyházból. Anyámat is fölháborította az egyház merevsége, de a kilépésemet
nem helyeselte. Már megint átesik a ló másik oldalára, Muksikám. A maga belépésé-
nek szándékát azonban, ha volt, valószínûleg ekkor temette el végleg.

*

Ülünk megint, kettesben ülünk, de most már egy másik amerikai kertben ülünk, nem
Annuska kedves, Magyarországot idézni akaró, bekerítetlen kis magánkertjében, ha-
nem egy megtervezett és szakszerûen rendben tartott, jókora intézményi kertben.
Amilyen látványos, olyan személytelen. Már csak alig több, mint egy hét, aztán haza
kell repülnöm. Wayne-bôl ugyanaz a vasúti szárnyvonal vezet ide, amelyen Philadel-
phiából Wayne-be utazott az ember. Wayne, St. Davids, Radnor, Villanova, Rosemont,

1550 • Vajda Miklós: Anyakép, amerikai keretben (III)



Vajda Miklós: Anyakép, amerikai keretben (III) • 1551

Bryn Mawr – kívülrôl tudom az apró állomások neveit, naponta teszem meg az utat
Annuska házából a kelta nevû Bryn Mawrba. Philadelphia vonzáskörzete, csupa szép
és rendezett kis kertváros, olyanok, mint Wayne; a nagyvárosba ingázó jómódú embe-
rek otthonai. Egy kör alakú, közepe felé domborodó, nagy virágágyás mellett ülünk,
benne sugaras elrendezésben ismeretlen, nagy fejû virág fehér, rózsaszín, kék és hal-
ványsárga változatai. Középpontjában kerek kôlapon napóra égre mutató rúdja, akár
egy felkiáltójel. Anyám tolókocsiban ül, én mellette, egy padon.

Élete befordult a célegyenesbe. Tudjuk mind a ketten.
Újabb pesti látogatásakor láttam utoljára, vagyis két éve, 1982-ben. A tüdôtágulás

elôrehaladott stádiumában járt már, mégis rászánta magát az útra, hogy második uno-
káját is láthassa. Már Wayne-ben is be kellett osztania az erejét: néhány lépés után li-
hegve mindig megállt, nem kapott elég levegôt. Annuska odaköltöztette magához, hogy
gondját viselhesse. A háztól úgy húszméternyire állt a kertben a nagy kôrisfa, alatta a
széke, ahol üldögélni, olvasni szokott; vagy három nekirugaszkodással értünk oda.
Pestre aztán már úgy érkezett meg, hogy a légitársaság tolókocsin hozta ki az elôcsar-
nokba. Vigyáznom kellett, nehogy észrevegye arcomon a megdöbbenést. Fakó volt,
száraz és törékeny, mint egy lepréselt, régi virág. A fényes, fehér kerámiagolyó nyak-
láncot leszámítva, talpig szürkében és feketében volt, csontvázsovány és komor. A ha-
ját még mindig nem engedte ôszülni. A betegség a hajdani szépség minden nyomát
letörölte a beesett, most is erôsen kifestett, elgyötört arcról. Az arckifejezés, a mimika
eszköztárát is erôsen szûkítette a kiugró járomcsont, a beesett szem és száj, a sok ránc.
Leginkább a szeme, a tekintete élt. Vannak szép öregasszonyok; valaha neki is azt jó-
solt a papírforma, mégsem az lett belôle. Az enfiszéma, vagyis az aktív tüdôfelület vé-
szes pusztulása, a krónikus oxigénhiány miatt legyöngült szív majdnem ijesztô vén-
asszonyt formált belôle. Mennyi gonddal ápolta a szépségét gyerekkoromban és még
sokáig azután is, hogy az fokozatosan elhagyta, míg végül már egyre kevesebben tud-
tuk, valamikor milyen szép volt. Ezt folytatja most is, nem tudja abbahagyni, a hajfes-
téssel és a riasztóan ható sminkjével. Festéket, púdert, a sminkeléssel járó kis szertar-
tásokat és jó adag emlékanyagot kell a benne élô önkép és a tükör közé iktatnia, hogy
valahogy el tudja viselni megcsúfult önmagát. Segítségemmel áll föl a tolókocsiból; so-
vány, és hajlott a háta, csaknem púposnak hat. A vörös körmû ujjak göcsörtösek, máj-
foltos bôrén átkéklenek a kanyargó erek. Nemcsak vénasszony lett a képzeletemet mesz-
sze meghaladó mértékben, hanem roncs. A támogatást mégis elhárítja, és lassan, meg-
megállva, de önállóságát hangsúlyozó méltósággal megy a kocsihoz. Búcsúzni jött, azt
jelzi, ordítja róla minden.

Az ajándékozás most sem marad el, de ezek az ajándékok már nem kitervelt vásár-
lókörutak, hosszú latolgatások és válogatások eredményei, hanem katalógusokból ki-
nézett tárgyak. Annuskának adott megbízások vagy csomagküldô szolgálatok révén
gyûjtötte össze. De minden egyes darab most is személyre szóló, ízléses, meglepetést
okozó, igazi ajándék. A két kisfiú ujjong örömében, de fél is egy kicsit az ismeretlen fe-
kete alaktól, aki már nem talál magában elég derût, hogy szót tudjon érteni velük úgy,
ahogy szeretne.

Szállítom, kísérem szokásos látogató-, valójában búcsúzóútjaira. Kozma Miklós ke-
resztapám özvegyéhez, aki a kitelepítésbôl visszatérve egy Buda környéki faluban él,
és férje – sok más közt a Gömbös-kormány belügyminisztere – rehabilitálásáról szô
naiv terveket. Bajor Gizi sírjához a Farkasréti temetôbe. Ugyanott apám sírjához csak
azért nem, mert az már eltûnt onnan; mikor lejárt az ideje, éppen lakást vettünk má-



sodik feleségemmel, nem volt pénzem megújítani a bérletet. Addig titkoltam elôtte,
de most minden különösebb szemrehányás nélkül tudomásul veszi, csak fakó hangjá-
ban hallok valami fájó csalódásfélét. Arra gondol, hogy hamarosan ô is olyan nyom-
talanul törlôdik majd az életembôl, akár az apám. Szerencsémre nem kíván elmenni
a Csernovics-kriptához a Kerepesi temetôbe; régen megszûnt már az is, ugyanazért,
mint az apám sírja. Idôsebbik nôvére, a földbirtokosné sírjához azért elmegyünk Bu-
dakeszire, ahová a kitelepítésbôl szabadulva költözött férjével, és ahol éppen azon a
napon ölte meg egy agyvérzés, amelyen végre megkapta az engedélyt, hogy Rómába
költözzön a lányához. Nem maradnak ki a Corvin áruházi kolléganôk sem; tolakodó,
sznob fontoskodásával oly nehezen elviselhetô, de jóindulatú fônöknôje a könyvosz-
tályon és a szomszédos osztályról a mindig jókedvû papagájárusnô, amatôr városfény-
képész férjével, akikkel sûrû levelezésben áll. New Yorkban még tele volt egy kis fiók-
ja cakkos szélû, fekete-fehér Halászbástyákkal, Parlamentekkel, Citadellákkal. Több
látogatásra már nem futja, mert rémálmom megvalósul: hirtelen ledönti a lábáról egy
újabb tüdôgyulladás.

Késô esténként, mikor bementem hozzá jó éjt kívánni, nagy örömömre többnyire a
polcaimról levett mai magyar irodalmat láttam a kezében. A magyar televízió nem ér-
dekli. Meglepetésemre most nem kell sokáig gyôzködnöm, hogy kórházba vihessem.
Vitára nem is lenne idô, tudja ô is. Magas láza van, lihegve kapkodja a levegôt, erôsen
remeg a keze. Talán nem akar nálunk meghalni, a két kisfiú közelében.

*

Belgyógyász fôorvos barátom, aki megmentette az életét, kockázatosnak ítéli a vissza-
utazást. A tüdôtágulása nem gyógyítható, de ha vigyázott volna magára, ha orvoshoz
jár, és az rendszeresen roborálja, és a szívét is karbantartja, a betegség most lassabban
rombolná a tüdejét, az életminôsége sokat javulhatott volna, és jobbak lennének az
életkilátásai. A szektaalapító Mrs. Eddy kacskaringós szövegû imái nem szálltak föl a
mennyekbe.

A kórházban az is kiderül, hogy a szekta elvakult híveként Amerikában nem kötött
egészségbiztosítást, ezért csak alapellátás jár neki. Mint deviza-külfölditôl, a kórház a
tíznapos ápolásért horribilis forintösszeget követel tôle, mégpedig dollárban; forintot
nem fogadhat el. Elôáll a képtelen helyzet: mellette vagyok, és mégsem tudok neki se-
gíteni. A feketepiacon vehetnék némi dollárt, de eleget semmiképp sem tudnék, és nem
is fogadja el. Sovány nyugdíjából megtakarított kis pénze terhére csekket állít ki; az
összeg egy (csekély) részét majd otthon megtéríti a biztosító – még ô vigasztal engem.

A kórház után a hátralévô két hétre kis lakást bérelünk neki a Naphegyen, hogy az
otthoni gyerekzsivaj ne zavarja. A nap nagy részében oxigénmaszkra van szüksége.
Nem lévén magyar biztosított, SZTK-recept nélkül egész Budapesten csak egyetlen ki-
jelölt gyógyszertárban lehet, jó drágán, oxigénpalackot venni, illetve cserélni; egy-egy
palack két napra elég neki. Szabadságot vettem ki, egész nap vele vagyok, éjszakára
szorongva hagyom magára, ágya mellé készítem a telefont, megígértetem vele, hogy
szól, ha rosszul érzi magát. Pár nap múlva már folytatni akarja a látogatásokat.

Egyik este nagy lélegzetet veszek, és, minden eshetôségre, akár menekülésre is ké-
szen, óvatosan elôhozakodom a kényes tabutémával. Idôközben könyvtárban utána-
olvastam a „Krisztusi Tudománynak” és egyházának. Alaposan és, ahogy haladtam,
egyre nagyobb elképedéssel, fölkészültem belôle, zsebemben mindenféle kimásolt
idézet lapul. Egyelôre rejtély, hogy mivel fogta meg ôt ez a primitív, csodaváró üdvtan.
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Úgy szeretnék a lelkére beszélni, hogy ne bántsam vele a hitét, az önérzetét, csak va-
lahogy rávegyem, fogadja el legalább az orvostudományt, lássa be, hogy az imádság
nem elég. Az életminôség nagyon fontos, de – ezt persze nem fogom majd kimonda-
ni – a halálminôség most már fontosabb.

Tanait az alapító amerikai protestáns hölgy, Mrs. Mary Baker Eddy, a Bibliából ve-
zeti le, amelynek olvasása közben „kinyílt a szeme”, és megvilágosodván, hirtelen föl-
gyógyult baleset okozta gerincbajából. A Teremtés alapjában jó és spirituális, állapít-
ja meg. De csak a spirituális a reális, mert anyagi létünk Isten igazi megértésébe megy
át. A fizikai anyag így valójában nem is létezik, mert illuzórikus, az emberi elme káp-
rázata, tévhit, a spirituális félreismerése csupán. A betegség félelem és bûn következ-
ménye, és azért szenvedünk, mert valóságosnak hiszünk valamit, ami nem az. Ha ezt
fölismerjük és imával korrigáljuk, a szenvedés megszûnik. Csak az Isten, vagyis az El-
me létezik a világegyetemben, az egészség titka pedig: harmóniába vezetni az egyéni
elmét a végtelen, univerzális Elmével, amint azt Jézus Krisztus gyógyításaival megmu-
tatta és gyakorolta is. A gyógyulás Isten kezében van, ezért nincs szükség sem orvosra,
sem orvosságra, csak hinni és imádkozni kell. A mû, amelyben mindezt részletesen ki-
fejti, 1875-ben jelent meg, új meg új, bôvített kiadásokban azóta milliószám fogyott
el, és az erre a tanra épített egyháznak ma közel kétezer helyi szervezete mûködik a
világon.

Ezt a naiv-idealista, misztikus, de egyben praktikus gondolatsort koherens és pallé-
rozott stílusban, de axiomatikus modorban adja elô a súlyos küldetéstudatban szenve-
dô Mrs. Eddy. Nem bajlódik avval, hogy kategóriáit – Elme, Univerzum, anyag, léte-
zés, káprázat, bûn, hit, tévhit satöbbi – definiálja. Nem törôdik az ordító ellentmon-
dásokkal sem, nyilván nem is érzékeli ôket, és nem tesz kísérletet tételei bármiféle bi-
zonyítására. A maga megvilágosodását és gyógyulását, akárcsak a sajátosan értelmezett
Bibliát, mindennél meggyôzôbb bizonyítéknak tekinti. Azt sem árulja el, hogy a Bib-
lia hol tagadja az anyag létezését. A jóhiszemû, de még a maga irracionalitásában is
bizarr elképzelés bizonyos divatos, esetileg sikeres premodern gyógyítási módszerek
– mesmerizmus, pszichikus ráhatás, hipnózisos kezelés, kézrátételes szuggesztió stb. –
és elemi szintû vallási bigottéria keveréke lehet, mint az idôk során kiderült, kiváló
hajtóanyaga egy megszállott küldetéstudatnak. Nem hiányzik belôle némi gyermeteg
amerikai idealizmus, illetve voluntarizmus, ha úgy tetszik, egy csöppnyi önhitt „ame-
rikai álom” sem: minden sikerülhet, csak nagyon erôsen hinni/akarni kell.

Hitbeli tanácstalanság, naivitás, elemi filozófiai ismeretek hiánya, az ösztöneikre
túlságosan hallgatók hiszékenysége és jó adag magány és boldogtalanság együttállása
juttathatta ôt oda, hogy elhallgatott benne a természetes szkepszis és a józan ész. Így
próbálom megmagyarázni magamnak. Ha akkor Bécsben történetesen nem ez a gyil-
kos ostobaságú szekta, hanem a Máltai Lovagrend ausztriai segélyakciója éri el hama-
rább, amelynek az élén Kállay Kristóf, unokahúgának a férje állt, talán a katolicizmus
felé indul el, és akkor ma még bizonyosan nem lenne ez a szinte minden lélegzetvé-
telért küzdeni kénytelen roncs. Két kis zöld mûanyag csô vezeti orrába az oxigént a
palackból, amelyet kétnaponta cserélek.

Kérdéssel és váratlanul, de óvatosan támadom meg: Mit gondol, vajon orvos és an-
tibiotikum nélkül is meggyógyult volna Amerikában és most itt Pesten is? Már megint
kezded, Muksikám, mondja kissé bosszankodva, és félrenéz. Anna is folyton evvel gyö-
tör. Nekem így jó, higgyétek már el. Ismerôs a válasz, ami persze nem is válasz. Már
sokat vitatkoztunk errôl. De most nem érzek a hangjában igazi meggyôzôdést, inkább
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csak védekezést, fáradtságot, menekülést a vita elôl. Tart tôlem, nem felejti, hogy va-
laha, diákkoromban, vallási kérdésekben – elôbb pró, késôbb kontra – hányszor meg-
gyötörtem, és akkor sem tudott hatásosan védekezni. Annuska meséli, hogy Ameriká-
ban mindig nagy hévvel védte a szektát, a józan ésszel és egyszerû logikával szemben
is védhetetlen tételeket. Velem óvatosabban, de még merevebben viselkedett, igyeke-
zett elébe vágni a vitának, ha elôhoztam a szektát. Most úgy érzem, mintha legalább-
is megingott volna, és addigi beszélgetéseinkhez képest egyáltalán nem annyira szi-
lárd és eltökélt. Nem hagyom menekülni.

Elfogadja-e az alaptételt, hogy anyag tulajdonképp nincs, kérdem – némi cél szen-
tesítette csúsztatással –, mert az csak káprázat, tévhit, vagyis ezek szerint mi ketten is
az elme tévképzetei vagyunk csak? Csönd. Nem néz rám, csupa csont, kék eres bal ke-
ze hüvelykujjával forgatja gyûrûsujján az arany pecsétgyûrût, mint mindig, ha töpreng
vagy bizonytalan. Csak most veszem észre, hogy idônként megáll a hüvelykujja, és
visszafelé kezdi forgatni a gyûrût, aztán megint ellenkezô irányba, hol gyorsabban, hol
meg lassabban. Ez komoly zavar és tanácstalanság jele lehet. Lehajtja a fejét, sokáig
tûnôdik, mit válaszoljon. Megvonja a vállát; nem tudom, vajon ez legyintés valamire,
bár akár lehet belenyugvás jele is. Kedvem volna megkérdezni, hogy ha valójában tény-
leg nincs anyag, mint ahogy Mrs. Eddy állítja, akkor emberi elme sincs, tehát ki vagy
mi tévképzeli a tévképzeteket, például a betegséget? Tán csak nem az egyedüli létezô,
az Univerzális Elme, vagyis maga az Isten? De nem bántom, pedig jólesne nevetséges-
sé tenni az amerikai nôstény táltos tanításait. Régebben én is sokat gondolkoztam ezen,
mondja kis idô múlva. Hogy lehet ezt eldönteni? Persze hogy létezünk. De a betegség,
az tényleg lehet tévképzet. Erre is szívesen rákérdeznék, például azt, hogy apám va-
jon azért halt meg szívrohamban, mert bûnös lévén azt képzelte, hogy szívrohama van?
De most inkább nem bántom. Nekem az volt fontos, mondja, és most sem néz rám,
hogy higgyek a gyógyulásban, és megtegyem, amit meg kell érte tenni. Többször is meg-
gyógyított az imádság, mikor influenzás voltam, vagy fájt a fogam. Rengeteg gyógyu-
lásról hallottam, hidd el, igazán, és súlyos betegekrôl is, akiken a hit és az imádság egye-
dül is segített.

Ez a volt, ez a mondatába belopakodott, boldogító múlt idô csöndes gyôzelmi má-
morral tölt el. Én is sokszor olvastam csodás gyógyulásokról, mondom még mindig
óvatosan, Lourdes-ban és másutt. Egyes embereken még Krisztus sebei, a stigmák is
megjelentek, annyira tudtak hinni. De ez mind nem teszi fölöslegessé az orvostudo-
mányt. Csönd. Tûnôdik, mit válaszolhatna erre. Itt a pillanat, mikor elô kell venni a leg-
hatásosabb fegyvert: Képes volna elnézni, ahogy a gyereke a legszörnyûbb kínok közt,
hosszan haldoklik, aztán meghal a szeme láttára, mondjuk egy átfúródott vakbél miatt,
mert ô nem segít, nem hív orvost, csak imádkozik? Rengeteg ilyen eset történik. Hosz-
szú szünet. Aztán rekedten, szinte súgva mondja, de most sem néz rám: Hát igen, és le-
hajtja a fejét. Hallottam ilyenekrôl. Én azt nem tudnám elnézni. És ettôl tértem észhez.

Legszívesebben fölugranék és megölelném örömömben. De még tovább kell gyö-
törnöm, mert be akarom keríteni egészen, hogy megkapjam az ígéretét: kilép a szek-
tából. Tud róla, kérdezem, hogy újabban több amerikai államban az ilyen szülôket már
bíróság elé állítják emberölésért? Némán bólint, aztán rám néz, a tekintetében kö-
nyörgés: Még mindig nem elég? Megmondtam, hogy észhez tértem. Hagyjál már bé-
kén! De még mindig nem hagyom, biztosra kell mennem. Annuskától tudom, Wayne-
ben egyszer annyira földagadt a lába, nyilván az oxigénhiány okozta szívelégtelenség
miatt, hogy fölrepedt rajta a bôr, és valósággal csurgott belôle a víz, ô pedig nem or-
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voshoz fordult, hanem hagyta, hogy a szektatársak magukkal vigyék valahová, és na-
pokig nem jelentkezett. Aztán fölhívta Annuskát, aki már kétségbeesetten kereste, de
ô nem mondhatta meg, hogy hol van. Így volt? Lehajtja a fejét, némán bólogat. Szé-
gyelli magát. Amitôl meg én szégyellem magam. Szégyellem, hogy szégyellnem kell
az anyámat, aki hagyta, hogy az évek során csupa jó szándékú ostobaságból szép las-
san tönkretegyék. Annak idején az Andrássy út 60.-ban is oszloppá dagadt a lába, mert
napokig állnia kellett, a falnak fordulva, még támaszkodnia sem volt szabad, egészen a
végkimerülésig, amíg alá nem írta a teljesen képtelen vallomást. Eszébe jutott-e? Né-
mán bólogat. Akkor, ÁVH és kétszeri börtön után mégis hogyan volt képes ott, Ame-
rikában, ahová éppen a szabadsága védelmében menekült, önként lemondani a sza-
badságáról? Buta voltam. És persze, mondom – miközben alig tudom titkolni az ujjon-
gásomat –, mikor aztán napok múlva szörnyû állapotban elôkerültél, Annuskának sür-
gôsen riasztania kellett Bódi doktort, igaz? És nekem minderrôl egy árva szót sem írtál.
Többször is hónapokig laktam nálad New Yorkban, és te mindig gondosan titkoltad
elôttem a dolgot. Az elsô tüdôgyulladásig nem is tudtam a szektáról!

Rám néz, a tekintetében nagyon mélyrôl fakadó, fájdalmas szemrehányás: Nem ér-
tettél volna meg. Ez igaz. Most meg én szégyellem magam. A legszívesebben átölel-
ném, ringatnám, simogatnám, vigasztalnám, annyira sajnálom. De még nem lehet.

Mint valami fekete-fehér politikai kalandfilm végén, ’56 szilveszter éjszakáján, az
életveszélyes szökés után Bécs egyik külvárosában leteszi egy osztrák teherautó, és ô
ott áll egy szál magában, bakancsban, lódenkabátjában, svájcisapkában, minden holmi-
ja kisebbik cserkészhátizsákomban, zsebében valamennyi dollár és schilling, és körül-
néz a romos Budapesthez képest fényesen kivilágított, szilveszterezô Bécsben. Valaha
sokszor járt itt, apámmal is, velem is, a háború elôtt többször nyaraltunk Ausztriában,
rokonok, barátok éltek Bécsben. Most ô is csak egy a százezernyi menekült között, és
fogalma sincs, merre tovább. Tûrhetôen beszél németül – német Fräuleinjaimnak is
hála –, mégis jeges idegenség veszi körül. Dobogó szívvel belép egy kocsmába, és meg-
iszik egy kávét, hogy egy kis meleghez jusson, és kapcsolatba kerüljön ezzel az idegen
világgal. Végre-valahára megszabadult a börtön rémétôl, szabad ember, örömöt és
megkönnyebbülést kellene éreznie, de ilyen magányos és kiszolgáltatott talán még so-
hasem volt. A börtönbe az erôszak vitte, de ezt a helyzetet – attól persze nem függet-
lenül – a jövô reményében ô választotta magának. Tele van reménnyel és várakozás-
sal, de – úgy képzelem – most a tanácstalanság lehet az uralkodó. Jövôjére se rálátá-
sa, se befolyása pillanatnyilag nincsen. Az is izgatja, mi lehet, mi lesz velem, hogyan
élek majd tovább nélküle – hatalmas kérdôjel. A máltaiak segélyakciójáról sejtelme
sincs, pedig Kristóf tud róla, és keresik ôt. Könnyû préda, mikor hirtelen színre lép a
szekta, elhelyezi egy menekülttáborban, meleg ételt és fekhelyet kap, meghurcoltatá-
sa hallatán különös figyelemmel kérdezik ki, törôdnek vele, lakást és állást ígérnek,
vállalják amerikai bevándorlási kérelmének intézését, és – gondolom – lelkileg is gon-
dozásba veszik, amire nagy szüksége van. Még azt is vállalják, hogy másnap megtáv-
iratozzák nekem: szerencsésen megérkezett. Befogadja, segíti és lelkileg is támogatja
egy lelkes, térítô szándékú közösség, amelynek erôs hite van, ô pedig hálásan átadja
magát a mindenre megoldást kínáló eszmének. Mire Bécsben újra összehozza a sors
a szintén menekült Annuskával, már tagja a szektának.

Valahogy így kezdôdhetett.
Látom rajta, hogy végleg megtört, megadta magát. Vajon mikor veszítette el a hi-

tét? És hogyan zajlott le az elszakadása? Biztos, hogy nem könnyen engedték ki a ke-
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zükbôl. De küzdenie kellett önmagával is, nem csak a jól szervezett, erôszakos szektá-
val. Most az a fontos, hogy kimondta: észhez tértem, buta voltam. Ez az egyetlen mentô
körülménye mégis megvan hát: nyilván nem könnyen, de magától jutott el idáig, vé-
gül csak megszólalt benne a józan ész. De buta volt – és az én anyámnak nincs joga bu-
tának lenni. Hagyni, hogy csalódjam benne. Én fölnézni szoktam és akarok is rá, nem
lenézni ôt a butasága miatt. A jóvátehetetlen butasága miatt, aminek már régen szen-
vedi a végzetes büntetését. És most szégyenkezik és fél tôlem, szinte rimánkodik a te-
kintetével: legalább most, hogy már túl vagyok rajta, érts meg engem végre!

Tûrhetetlen helyzet. Hangulati levezetésül bevetem egyik kedves íróját. Emlékszik,
ugye, a Tom Sawyer és a Huckleberry Finn meg a Koldus és királyfi szerzôjére, akinek több
más remek könyvét is tôle kaptam gyerekkoromban? Csodálkozva bólogat: persze. És
azt is tudja-e, hogy Mark Twain 1907-ben könyvet írt errôl a szektáról és az alapító-
ról, aki arrogáns, autokratikus, minden jel szerint pszichotikus személyiség volt? Más
forrásból is tudom ezt. Már gyerekkorában idegbeteg volt, hisztérikus rohamok kínoz-
ták, felnôttkorában depresszió gyötörte. Alig járt iskolába, félmûvelt maradt. Gyere-
két nem nevelte, hanem kiadta nevelôszülôknek, késôbb pedig fogadott fiát kitagad-
ta. Könyvének váratlanul hatalmas sikere lett, mire hamarosan megalapította az egy-
házát, és haláláig azt szervezte és építette. Igen, az alapítást tudom, mondja anyám,
és kíváncsian néz rám, vajon hová akarok kilyukadni. De azt talán nem tudja, folyta-
tom, hogy mikor a könyve jövedelmébôl és hívek adományaiból kiépítette a szekta tel-
jes, országos szervezetét, templomokkal, oktatási központokkal, saját sajtóval, külföl-
di missziókkal, minden döntést fönntartott magának, vallási, szertartási, szervezeti,
oktatási, építészeti, személyzeti, pénzügyi és bármilyen más, akár a legkisebb kérdés-
ben is? Igazi vaskezû diktátor volt. Nem anyagi haszon, hanem a küldetés gyönyöre
motiválta; az anyagi hasznot visszaforgatta a szervezet szüntelen továbbépítésére, a
még nagyobb hatalom érdekében. Öregkorában paranoiás lett, szektájának kritikusa-
it „rosszindulatú, állati magnetizmus” vezérli, írta, amit másokra is átsugároznak, és
ezzel gyöngítik a tan gyógyító erejét, sôt súlyos testi bajokat okoznak nekik. Ô maga
híveivel vétette körül magát, hogy ettôl a magnetizmustól, akár valami eleven pajzs,
megvédjék. Másoknak az imát ajánlotta ellene.

Mark Twain, aki személyesen ismerte, rövid ideig még híve is volt – és itt elôhúzom
a zsebembôl az egyik puskámat, mire anyám elkínzott arcán kis mosoly jelenik meg.
Azt mondja róla Mark Twain: „Írt egy kis könyvecskét, abszolutista törvényeinek el-
lentmondást nem tûrô összefoglalását, és A Krisztusi Tudomány Elsô Egyházának Kézi-
könyve címet adta neki. Ezt a könyvet megtette a szervezet örökös alkotmányának. Lát-
ható benne az uralmi rendszere; abban a megtévesztôen ártalmatlannak látszó kis
könyvecskében, abban az ördögien ravasz könyvecskében egy alvó vulkán rejtôzik,
amelynek a gyomrában maga a pokol tombol.”

Figyelmesen, csodálkozva, hitetlenkedve hallgat. Ütni kell tovább a vasat. Van még
hatásos idézetem Mark Twaintôl: „Az olyan szektatag, aki gondolkodni merészel, és
gondolatait nem Mrs. Eddybôl meríti, sôt még ki is merészeli mondani, örökre ki van
közösítve. A bûnösök egy-két fajtája visszakönyörögheti magát a nyájba, de az olyan
soha. A gondolkodás – a Legfôbb Egyházban – maga az Új Halálos Bûn, amelyre nincs
bocsánat.” Nem ismerôs ez a rendszer valahonnan?

Ezt elereszti a füle mellett. Aztán megcsóválja a fejét. Én sosem vitatkoztam ott sen-
kivel, mondja, és tovább is csak maga elé néz, forgatja a gyûrût. Velem mindig nagyon
kedvesen és rendesen bántak. Önzetlenül segítettek, mikor gondjaim voltak. Reme-
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kül meg vannak szervezve, állandóan tartják egymással a kapcsolatot. Törôdnek az
emberrel, tanácsot adnak, és mindent tudnak róla. A gyûléseken nemcsak ima meg
éneklés volt, hanem jótékonysági árverés, bingó, piknik, tombola, kávézás, vittünk sü-
teményt, és beszélgettünk, mindenki mesélt az életérôl. Jól éreztem magam közöttük.

Ezt is múlt idôben mondja. De szomorúság szól a hangjában. Vége valaminek, ami
jó volt és fontos volt, része az életének, és hozzátartozott Amerikához, még ha végül
szörnyûségek derültek is ki róla, és meg kellett tagadnia. Szoros baráti kapcsolatokból
is ki kellett lépnie, hogy szabadulhasson. Ô is segített másokon, gondozott, tán nem
csak imával, rászorulókat. Ugyanazzal a nemes, önzetlen lelkesedéssel, mint amivel
több mint negyven éve elegáns dámaként perselyezte a pénzt a Váci utcában a „Ma-
gyar a magyarért” mozgalom nevében a visszatért Felvidék szegényeinek. Hallgatunk.
Most már be kell fejezni, látom, hogy teljesen kimerült. G. B. Shaw lesújtó véleményét
Mrs. Eddy tanairól már nem húzom elô a zsebembôl.

Akkor ugye nem mégy közéjük többé, nem hallgatsz majd rájuk, és kezelteted ma-
gad, amikor csak kell? Megígéred? Némán bólogat, és most elôször rám néz. Végre,
végre megölelhetem. Mind a ketten csaknem elsírjuk magunkat. Nálunk ez nagy szó,
a legtöbb, amit érzelemnyilvánításban meg tudunk engedni magunknak.

Aztán ülve marad, és tovább bámul a levegôbe, mikor jó éjt kívánok neki, és halkan
rácsukom az ajtót.

*

A szépen gondozott kert Bryn Mawrban, ahol a meleg májusi napsütésben ülünk, a
Chateau Nursing and Rehabilitation Center nevû idôsek otthonának a parkja. Egy-
emeletes, hosszan elnyúló, jellegtelen épület, nagyablakos szobákkal, fehér ruhás-kö-
penyes személyzettel. Nem luxuskategória, de modern, elegáns és jól fölszerelt. Anyám-
nak nem lévén egyéni biztosítása, nyugdíjából egy napig sem gyôzné a költségeket, de
Annuska, a pesti gégeklinikán Germán Tibor professzor, majd utóda egykori mûtôsnô-
je, aki Amerikában is az egészségügyben dolgozik, a többezres itteni magyar orvostár-
sadalom lelke, kongresszusainak szervezôje, aki mindenkit ismer, akit mindenki szeret,
boszorkányos ügyességgel valahogy elintézte, hogy fölvegyék. Természetesen itt is dol-
gozik egy ismerôs magyar orvosnô. Anyám egyhavi nyugdíja a legutóbbi tüdôgyulla-
dáskor a kórházban az intenzív osztály egyetlen napi költségére volt elég. Mikor – szin-
tén Annuska és a magyar orvosmaffia segítségével – kiengedték a kórházból, Annuska
már nem vihette haza magához Wayne-be, mert nem volt képes ellátni magát, nem le-
hetett napközben sem egyedül hagyni. Mrs. Eddy üdvtana megtette a magáét.

Mikor elôször megyek látogatóba – mondhatni inkább megint beszélôre –, a recep-
ciónál középkorú, szalmaszôke, derûsen mosolygó asszony igazít útba. Tolókocsiban
ül, majdnem tôbôl hiányzik mind a két lába. Ismeri anyámat, szépeket mond róla,
gyakran bejár hozzá beszélgetni. A nyitott ajtajú szobákban és a folyosón reszketeg,
falfehér, többnyire szörnyû állapotban lévô öregeket látni, de jönnek-mennek határo-
zott járású idôs lakók is, mintha éreztetni akarnák, hogy ôk csak átmenetileg vagy lát-
szólag vannak itt. Anyám szobája felé menet az egész épületet uraló, nem teljesen is-
meretlen, mégis rejtélyes, kellemetlen szagot próbálom azonosítani. Mire odaérek,
megvan: áporodott vizeletszag, amit valami erôs illatosítóval igyekszenek közömbö-
síteni. Émelyítô keverék. Inkontinens öregek szabályozhatatlan szükségét kimoshatat-
lanul magába szívja a vastag, süppedôs, kék szônyegpadló, hiába tisztítják folyamato-
san valami géppel. Folyosót, szobákat, közös helyiségeket, mindent ez a szônyeg borít.
Gondolom, a botladozó, gyakran összeroskadó lakók testi épségét próbálják vele óvni.
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A kétágyas szoba nyitott ajtajából nézem. Anyám félprofilban ül, még nem vett ész-
re, nem messze tôle szól a televízió, de nem nézi, a széke fölhajtható lapján paszián-
szozik. Így, az ablak ellenfényében, pár méter távolságból nézve olyan, mint saját szép
antik tárgyai egyike a pesti régmúltban: egy bekeretezett, tizennyolcadik századi árny-
kép. Két éve Pesten láttam ôt utoljára. A kártyákat pattintva rakosgató, vörös körmû
kéz minden mozdulata, a fölébük hajló, kissé ferdén tartott fej, a figyelmesen jobbra-
balra pásztázó tekintetet kísérô apró, lassú fejfordítások, a beszívott alsó ajak, az egész,
belém égett, öröktôl ismerôs látvány annyira fáj, hogy alig találom az elôkészített sza-
vakat. Számít rám, beszéltünk telefonon, a játékkal most az izgalmát vezeti le. Mielôtt
azonban megszólalhatnék, az ajtó mellôl, egy kisgyerekjárókára emlékeztetô, farácsos
ketrecfélébôl vidám, harsány hangon rám köszön egy hálóingben, mezítláb álldogá-
ló, hófehér hajú, szép arcú, kicsi öregasszony. Bemutatkozik, és mint aki leckét mond
föl, közli velem, hogy kicsoda, hol született, hol lakik, ki volt a férje, hány gyereke van,
és mondaná tovább, de mikor látja, hogy nem hozzá jöttem, elhallgat, és máris lesi to-
vább az ajtót, hátha jön valaki más, akinek elmondhatja az életét. Én is bemutatkoz-
nék neki, de anyám int, hogy nem kell vele törôdni. Örökké ugyanazt mondja, napon-
ta százszor is, azért szól a televízió, mert nem lehet elviselni. Neki különben annyira
gyönge már a szeme, hogy szemüveggel sem látja jól a televíziót, olvasni nagyítóval is
alig képes, hályogmûtétnek pedig nem akarja alávetni magát, mondja tárgyilagosan,
nem panaszképpen. Megölelem; olyan könnyû, hogy föl tudnám kapni, mint egy gye-
reket. Mint mindig, ölelés közben háromszor megveregeti tenyerével a hátamat. Ez-
zel most azt mondja: ne ijedj meg attól, amit látsz, én vagyok az.

Látogatója a kinti világból nincs más, csak Annuska, és most pár napig én. Marad
tehát a pasziánsz, hogy kitöltse a napját. Egy-egy nyertes játszma: kaland és esemény.
Bosszantó kudarcok sora után egy-egy kis diadal. Ki tudja, miféle remény, vágy, kíván-
ság kötôdik hozzá. Minden egyes étkezés: undorral várt antiesemény. Teljesen sótlan
diétára ítélték, még a kenyerében, a süteményében sem lehet akár parányi só sem. A vé-
gét járó, legyengült szívet próbálják kímélni ezzel. Azt mondja, annyira ízetlen min-
den, hogy alig tudja lenyomni a torkán; a mûsó nem ér semmit. Ez az egyetlen pana-
sza. Örökös háttérnek ott az alzheimeres Mrs. Portland meg az illatosított húgyszag.
Ô már megszokta, nem is érzi. Idônként bejön két ápolónô, meséli mosolyogva, és tisz-
tába teszi Mrs. Portlandet, aki közben hanyatt fekve is meséli nekik az életét. A háló-
inge alatt pelenkát és gumibugyit visel, akár a csecsemôk.

Hófehér selyemblúzban és halszálkás szoknyában van, és most sem papucsot visel,
hanem a szokott elegáns, félmagas sarkú cipôt. Nyakában a kerámiagömbös lánca,
csontujjain a gyûrûi. A haját mintha nemrég fodrász fésülte volna. Talán úgy is van;
látszik, hogy készült a találkozásra. Ahogy fölemeli a fejét, egy riasztó maszk tekint
rám; vastag smink, túlrúzsozott száj, feketével meghúzott szemöldök, nedvedzô, erôl-
ködô, rövidlátó szempár – és az arcról eltûnt hús helyén csaknem nyolcvan esztendô
minden redôje, táskája, ránca, amit csak produkálni képes a megereszkedett bôr. A fes-
tés nemhogy takarna, inkább kiemel. A múló idôvel egyenes arányban növelte a festék
mennyiségét. Alig tudom megállni, hogy félre ne kapjam a fejem.

Megpróbálom a vidám hangot. Átadom kis ajándékaimat; az amputált lábú recep-
ciós nô, a nôvérek és a doktornô számára kért ezt-azt, apróságokat, magának semmit.
Mondom a rám bízott otthoni üzeneteket, híreket, és mutogatom az unokái fényképe-
it. Valósággal issza a szavaimat. Mikor Mrs. Portland váratlanul újra karattyolni kezd,
azt javasolja, üljünk ki beszélgetni a parkba. Föltápászkodik a székbôl, nem engedi,
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hogy segítsek, és azt mondja, még luluznia kell, mielôtt kimegyünk. Három lépés a für-
dôszoba, de liheg, mire odaér, egy pillanatra meg kell támaszkodnia a kilincsen. Gye-
rekkoromból visszhangzik idáig ez a kislányosan illedelmes, mosolygós szócska; job-
ban fedi azt, amit jelent, mint az amerikai illatosító.

Kilép a fürdôszobából, de mire a sarokban álló tolószékhez ér, már fullad. Az ülés
alá szerelt oxigénpalack kis mûanyag csövének kétágú végzôdését az orrába illeszti,
úgy megyünk ki a parkba, és most ott ülünk a langyos napsütésben a tarka, napórás
virágágyás mellett, és beszélgetünk.

Ugyanaz a bénító érzés fog el, mint annak idején a beszélôkön, mikor a börtönôr
füle hallatára kellett beszélgetni. Adnom kell a résztvevô, de vidám látogatót, neki a
sorsával elégedett rabot; így ámítjuk egymást. Többször is megjegyzem, milyen jól néz
ki, szép a frizurája. Hogy mennyit nôtt és okosodott a két kisfiú, mióta ott járt, majd
meglátja, mikor legközelebb Pestre jön! Gyerekszájtörténeteket mesélek. El vagyok ra-
gadtatva az itteni körülményektôl, milyen kedves mindenki, milyen szép ez a park, jó
és gondos az ellátás, bár a sótlan étel és Mrs. Portland tényleg nagyon kellemetlen le-
het. X. és Y., sôt még Z. is ígérte New Yorkban, hogy meg fogja látogatni – nem igaz:
New York messze van, drága az útiköltség, csak nagyon ritkán vállalkozik az útra egy-
egy rokon vagy barátnô. Ígérem, hogy küldök neki nagy betûkkel nyomtatott könyve-
ket, hogy olvasni tudjon – de nincs ilyen könyvem, nem is adnak ki ilyet. Milyen jó
lesz, mikor majd, talán nemsokára, megint Wayne-ben, Annuska kertjében ülhet a ked-
ves kôrisfája alatt. Azért igazán érdemes elviselni a sótlan ételt. Talán jövôre megint si-
kerül valahogy kijönnöm. Sôt, mondom, arra gondoltam, hogy egyszer majd a kisfiaimat
is elhozhatom hozzá.

Hamis és álságos a hangom, utálom magamat, hazudni nem szokásom. Minden szó
egy-egy löttyintés a mesterséges illatosítóból, az igazságra hintve émelyítô keveréket
alkot. Mégsem tehetek mást. Aztán kis idô múlva fáradt mosoly jelenik meg az arcán,
jelzi, hogy átlát rajtam, és bár méltányolja az erôfeszítést, pontosan tudja, hogy szá-
mára már nincsen majd, nincsen talán, megint, sôt és esetleg, nincsen jövôre sem, és nem
is akarja, hogy legyen, hiába beszélek akármit. Kezemre teszi a kezét, kihúzza magát
a széken, felém fordul, és azt mondja: Megkérlek valamire, Muksikám. Írjak a nevé-
ben angolul egy nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy az állapotában bekövetkezô
olyan fordulat esetén, mikor öntudatra, normális életre és kommunikációra orvosilag
már nincs remény, határozott, jól meggondolt óhaja az, hogy mesterségesen ne tart-
sák életben. Gépeljem le, és írassam alá két tanúval, minél elôbb, már holnap vagy hol-
napután látni akarja.

Nem tudok mit mondani. Megígérem.

*

Másnap aláírta a nyilatkozatot, én pedig átadtam a magyar doktornônek. Néhány hó-
napja van még, ha nem lép föl újabb tüdôgyulladás vagy más váratlan baj, mondta az
orvos. Kórházba kerül majd, mert elhúzódó, fulladásos halálra kell számítani, és min-
denképp géppel fogják lélegeztetni, amíg magánál van. Ô is tudja, megkérdezte, és
meg kellett mondani neki.

Addig is keserves színészet volt a hazudozás, most maga a pokol. Nemcsak leleple-
zôdtem, hanem nevetségessé váltam rosszul megjátszott, lelkes optimizmusommal, a
majdokkal és mikor megintekkel. A hallgatózó börtönôr nem távozott, hanem fülét he-
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gyezve még közelebb húzódott. Mit mondhat az ember egy halálraítéltnek, aki tudja,
hogy minden egyes nehéz lélegzetvételével a megmaradt kevésbôl egy-egy újabb ho-
mokszem szalad le a fölfordított homokóra szûk nyakán? Gyerektörténetekkel próbál-
kozom. Vég nélkül tudok mesélni a két kisfiamról. De rájövök hamar: csak a szívét fáj-
dítom, hisz tudja, hogy nem látja többé az unokáit. Bármi más jut eszembe, mindenütt
ott áll, hogy többé. Jobb híján belefogok az otthoni és a világpolitikai helyzet taglalásá-
ba, az biztosan nem kelt fájdalmas érzelmeket, és akármeddig tudok róla beszélni.
Nem érdekli, félbe is szakít, kezét az enyémre téve azt mondja: Muksikám, van még
pár dolog, amit el akarok mondani neked. Semmi izgalmas, semmi titok, családi dol-
gok, de azt szeretném, hogy megmaradjon, mert már csak én tudok róla. Aztán te majd
továbbadod, amit jónak látsz. Megkérdem, zavarja-e, ha jegyzetelek. Dehogy, mond-
ja, írjál csak nyugodtan.

Lassan, szünetekkel, légszomjasan, elsônek mulatságos esetét mondja el Horthyval.
Hallottam már, de akkor másoknak mesélte; most rám bízza, mintegy kiadja az örök-
ségem részeként. Nagymama és a késôbbi Horthyné aradi lánykorukban jó barátnôk
voltak, nagymama aztán többször is vizitelt lányaival a Várban. Mikor 1940-ben apá-
mat behívták munkaszolgálatra, ô kihallgatást kért Horthytól, aki másnap Gödöllôn
fogadta. „Nézze, Miklós”, mondta ô a noteszom szerint, „inkább lôjék agyon a Duczit,
aki a háborúban tüzértiszt volt, a hazáért harcolt, megsebesült, kitüntették, és ott sze-
rezte a szívbaját is. De ne tegyék tönkre, ne alázzák meg így, nem ezt érdemli. És a töb-
biek sem.” A kormányzó komoran hallgatta, bevallotta, hogy nem tud a behívásokról.
Megígérte, hogy utánanézet, és intézkedik. Végül a nagymama hogyléte felôl érdek-
lôdött. Nagymama akkor már hat éve halott volt, és mikor anyám ezt megmondta,
Horthy bosszúsan pattintott az ujjaival, és halkan, de érthetôen basszamozott egyet.
„Nem lehetett még mosolyogni se, rémesen kínos volt, azt se tudtam, melyik lábam-
ra álljak.” A kormányzó betartotta az ígéretét, a korosztály behívását – akkor – leállí-
tották, a táborokat föloszlatták.

Érzôdik hangjában a büszkeség; nem csekélység, amit elért. De érzôdik az iróniája is.
Apámmal mindketten és társaságukban is többen lesújtó véleménnyel voltak Horthyról.
Hallgatunk. Kimerült, nem kérdezhetek, pedig volna mit. Gyerekkoromban a sashegyi
villa szalonjából nagy viták zaja hallatszott be hozzám a hálószobába, olyan résztvevôk-
kel, mesélte pár éve, mint Kozma, Bethlen, Kállay, a fiatal Cs. Szabó és mások.

A gyerekkorából merül föl, mikor maga elé nézve, halkan újra megszólal. „Arzén
nagyon tetszett nekem tízéves koromban, bele is szerettem, a fényképét egy amulett-
ben a nyakamban hordtam. De féltem, hogy a nôvéreim, akik szintén szerelmesek vol-
tak belé, megtalálják, ezért megettem.” Csernovics Arzén, a késôbbi híres alagi lovas,
távoli unokatestvére volt. Még másnap is Arzén bácsi jár a fejében. Fiatal lány korában
egy darabig jegyben is jártak Arzénnal, de mivel minden vagyon Erdélyben maradt,
és ô cigarettát árult a Mama trafikjában, Arzén otthagyta. Egy angol nôt vett el, gye-
rekeik Angliában élnek. ’56-ban Arzén kijött Amerikába, meséli tovább, ahol a kozme-
tikai gyáros Elizabeth Arden a versenyistállóját bízta rá. Mikor az egyik híres lónak va-
lami baj lett a lábával, Elizabeth Arden az egyik kozmetikai krémjével akarta kezeltet-
ni. Arzén annyira földühödött ezen, hogy fölmondott. Nemsokára elütötte egy autó,
és meghalt. Elmereng egy kis ideig; a jóképû Arzén bácsi mély nyomokat hagyott ma-
ga után.

Kislánykoromban egy idôben Aradon minden délután Mademoiselle Antoinette-tel
sétáltam. Sokszor a Papa is velünk jött. Egy kirakatban megláttam egy huszárkard for-
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májú, gyönyörû papírvágó kést. Rettentôen tetszett. Könyörögtem a Papának, hogy
vegye meg a születésnapomra. Meg is ígérte, aztán meg is vette, és az Antoinette-nek
ajándékozta. Nem szerettük a Papát, féltünk tôle, ordított velünk, veszekedett szegény
Mamával, meg is csalta a kisasszonyokkal. Erzsébet megírta az egyik novellájában.
Hosszú szünet és merengés után folytatja: Minden Csernovics-birtok és -kastély elve-
szett Erdélyben, Zám, Simánd, Ménesen a szôlô és benne a nagy, többszobás, tornácos
kolna. Mikor Pestre jöttünk, hónapokig a Nyugatin laktunk két vagonban, de a Papa
a városban aludt a nôvérénél, a Roxán tántinál. Annak a férjének fölváltva kellett hor-
dania a bal meg a jobb cipôjét, hogy egyformán kopjon.

Még két napom van, aztán Wayne-bôl a következô reggelen Philadelphiába vona-
tozom, onnan pedig New Yorkba, ahonnan este indul haza a gépem. Annuska vendég-
szobájában esténként kiegészítem lefirkantott jegyzeteimet. Érdekes képem lett a
nagyszüleimrôl, akiket nem ismertem. Olga nagymama, a bárónô, aki kivágta az utol-
só oldalakat a patyolatfehér lányregényekbôl, nehogy a lányai rosszra gondoljanak,
mikor az ifjú hôsnô kérôje végre megérintheti a lányka kezét. Némán, szerelmesen tû-
ri férje zsarnokságát és hûtlenségeit, és éjszakára epébe mártott gézbe burkolja kislá-
nya hüvelykujját, hogy az ne tudja szopni. Reggel héttôl este nyolcig két nagylányával
cigarettát árul Horthyné jóvoltából kapott budai trafikjában, ahol baj esetén a pult
alatti csengôgombbal lehet segítségül hívni a szomszédos hentest. Anyám szerint szép,
nehezen szerethetô, rideg nô volt, és nagy sznob, de roppant egyenes jellem. És Diodor
nagypapa, híres mezôgazdasági szakember, aki lányai francia nevelônôivel csalja a fe-
leségét. Ô is sznob, ráadásul antiszemita. Esedékes bárói címét várja, mikor összeom-
lik a Monarchia. Nemet mond Bethlennek, mikor az földmûvelésügyi miniszternek
hívja alakuló kormányába, majd ugyancsak Bethlen tanácsára, mint az állami birtokok
fôfelügyelôje Erdélyben marad, leteszi az esküt a román adminisztrációra, utána fal-
fehéren, remegô lábbal jön ki a terembôl, és két hónap múlva kirúgják. Áttelepülnek
Pestre. Anyám nôvére ôszinte portrét rajzolt errôl a szülôi párról Harminc szöllôskosár
címû remek novellájában, a Nyugat egyik 1939-es számában, majd kötetcímnek is ezt
választotta.

További gyerekkori emlékei törnek föl. Nôvérei sokszor kegyetlenül bántak vele. Sok
babájuk volt; mikor egyszer Simándon nyaraltak, a bababútort is magukkal vitték, de
a házakat nem. Eszter egy szekrényben, Erzsébet az asztal alatt rendezte be a babaott-
honát, de neki csak a kályhában volt szabad, amitôl a babái mind kormosak lettek.
Nem panaszkodhatott a Mamának, mert megfenyegették, hogy ha szól, nem játsza-
nak vele többet.

Gyuri féltestvérük, aki afrikai vadászatról jött haza, valami hosszú tôrrel kört rajzolt
a szônyegre, a három lánynak bele kellett állnia, és nem léphettek ki addig, amíg ô
meg nem engedi, különben a tôrrel lecsapja a fejüket. Azzal elment a kávéházba. Esz-
ter és Erzsébet nemsokára vihogva kilépett, de ô sokáig ott maradt állva a körben, mert
félt. Aztán néhány udvarló jön elô, és egy be nem teljesült, szép, romantikus szerelem.
És megint Arzén. És neki minden évben ugyanabban az estélyiben kellett bálba men-
nie, mert újra nem telt, hát mindig átfestették. Csupa régi-régi bánat és sérelem. Az-
tán színre lép apám; róla szerettem volna még kérdezgetni, de már nem fogom. Töb-
bé. Záróra van, udvarias mikrofonhang szólítja föl a látogatókat a távozásra.

Utolsó nap. Korábban indulok Bryn Mawrba a szokottnál, a megengedettnél. A lá-
batlan recepciós asszony kacsint rám, és beenged. Éppen ebédidô van. Elképzelhetet-
len, hogy utoljára fogom látni. Már napok óta, sôt Amerikába érkezésem óta, és per-
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sze most a vonaton is, kétségbeesetten próbáltam kiagyalni, mit mondjak, hogyan vi-
selkedjem, mikor majd búcsúzni kell. El kell engednem a kezét, amit a távolból is va-
lahogy mindig fogtam, mert számíthatott rá, hogy még lát majd, mert talán megint
kijöhetek hozzá. Nem hiszem, hogy jólesne neki vagy segítene, ha mellette volnék, mi-
kor majd meghal; az különben is lehetetlen. Ezt igyekszem elhitetni magammal. Ô az
a büszke fajta, aki maga bonyolítja le a személyes dolgait. A halál minden dolgaink
legszemélyesebbike, és a haldoklót, ha magánál van, mások jelenléte az utolsó pilla-
natáig viselkedésre kényszeríti. Ez akár még igaz is lehet.

Többé, többé – iszonyú súlyú, fekete szó, maga a rettenetes örökkévalóság ásít be-
lôle. Ezer mindenféle kérdésem lenne még. Apám családjáról például alig tudok va-
lamit, ô szinte sosem beszélt róla. Összesen egy másodfokú apai unokatestvéremrôl
tudok, de csak a lányát ismerem, és gyerekkoromban ismertem valamilyen Mária né-
nit, aki apám unokatestvére volt. És a sok érdekes, fontos Csernovics ôs, akikrôl köny-
vekbôl sok minden megtudható, de a magyar történelembe mélyen beleágyazódott
család saját legendáriuma, vagyis önképe, ami éppolyan érdekes, vele lezárul, mint
egy színes történelmi film; már csak a szereplôk és a stáblista fölsorolása látható.

Mrs. Portland nincs a szobában, mikor megállok az ajtóban. Most is szól a televízió,
anyám nem vesz észre. Még nem számít rám. Ebédel. Belekóstol a csészében fölszol-
gált levesbe, félretolja. Aztán lassan, kedvetlenségrôl árulkodó mozdulattal maga elé
húzza a másik tányért, és enni kezd. Zaj hallatszik be a folyosóról, az ajtó felé néz, meg-
lát, belépek. Szótlanul öleljük meg egymást, talán pár másodperccel hosszabban a szo-
kottnál. Szörnyû zavarban vagyunk mind a ketten. Most már majd soha többé. Tudom,
hogy tudja. Tudja, hogy tudom. Minden együtt töltött perc kínszenvedés lesz mind a
kettônknek, mert bármit mondunk és teszünk, ebbe ütközünk. Mirôl lehet a soha töb-
bé jegyében beszélgetni? Egyél, mondom, tessék enni, mert különben legyöngülsz. Szót-
lanul nekifog újra. Húspogácsa, sült burgonya, sárgarépa és zöldborsó van a tányéron,
barna mártással és még valami habos sütemény meg egy narancs. Ízetlen minden,
mondja. Eszik egy-két falatot; a zöldborsót most is úgy, mint régen, az ôsidôkben: a
villájára szúr pár szemet, hogy az megtartsa a villa hátára halmozott néhány megnyo-
mogatott másikat, amíg ügyesen a szájába viszi. Nézem. Pár falat után eltolja a tányért.
Nem éhes.

Megint zárórakor távoztam. Ez volt életem leghosszabb délutánja. Védekezô me-
móriám elhomályosítja, csak arra emlékszem, hogy a végén megöleljük egymást, de
nem hosszabban a szokottnál, megkapom a három kis biztató hátbaveregetést és hom-
lokomra a hüvelykujjával rajzolt keresztet, aztán hangtalanul, gyöngéd, de határozott
mozdulattal eltol magától az ajtó felé, és lassan elfordul. Egyikünk sem sírja el magát,
pedig úgy talán könnyebb volna. Mi sosem sírunk. Tudom, mit érez. Tudja, mit érzek.

Másnap reggel a Philadelphiába tartó vonat ablakából egy pillanatra meglátom An-
nuska sárga házát és kertjében a hatalmas kôrisfát, anyám kôrisfáját. Nyolc hónap múl-
va Annuska annak a tövébe temeti az urnát, aztán eladja a házat egy vadidegen ame-
rikai családnak, és elköltözik Floridába. Az amerikai családnak fogalma sincs, mit vet-
tek azzal a házzal.

Ha valaha netán sikerülne újra látnom azt az álmomat, amelyben a tudatalattim ál-
tal teremtett purgatóriumban csuklógyakorlatokat végzô kínai katonanô volt, vala-
hogy kiváltanám a hadseregbôl, akár azon az áron is, hogy vén fejjel meg kell tanul-
nom kínaiul. És Kínából a sashegyi villába vinném, mert, amennyire ma meg tudom
ítélni, ott volt néhány rövid évig, talán csak ott volt, igazán boldog.



Vathy Zsuzsa

JÁTÉKAINK

Lázár Ervin emlékének

Ma játsszunk úgy, hogy Te vagy Én, vagyis hogy Én vagyok Te. Nem Budapesten va-
gyunk, hanem az Üveghegy mögötti faluban, és elindulunk a horhoson át, amerre
szoktunk, megnézzük a határt. Július van, a Medárd utolsó napja vagy talán már túl is
eggyel. Viszem a vállra akasztható tarisznyádat és a bicskád, nem mintha arra számí-
tanék, hogy találunk gombát – itt a gombalelôhelyek különösen elbújnak, hogy hova,
inkább csak a helybeliek tudják. Emlékszel, Knoch János mekkora pöfeteget hozott?
Mint egy tízéves gyerek feje. És amikor megkérdezted, hol találta, nem mondta meg,
csak somolygott – ahogy errefelé mondják.

Fenn, a villanydróton annyi fecske, amennyit csak augusztus végén látni, fecsegnek
vagy nevetgélnek, hangosak, mint az iskolások, mindegyik túl akarja kiabálni a mási-
kat. Tegnap esett az esô, ettôl az út finom puha, nincs jobb a földútnál, ha se nem por-
zik, se nem sáros.

Tehát a gomba. Közös életünk második-harmadik évében, talán, mert a szabadúszó
írói életet változatosabbá akartad tenni, érdekelni kezdtek a gombák. Könyveket és
szakkönyveket vettél, szenvedélyesen magyaráztad, hogy ez az ízletes kucsmagomba,
az a redôs papsapka, a másik a fodros papsapka, hogy a rókagombát könnyen össze
lehet téveszteni a világító tölcsérgombával – ez kissé mérgezô, és a mi erdônkben is
van – de tinórú, sôt vargánya is, csak szerencse kell hozzá, hogy megtaláld.

Utólag mondtad meg, hogy elvégeztél egy gombaszakértôi tanfolyamot, ezután
akár eladásra is szedhetsz gombát.

Gombaszedésbôl jöttél haza, az egyetlen cipôd volt rajtad (az egyetlen hétköznapi,
mert egy ünnepi, fekete is volt), kicsit csapzott, izzadt voltál, viszont a tarisznyádból
egy tálcányi gombát szedtél elô. Megtisztítottad, fôzni kezdted. Ha kész lesz, mond-
tad, csak te ehetsz belôle, vagyis holnap már valamennyien ehetünk, ha... Mit jelent a
„ha”? Hogy a rókagombát könnyen össze lehet téveszteni a világító tölcsérgombával,
ez utóbbi kissé mérgezô, hat óra múlva hat, hányást, rosszullétet okoz. Most két óra
van, ha nyolc után rosszul lennél, hívjunk orvost. De kicsi a valószínûsége! Az ízletes,
finom rókagombát te már nem téveszted össze semmivel.

Vártuk, hogy elmúljon a hat óra, sôt éjfélig fenn maradtunk, hátha kivételesen ké-
sôbb hat, és ha már az éjszaka fele eltelt, megvártuk, amíg világos lesz. Nem történt
semmi. Most, ennyi idô után, megnézem a gombás könyvedet, látom, hogy a piruló
ôzláb is mérgezô, a sárguló csiperke is, az erdôszéli csiperkét meg a fehér gyilkos ga-
lócával lehet összetéveszteni, és tényleg gyilkol – de egyikkel sem tévesztetted össze.

A házba, ahol elsô lakásunk volt – már senki nem lakik ott az egykori szomszédok
közül –, nagy zajjal, utolsóként költöztünk be. Teherautó hozta a Bizományiban vásá-
rolt bútorokat és a barátokat, akik azért jöttek, hogy segítsék a heverôt, székeket, asz-
talokat lerakni, és hogy áldomást igyanak velünk közös életünk kezdetén.

Én féltem tôled, te féltél tôlem, mind a ketten féltünk egymástól. Hogy kell egy új
életet elkezdeni? Mi lesz ebbôl a harmadik emeleti lakásból? Éjjel is nyitva tartó kávé-
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ház? A Vadász, a Hungária, a Nefelejcs, a Kisrabló, a Makkhetes elôszobája? Vagy egy
világtól elzárt Búfelejtô, ahonnét még telefonálni sem lehet? Valakik segíthetnének.

Tizenkét család lakott a házban, tizenegy fiatal, egy idôsebb. Az idôsebb elôrelátón
elvállalta a közös ügyek intézését, ô lett a házbizalmi. Az elsô lakógyûlést a lépcsôház-
ban tartottuk, ki széket hozott, ki a lépcsôre ült le, majd rövid ismerkedés után Vernyó
úr vezetésével megbeszéltünk mindent, a szemetet, takarítást, állatok tartását, vagyis
hogy nem tartását, a kapuzárást, a postát. Utolsó figyelmeztetésül Vernyó úr a tizen-
egy „lakó” lelkére kötötte: lakást eladni csak a többiek beleegyezésével szabad, senki-
nek nem hiányzik, hogy cigány vagy lumpenelemek keveredjenek a házunkba.

Te, Szépséges Társam, fölnyújtottad a kezed, és azt mondtad, „én cigány is vagyok
és lumpen is”. (Ezzel nekem is eldicsekedtél, csak így mondtad: apám cigányvajda, nagy-
apám is, ô rontás ellen karikát hord a bal fülében.) Meghökkenés és kuncogás hallat-
szott, majd zavart csend, félrenézés, szemlesütés, és azt is mondta valaki, „hiszi a piszi”.

Ebben a házban, ahol, mint megtudtuk, téged Modugnónak kereszteltek el a szom-
szédok és utcabeliek a hosszú hajad miatt, rám azt mondták, tisztára olyan, mint a
Vaszary Piri, ahol az önismeret, önfegyelem, önuralom (és szeretet) minden fortélyát
be kellett vetnünk, hogy önzô, kíváncsi és saját útját járó önmagunkat megpróbáljuk
egymáshoz szelídíteni – nem három-, legalább tizenkét fordulós mérkôzés volt –, ösz-
szesen nyolc évig laktunk. Talán a második évben, egyik reggel, amikor a Bizományi-
ban vásárolt kilenclábú heverôn felébredtél, azt mondtad, az éjjel egy kutyával álmod-
tál. – Felültél, kinéztél az ablakon, szemedbôl apró, fényes hullámok suttyantak ki, és
tudtomra adtad: a kutyát úgy hívták, hogy Capulet Bodri.

Hogyan?
Mint a Capuleteket a Rómeó és Júliában. És Capulet Bodri azt mondta, „ne félj”.

Beszélt is?
Igen. Azt mondta, ne féljek, sokkal jobb lesz a házasságunk, mint bármelyikünk

gondolná.
Ez jó hír volt, Capulet Bodrinak köszönhetôen felvidultunk mind a ketten, és egész

nap jókedvünk volt.
Miért is jutott ez eszembe? Gomba. A gombaszedés miatt. Üresen hoztam haza a

tarisznyád, mindig máshol kerestem, mint kellett volna, persze hogy nem találtam
gombát.

Mióta elmentél, Igazi és Legkedvesebb Társam, úgy hívom (csúfolom) magamat, hogy
a Valóságosan Létezô Lény. Az Élôlény. Mert Te is létezel, csak nem tudjuk, hol, nem
tudjuk, hogy. Semmit sem tudunk.

A Valóságosan Létezô Lény (én), most ül a téren, egy hársfa alatt. A hárs már teail-
latú, arany-rozsdás virága sûrûn hullik. A tér tele emberekkel, az Országház elôtt sor-
ba állnak a turisták, fiatalok és öregek (a nôk nem szeretnek bottal járni, sántikálnak
inkább, vagy otthon maradnak), a Kossuth-szobrot aki teheti, lefényképezi, az idegen-
vezetô elmagyarázza nekik, ki volt Kossuth. Washington nevét is megemlíti, azután
1956-ról beszél, az október 25-i sortûzrôl, a halottakról és a túlélôkrôl.

Kár, hogy ez a második szobor sem sikerült jobban, gondolja a padon üldögélô Lény
(én), Kossuth, mint egy büntetést osztó Isten, elôremutat és haragosan néz – az elôzô
szobor alakja szomorú volt és töprengô, azért kellett elbontani –, jobb oldalán egy hu-
szár, elôretartott karddal, mögötte egy népfölkelô férfi és egy asszony, egy kislány. Kos-
suth másik oldalán egy munkásember, köténye és arca alapján jöhetett akár egy ko-
vácsmûhelybôl is, vagy a – nemrég bezárt – diósgyôri öntödébôl, a másik alak, zsinó-
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ros mentéjével, kardjával, nem kétséges, Petôfit akarja felidézni, a padon ülônek azon-
ban faluról „bejáró” egykori osztálytársait, Bors Gyulát, Maurer Jóskát juttatja eszébe.
Idôs házaspár baktat el a szobor mellett, fölnéz az alakokra. Az asszony – ô a fiatalabb,
még szükségét érzi, hogy mindenrôl véleményt mondjon, de nem biztos, hogy jót –,
nem annyira tisztelettel a megmintázott alakok, inkább lebecsüléssel az utódok iránt,
azt mondja, „ôk voltak az igazi magyarok”. A férfi megáll, zsebkendôjével letörli a hom-
lokáról az izzadságot, nyakkendôjét meglazítja, arcán nyolcvan év sok keserve, mély
lélegzetet vesz, azután ô is továbbindul.

Ma jókedvem van, állapítja meg a padról nézelôdô Lény, holott tudja, jobban fed-
né a valóságot, ha azt mondaná, ma nincs rosszkedvem. Egy kicsit vár, talán megerô-
sítésre vár – Eltávozott Társától, a Másországbeli Kedvestôl, hogy valóban semmi oka
rosszkedvûnek lenni –, de mert a megerôsítés várat magára, tovább nézelôdik. Nézi a
térképet forgató turistákat, a csecsemôjét tisztába tevô anyát, a jóllakott babát, a haj-
léktalant, aki megágyaz magának a hársfa alatt, azután újra a teret megfejelô szobor-
csoportot, Kisfaludi Strobl Kossuth Lajosát.

Miért olyan fontos a padon ülô Lénynek, hogy ne legyen rosszkedve? Az utóbbi idô-
ben csak rosszkedve volt? Sírt, szomorkodott? Miért méri úgy a kedvét, mint más a lá-
zát, a teste hômérsékletét? Valamiért fontos, csak ennyit tudunk. Különben is, a téren,
mintha egy eddig láthatatlan ajtó csapódna fel, különös öltözékû csavargó (hírhozó?)
jelenik meg, és hangosan elkiáltja magát:

Aki él, az mind, mind örüljön.*
A fickónak hosszú, bojtos sapkája van, a lábán nincs zokni, csak cipô, köntöse a tér-

déig ér, arca egyszerre csúfolódó és vidám. A vándor énekesek lehettek ilyenek, vicce-
sek, bohóckodók, szemtelenek, és ki tudja, honnét, mindig tudták, mit szeretnének az
emberek hallani.

A téren várakozók, külföldiek és hazaiak, fiatalok és öregek egymásra néznek: tény-
leg van okunk az örömre? Amikor a hírhozó széttárja a karját, és még hangosabban,
újra elskandálja az üzenetet, valamennyien úgy érzik, hogy valóban, van okuk az öröm-
re! És nevetnek, kiabálnak, ki tudja, milyen nyelven, de majdnem biztos, hogy mind-
egyik ugyanazt mondja.

A padon ülô Lény ránéz az újságja fejlécére, a dátumra, és felkiált: hohó! Ma van a
tavasz utolsó napja. Elbúcsúztatjuk a tavaszt. Persze hogy van okunk az örömre!

Ünnepélyes testtartásba helyezkedik – közben átfut a fején, télbúcsúztatóról már hal-
lott, tavaszbúcsúztatóról még nem –, de ez inkább felvillanyozza, nincs? Akkor majd lesz.

A hírhozó (csavargó) eközben egy színes szalagokkal feldíszített botot, vagyis zász-
lót szerzett valahonnét, integet a mögötte lévôknek, átvált futólépésre, szaladni kezd,
és közben kiabál, hogy Aki él, az mind, mind örüljön.

Elôször a gyerekek szegôdnek a nyomába, azután a felnôttek, egy kisfiú színes lég-
buborékokat is fúj futás közben. Szép, nagy menet kerekedik ki belôlük, egy széles fo-
lyam – talán az Öröm teste, keze, lába, feje. Akik nem tudnak vagy nem akarnak be-
sorolni a menetbe, kezükkel, sáljukkal integetnek, biztatják a többieket, és velük együtt
kiabálják, hogy aki él, az mind, mind örüljön.

Azok, akik ismerik a vers folytatását, hangosan vagy magukban hozzáteszik:
Mert az élet mindenkinek Kivételes, szent örömül jön.
A Valóságosan Létezô Lény (én) is integet, kiabál a többiekkel, nevet, és nagyon re-

méli, hogy az Országház környékét nemsokára átnevezik, az Örömök terének fogják
hívni vagy az Örömök utcájának.

* Ady: KÖSZÖNET AZ ÉLETÉRT.
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Igazából egyáltalán nem élveztük ezeket az ebédeket. Talán azért, mert mindegyik egy-
forma volt. Ugyanaz a húsleves, rántott hús, merdelle, almás pite. De annyira hozzá
voltunk szokva, hogy eszünkbe sem jutott változtatni sem a menün, sem azon a meg-
gyôzôdésünkön, hogy egy vasárnapi ebédnek így kell kinéznie, bizonyára így is néz ki
minden más családnál, és a rántott húsnál nincs finomabb a földön. Azokban az évek-
ben arrafelé mindenki rántott húst evett vasárnap, mert úgy tartottuk, ez a világ leg-
ünnepibb étele, és soha nem ettünk mást jeles ünnepekkor (kivéve karácsonykor, ak-
kor rántott halat ettünk). Mondom, annyira hozzá voltunk szokva a szertartásunkhoz
– mert az volt –, hogy föl sem tûnt, hogy semmilyen hatással nincs ránk. Az ebéd utá-
ni jóllakott unalomhoz is ragaszkodtunk. Egyszer véletlenül a vasárnapi ebéd idején
tévedt be hozzánk egy régen látott, távoli rokon, de ô sem változtatott semmit a dol-
gokon, mert nem fogadott el egy falatot sem (ami csak eleinte volt kínos, késôbb in-
kább praktikus, mert nem bolygatta meg a kialakult rendet), és különben is öngyilkos
lett nem sokkal késôbb.

Meglazított derékszíjak, suttyomban kigombolt nadrágok és szoknyák, zsíros baju-
szok, titokban abroszba törölt kezek, egyre maszatosabb poharak és az alattomos pil-
ledés, mely attól volt igazán végzetes, hogy mindig elkövetkezett, és mindig rossz volt,
mert az utolsó combot már senki nem kívánta igazán, s elkerülhetetlenségét csak fo-
kozta, hogy mindenki tisztában volt vele, a jövô héten is így lesz, és amíg csak világ a
világ, s lesznek jövô hetek. A csömör és rántott hús nélküli, más élet reménye a kopa-
szodó vagy dauerolt fejekben elmorzsolódott a tudat ôrlôfogai alatt, mely mostanra
már csak egy dolgot fogott, hogy ebben a hazában most mindenki ugyanezt eszi.

Azon a napon a nagymama kipróbált egy új receptet, amit a szomszéd nénitôl hal-
lott. Pontosabban nem is újat, hanem egy régin változtatott egy kicsit. Gombát rakott
a merdellébe. Ez a különleges és váratlan íz alapjaiban rázta meg az olyan biztosnak
hitt rendszert. Nem tudtuk, hogy ebben a pillanatban váltunk áldozataivá egy ördögi
játszmának, amit a gyanútlan nagymama vagy talán a világ rejtett összefüggéseire olyan
nyitott szomszéd néni indított el. Történhetett volna évekkel, hónapokkal elôbb vagy
késôbb is, de a sors beteljesedését csak hátráltatni tudta a sok-sok tányér tarhonyás hús
a menzákon, a sötétkék nejlonmelegítô, amilyen mindenkinek volt, a szag, amirôl sen-
ki nem tudta, mitôl van, mégis minden lakásban ott volt, az ólmos égbolt, amely csu-
pán tükrözte a lakótelepek színét, és a narancssárga függöny, amely minden lakásban
ugyanolyan volt (s amely néhány év múltán, amikor már lehetett, az egyre sûrûbben föl-
bukkanó Krisna-hívô szerzetesek ruhájaként reinkarnálódott újra), mondom, mind-
ezek csak hátráltathatták azt, aminek egyszer mindenképpen el kell következnie, meg-
akadályozni még ôk sem tudták.

Azon a napon a gomba olyan eseményeket indított pusztító útjára, melyekre senki
sem gondolt a vasárnapi asztalok körül, hiszen ahogy a vasárnapi ebédek mozdítha-
tatlanságáról meg voltunk gyôzôdve, úgy a rendszerérôl is, melynek metaforája volt
ez az egész népre kiterjesztett vasárnapi ebéd, s amely rendszer néhány nap múlva, el-
lentmondva a várakozásoknak, megdôlt. De ezt akkor még csak nagyon kevesen sej-
tették, olyanok, akiknek nem a fenti menü határozta meg a vasárnapját, részint ilyen-
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olyan okokból következôen, részint azért, mert ôk lázadtak a rendszer ellen, s ennek
egyik legfôbb módja az volt, hogy vasárnaponként krumplis tésztát vagy tejbegrízt et-
tek. Hét közben pedig zsíros kenyeret. A zsíros kenyér ugyan a másik védjegye volt a
rendszernek, csakhogy ôk sokkal gyakrabban éltek vele, mint ahányszor (sokszor) ezt 
a vezetôség elvárta, így, túlteljesítve a rendszer elvárásait, folytatták annak aláaknázását.

Még mi, a gyerekek is megéreztünk valamit ebbôl, ami miatt muszáj volt vasárna-
ponként, ebéd után az asztal alá vagy a gardróbba rejtôznünk. Aznap is mindenki a
szertartásnak megfelelôen viselkedett. Nem volt semmi elôjele a változásnak. A nagy-
mama behozta a rántott húst meg a merdellét. Voltak, akiknek föl sem tûnt, hogy el-
kezdôdött valami, amit már nem lehet megállítani. Másoknak föltûnt ugyan, de sok-
kal inkább hittek a rendszer változtathatatlanságában, mint saját maguknak, és hamar
elfeledkeztek a dologról. A nagymamát nem izgatta az újítás fogadtatása, megcsinál-
ta, megkóstolta, és látta, hogy ez jó. Ezentúl így lesz. Az egyetemista, aki angol–szocio-
lógia szakra járt, mondta ki:

– Gombát tetszett rakni a merdellébe? – és ettôl kezdve volt késô. Elvált az olaj a víz-
tôl. A férfiak annyira meglepôdtek, hogy hirtelen nem tudták, mit csináljanak. A nagy-
papa, mivel a konzervatív-munkás hagyományok közvetlen örökösének tartotta ma-
gát, félbehagyta az éppen csak megkezdett rántott húst, majd, mivel senki nem volt
hajlandó vállalni az elsô megnyilatkozással járó felelôsséget, úgy döntött, hogy meg-
sértôdik az évtizedes tradíció és a külföldi szokások majmolásának elutasítása nevé-
ben. Kivonult a konyhába, ott dacból jól hallhatóan kinyitott egy üveg sört (mivel az a
hagyományok – legalábbis a nagymama hagyományai – szerint nem vasárnapi ital
volt), amellyel az erkélyre távozott. A maradékok közül az egyik férfi azt mondta:

– Ezt nem lett volna szabad – és követte a nagypapát. A másik, aki egyszer már volt
Rostockban és kétszer Pozsonyban is, ha nem is túl hangosan, de mondott valamit, amit
akár bárminek is lehetett értelmezni. Most már jöhettek az asszonyok, akik még any-
nyira sem tudták, mi a véleményük, mint a férfiak. Az egyik mindenesetre azt mondta:

– A gomba egészséges.
A másik meg ezt:
– Ez most divat.
Az egyetemista azt, hogy:
– A nagymama fôz a világon a legjobban.
A testvérem pedig azt, hogy:
– Kérek még.
Én nem mondtam semmit, mert éreztem, hogy ekkora baj még soha nem volt, és

szerettem volna láthatatlanná válni.
– Az Adél tegnap márványsajtos salátát csinált. Körtével. Lehet, hogy legközelebb

olyat csinálok – mondta a nagymama, aki semmitôl sem félt, és semmin sem lepôdött
meg. Úgy érezte most magát, mint lánykorában, amikor elôször vezetett traktort, és
az a hatalmas, csupa fém monstrum azt csinálta, ami ô akart, és tavasz volt, és fújta a
szél a haját.

Az Adél néni igazából nem márványsajttal csinálta azt a salátát, hanem roquefort-
ral, de ôk régen egy villában laktak, és orosz agaraik voltak, úgyhogy Adél néni akkor
sem mondott márványsajtot a roquefort helyett, ha a közértben nem értették a kiszol-
gálók, és neki úgy kellett hazamennie a panelba, hogy nem volt se márványsajtja, se
roquefort-ja. A nagymama nem megalkuvásból mondott márványsajtot, hanem azért,
mert nem kedvelte az idegen szavakat, mivel nem ismerte ôket. Az Adél nénit viszont
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ismerte is, meg kedvelte is. Az Adél néni is a nagymamát, csak nála ez nem volt ennyi-
re egyértelmû.

– Nagymama, nem lehetne egyszer sült csirke vasárnap? – kérdezte a testvérem, aki
az összes Jean Marais-filmet látta, amit csak adtak a tévében, és hároméves kora óta az
volt a vágya, hogy egyszer csontokat dobálhasson ebédkor egy kutyának az asztal alá,
és megérezte, hogy most sok mindent lehet, ami eddig tilos volt. És már el is kezdte
tervezni, mit mond majd Adél néninek, amikor kölcsönkéri a Pilátust, a mindenkori
dán dogot, akire az Adél néni lecserélte az orosz agarakat.

– De – mondta a nagymama. – Az passzolna a körtéhez – és fölvágta az almás pitét.
– A körtének úgyis szezonja van – mondta az anyukám, mert tudta, hogy a sógor-

nôje úgysem fog megszólalni.
– Karácsonykor meg lehetne pulyka gesztenyével! Tanultuk országismereti szemi-

náriumon, hogy az amerikaiak mindig olyat esznek karácsonykor.
– Pulykát! Hol kap anyuka pulykát! – kérdezte anyukám, mert egy praktikus lélek.
– Majd az Adél szerez – válaszolta a nagymama, mert ô is praktikus lélek volt, és er-

re már nem volt több kérdés, mert az Adél néni neve olyan érv volt, amire nem lehetett
rátromfolni, és amit tetszés szerint lehetett alkalmazni bármikor és bármire. Amikor
az egyetemista, miután tizenhétszer vitte el az Adél néni, hogy megnézzék A Kiliman-
dzsáró havát, angol szakra jelentkezett az egyetemre (amire mellesleg az Adél néni ta-
nította meg, mert ô vigyázott rá, amíg a nagymama és a nagypapa a bolgárkertészet-
ben nemesítette a rózsákat, és nem szeretett unatkozni), a többiek sóhajtoztak, és azt
mondták, hogy ez az Adél tempója. És amikor ez neki a fülébe jutott, dafke megtaní-
totta franciául is. A többiek úgy gondolták, hogy két nyelvet megtanulni elég nagy lu-
xus, ha úgysem fogja tudni használni, amíg ezek itt vannak, márpedig nem úgy fest a
dolog, mintha készülôdnének hazafelé. Aztán akkor is adéloztak, amikor el kellett va-
lamit intézni, de nem tudták, hogy hogy: majd az Adél megmondja, annak vannak
kapcsolatai. És nem lehetett tudni, hogy az Adél néni büszke lehet-e ezekre a kapcso-
latokra vagy nem. Egyébként németül is tudott, de úgy soha nem beszélt. Állítólag egy-
szer, amikor itt volt egy delegáció a Drezdai Kísérleti Bolgárkertészettôl, meghívták az
Adél nénit, hogy társalogjon a vendégekkel, de ô nem társalgott egy hangot sem, és ami-
kor az egyik drezdai bolgárkertész Rilkétôl idézett, és az Adél néni kijavította, és min-
denki kérdezte, hogy:

– Maga így beszél németül, mért nem szólt egy szót sem? – akkor az Adél néni azt
mondta, hogy: – Azért, mert utálom. És többet megint nem beszélt. Oroszul is tudott,
de az oroszleckékben soha nem segített, mert azt mondta, hogy ô Csehov miatt tanult
meg még ’38-ban, de az most nem ér, viszont a Szállnak a darvak feliratait mindig (23-
szor) hangosan kijavította a moziban.

Szóval ez történt néhány nappal azelôtt, hogy kikiáltották a köztársaságot. És ez
mintha csak a kezdete lett volna mindazoknak a csudás dolgoknak, amelyek ki tudja,
honnan sorjáztak elô most, hogy szabad volt nekik. Itt van például a rá következô va-
sárnapi ebéd, amit már az új államforma polgáraiként fogyasztottunk el, és amikor
tényleg sült csirke volt, egyelôre a roquefort-os vagy márványsajtos körtesaláta nélkül.
Nem azért, mert megrekkent a nagymama lendülete, hanem azért, mert megsajnálta
a nagypapát, akinek egy hét alatt kellett szembesülnie a Párt és a rántott hús trónfosz-
tásával, és bölcs asszony lévén tudta, hogy ennél sokkal kevesebbe is belerokkantak
már emberek.

Nem sokkal késôbb az egyetemista beállt egy ismeretlen és kiejthetetlen nevû büfé-
be vagy ahogy ô nevezte, gyorsétterembe fölszolgálónak, ahol a sült krumpli és a
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szendvics mellett (amit hamburgernek neveztek) egyéb, amerikai ételeket lehetett en-
ni. Meg is hívta a nagymamát, hogy szemrevételezze elsô munkahelyét, aki azonban
alapvetôen szemérmes asszony lévén az Adél nénivel érkezett, aki pedig nem ment az
utcára a Pilátus és valamelyik kalapja nélkül. Így aztán majdnem meg is töltötték a he-
lyiséget, ahol az Adél néni, amikor meglátta a leginkább angol kifejezésekbôl álló ét-
lapot, azt mondta, hogy na végre!, rákönyökölt a pultra a bézs színû raglánkabátjában
(amely mindenki másnak drapp lett volna), és shakespeare-i angolsággal végigrendel-
te az étlapot, nem azért, mert éhes volt, hanem mert imádta, hogy végre hangosan és
büntetlenül beszélhet angolul. A nagymama Adél nénivel ellentétben észrevette a sze-
mélyzet tétovázását és ijedtségét, amikor a Pilátus leparkolt, de nem mertek szólni,
mert az Adél néni úgy nézett ki, mint egy külföldi, és úgy is viselkedett, és az üzletben
az egyetemistán kívül senki nem tudott külföldiül, csak oroszul. A vezetôség aztán so-
káig vitatkozott azon, hogy kirúgják-e ezért az egyetemistát vagy ne, de végül nem rúg-
ták ki, mert az Adél néni csak angolul volt hajlandó rendelni, és hetente, kéthetente
fölbukkant a nagymamával, aki imádta a hamburgert.

Otthon a férfiak azon tanakodtak, hogy mi lesz most, de nem a nagymamára gon-
doltak, és senki nem tudta sem otthon, sem a gyárban, sem a kocsmában. Úgy érez-
ték, hogy a tudtukon kívül történik velük valami, és amikor egy nap a nagymama ebéd
után nem almás pitét hozott be, hanem egy selyempapír csomagot, amelyben francia-
krémes, Esterházy-torta, Sacher-torta meg mignon volt, nem szóltak egy szót sem, csak
megrándult az arcuk, és még jobban gyûlölték az Adél nénit.

Aztán a nagymama egy vasárnap patisszont rántott. A férfiak föl voltak háborodva,
hogy hogy kerül ilyenkor rántott hal az asztalra, amikor nincs is karácsony, de akkor a
nagymama mondta, hogy az nem hal, hanem patisszon, csak kirántva egyformán néz-
nek ki. Akkor meg azt nem tudták, hogy mi az a patisszon. Az egyetemista tudta:

– Olyan, mint a zucchini. – A férfiak azt se tudták. – Vagy a padlizsán. – Azt se tud-
ták. – Olyan, mint a tök.

– Tök? – kérdezte a nagypapa nagyon halkan. – Margitom, te nekem tököt ne ránt-
sál. Te rántsál nekem halat, csirkét, karajt, de tököt ne – és ezt olyan szomorúan mond-
ta, hogy a nagymama soha többé nem rántott patisszont, mert tudta, hogy néhány hó-
nappal ezelôtt a nagypapa nem szomorú lett volna a patisszontól, hanem tajtékozni
kezd, és kidagadnak a homlokán az erek.

A baráti csapatok akkor kezdtek kivonulni, amikor a nagymama elôször sütött piz-
zát, és mutatták a tévében a cihelôdést, mire az Adél néni szívott egyet a szipkájából,
és azt mondta: – Na azért. – És lement a cukrászdába, és rendelt egy oroszkrém tor-
tát. A cukrász néni meg azt hitte, hogy rosszul hall, mert mindenki tudta a környéken,
de itt-ott még a hegyekben is, hogy az Adél néni évtizedek óta bojkottálja az oroszkrém
tortát, pedig régen az volt a kedvence, és amikor kivezényelték követ törni, és csak me-
leg ruhát meg a legszükségesebbeket vihette magával, akkor ô a rúzsán, a szemceru-
záján meg a púderén kívül csak négy szelet oroszkrém tortát vitt magával selyempa-
pírban. Szóval a cukrász néni mielôtt kiszolgálta volna, hátrakiabált a férjének, hogy:

– Jóska! Tényleg mennek!
És amikor az Adél néni a szájához emelte a villát, leállt a kiszolgálás, az emberek

megálltak a kirakat elôtt, mert már nem fértek be, mindenki ôt nézte, mert tudták,
hogy évtizedek óta vár erre az ízre, és amikor az a falat nem olyan volt, mint amire em-
lékezett, fölállt, és azt mondta:

– Semmim se maradt – és az emberek szégyellték magukat, hogy hiába volt itt rend-
szerváltás.



Aztán a nagymama meghalt. A temetése vasárnapra esett. A torra anyukám és a só-
gornôje készítették az ebédet: húslevest, krumplipürét, rántott húst, merdellét és al-
más pitét. De akárhogy igyekeztek, nem lett olyan, mint a nagymamáé, senkinek sem
ízlett. Azt mondták, hogy a gyász vette el az étvágyukat, és meg voltak hatódva. De a
rántott hús nem ízlett jobban a következô vasárnap sem és azután sem, mert attól kezd-
ve megint ez volt a vasárnapi ebéd. Nem ízlett ugyan, és szégyellték magukat, amikor
gesztenyés pulykára gondoltak véletlenül, titokban, nem ízlett, de nem törôdtek ve-
le, mert úgy tudták, hogy a vasárnapi étel az a rántott hús, és mindenki ezt eszi vasár-
nap ebben az országban, és úgy érezték, hogy visszaállították a világ rendjét.

Aczél Géza

VERSKERET

öreg piás piktor barátom egyszer meglátott egy furcsa görbe fát gyorsan hazaszaladt 
hozta a csonkig égett ceruzát az elhasznált mappát és mohón skiccelni kezdett 
a bamba közönybôl fölrázódva oldalról irigykedve lestem ezt a különös rendet mely 
minden szabálytalanságon átütött szúrós tekintete már nem szúrt a vesébe nem 
ácsingózott a folyékony cseresznyére helyette hevülni kezdett átható nézése és a fa 
viszonya ma sem tudjuk az esztétikum mikor lesz csoda s mikor izgatják túl magukat 
a dilettánsok azért az ilyen hétköznapi élményekben az ember mégis rászok valami
emelkedettre melyben nem úszkálnak napi gondok kényes párkapcsolatok otromba
politikába tuszkolt eszme csak a formálás keresztje zsibbasztja meg a teremteni 
vágyót kinek génjeire az ôs-ok valaha rátolt egy furcsa díszletet a fecskefészek építése
vagy a hangyavárak ezoterikus kelleme belül lassan átkódolódott s a struktúráknak 
felismert üdvére morgott áhítat egyszer csak idesodort minket a növény elé s ahogy 
peregni kezd a belsô film lefelé érteni vélem gordonkázó kis énektanáromat ahogy 
a régi kötelezô moziba járás végsô aktusaként méltatlankodva kiakad mikor a hátrafelé
lejtô sivár moziban géppuskaként csattogni kezdtek a különben zseniális breuer 
marcel-székek s üvöltésekkel fokozva annyi a filmet záró klasszikus zenének 
a nagyzenekari szárnyalást temérdek vad kamaszos falkahang keretezi s ô áll megalázva
mint egyszeri rajongó a szemetesen pállott terem közepén utólag látom ebben 
az ortegás tolongásban már nincs remény még ha magam idôvel ebbôl a fölbôszült 
tömegbôl majd vissza is kanyarodom de már nem annyira miként hunyt szemmel 
néhány kifinomult rokon kik nagy patetikus koncertekre járnak botfülekkel drukkolok
hát ennek a különös világnak és reménykedem élményeik sosem hamisak kiket 
az összenyalábolt ritmus olykor megríkat tényleg befelé sírnak és tiszta kék éterekbe 
oldódik átszellemült tekintetük a jócskán kihúzódott eszmélkedésben egy idô után 
legizgalmasabbnak mégis a fotózás masinás üzérkedése tûnt mivel nehezen botladoztam 
át a többmilliárdos kattintások beláthatatlan sorát mert ha pista bácsi ügyes kis képeket 
koholhat pajtás gépével a szomszédban odaát akkor hová termelnek az irdatlan 
teleszkópos komputerek melyekbe az ácsingózó nézô alultáplált technikai nívója 
folyamatosan beleremeg s a széptani sikert leginkább a csôhosszúságtól reméli persze 
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aztán mint mindenütt a fontoskodó zsûri leméri az exponálási pillanatot mi az mi 
besûrûsödött az egyszeri magányba mi az mi irritálóan nincsen ott s esik szét minden
mint az oldott kéve míg rá nem lelünk a futurizmus lényegére ahogy rángatja tépi 
a harmónia állandóságát belül valami esztelen változás melyben esik atomjaira 
giccsesedik a táj és a líra híg mézként csöpög a lélek üvegasztalára majd lassan 
elmaszatolódik s ki már nem éri fel puha lépésekben a klasszikus módit mint tömôs 
libába dugja e virtuális tákolmányba a kisebbségi kampányt és a szexet – hiába valami
furcsa báva tekintet az érzelmi futamokat az öngerjesztések sorából kinézi s ahogy 
a vendéglátás alsó polcain kisvendéglôjében szakosodni kezdett rézi néni úgy válik 
kellemesen feleslegessé kiporciózhatóvá az óda a szomorúság pedig átszivárog egy kis
helyi adóba melynek hang-nyalábjai ôszi ködként a deresedô mezôket lefedik 
a komolyabb költô aztán sápadtan mereng halkan világosodó ablakában reggelig 
s az éterben minél messzebbre lebeg egyre inkább nem találja a választ közelít 
a belsô zenéhez de a kapcsolatra sincs markáns magyarázat ahogy a tekintet ezernyi 
villanása is egyedül marad bámulja fotózza ezt a valahol megfestett tájat melybôl 
folyamatosan szökik a pillanat s talán már silány utánzat az ünnepekbe öltöztetett 
rezignált élet is melyre öreg piás piktor barátom onnan föntrôl hamiskásan még visszaint

Kiss Judit Ágnes

GYEREKKOR (II)

Állatkert

1

Hófelhôs tó mélyén,
Hullámzó ég szélén
Röpköd két fáradt hal
Meglankadt szárnyakkal.

Két kézzel megfognak,
Tûfoggal csattognak,
Hajnaltól éjfélig
Szívünket széttépik.

2

Ágyamban pók mászik,
Nyálszálán hintázik.
Nyolc szemmel rám bámul
S megszólal perzsául.
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Hét nyelven tolmácsol,
Mûfordít albánból.
Hogy mért? Én nem kértem,
Így aztán ráléptem.

3

Hûs hátú tûzbárány
Bóklász egy jégtáblán.
Rád néz és felbéget,
Látod már, eltévedt.

Kínálnád óborral,
Csak mindent felforral.
Láng csap fel gyapjából,
Társ nélkül téblábol.

Kiszámolók

Tejtartóban ül a tej,
Képtelen aludni,
Ha lábosba öntenék,
Nem tudna kifutni.
Sír szegény,
Sír szegény,
Túlságosan zsírszegény.

Ámulok, csak bámulok
A sok kukarácsán,
Hogyan tudnak fölmászni,
Föl a kuka rácsán.
Chemotox,
Chemotox,
Kukarácsa, nem mozogsz.

Gitta néni elaludt,
Örökös az álma,
Faágyán egy bucka nôtt,
Afölött egy pálma.
Temetô,
Temetô,
Többet sose jön elô.
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Szörnyszomszéd

Szörny van a szomszéd szobában,
Minden éjjel hallom,
Ahogy hördül, ahogy mordul,
Kaparász az ajtón.

Nagyi szerint nem szörny az, csak 
Böbe néni horkol,
Ô nappal is mindig morcos,
Mindenért letorkol.

Nagyi ezt csak azért mondja
Nekem, hogy ne féljek,
De titokban ô is retteg,
Úgy indul az éjnek,

Minden villanyt leolt, nem mer
Pisilni se menni,
Hadd higgye a szörnyeteg, hogy 
Nincs is itthon senki.

Böbe néni a szörny anyja,
Babusgatja lágyan,
Amíg a szörny lassan hízik
A szomszéd szobában.

Anyáék ágya

anyáék ágya véres
anyáék ágyán öltek
nem a vendégek voltak
ôk másik ágyon ültek

anyáék ágya foltos
anyáék ágya nedves
anya túlontúl szótlan
apa túlontúl kedves

apa és anya nem lesz
és sosem volt testvérem
éjszakánként úgy félek
hogy nem is vagyok én sem
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ha volnék is csak vendég
mindig a másik ágyon
egyedül a szobában
egyedül a világon

Miskolczy Ambrus

AZ IRODALOM ÁTOK ÉS/VAGY ÁLDÁS?
Tallózás Bartók Béla 

könyvtárában és olvasmányaiban1

Bartók Béla nem volt könyvbúvár, de sokat, sokfélét és sok nyelven olvasott, klassziku-
sokat és igénytelen lektûröket egyaránt. 1936-ban Pásztory Ditta így nyilatkozott: „Ami
az olvasást illeti, arra csak annyit felelhetek, hogy férjemnek nincs kimondott kedvelt szerzôje,
mert minden iránt érdeklôdik. Az életnek nincsen olyan megnyilvánulása, amellyel szemben ô
közönyös maradhatna. Modern író? Hát nem lehet mondani, hogy kizárólag ezek érdekelnék,
mert a régiek éppúgy lekötik a figyelmét.” (Aranyi Lipót: BARTÓK BÉLA FELESÉGE BESZÉL BAR-
TÓK BÉLÁRÓL. Újság, 1936. szeptember 27.) Ez a nyilatkozat némileg megtévesztô. Mert
voltak kedvenc olvasmányai. És ami a lényeg, a Bartók-kutatás hálával tartozhat a ze-
neszerzônek, ugyanis gyakran ceruzával a kézben olvasott.

Az olvasás technikái
Bartók, ha idegen nyelvû könyvet olvasott, gondosan aláhúzta az ismeretlen szavakat,
és olykor kiírta a magyar megfelelôt is. Németül anyanyelvi szinten tudott, ezért csak
a francia eredetû szavakat jelölte egyszer-egyszer mint ismeretleneket vagy szokatla-
nokat. Francia könyveiben – amelyeket alaposan tanulmányozott – nem hagyott olyan
szót, amelyet nem fordított le. Ez különös alaposságra utal. Mert valljuk meg, mi, egy-
szerû földi halandók, ha idegen nyelven olvasunk, nem nézünk meg minden ismeret-
len szót. Bartók megtette. A legegzotikusabb szavakat is aláhúzta és kiszótározta. Az
intenzív olvasást mûvelte, valamiféle belsô párbeszédet folytatva a mûvel. Könyveiben
nemcsak aláhúzott egyes mondatokat, nemcsak az oldalszélen húzott vonallal, kérdô-
vagy felkiáltójellel jelezte, hogy mit tart fontosnak vagy éppen problematikusnak, ha-
nem alkalomadtán egy-egy megjegyzéssel kifejezésre is juttatta véleményét. És az ol-
vasmány olykor belsô zenét inspirált. Amikor például Rousseau így írja le a napfelkel-
tét: „A tûz egyre magasabban lobog, napkelet lángokban áll, ragyogásoknál várjuk az égitestet,
jóval azelôtt, hogy megmutatná magát, minden pillanatban azt hisszük, hogy megjelenik, végül
már látjuk. Egy ragyogó pont úgy indul el, mint a villám, és betölti az egész mindenséget, a sö-
tétség fátyla fellebben és lehull. Az ember felismeri saját otthonát, és úgy érzi, hogy megszépült.”
– Bartók ide csak egy kottarészletet írt, amelyet a szakértô – némi túlzással szólva – ra-
kétamotívumként értékel.2
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Bartók könyvtára változatos. Homérosztól Proustig, a BIBLIÁ-tól Darwinig kis és nagy
írók egyaránt jelen vannak, olyan regényírók is, akiket ma igényesebb sznob letagad-
na, és olyanok is, akikkel hivalkodna. Gorkijt ma például nem illik olvasni, a huszon-
három éves Bartók lelkesedett érte. Pierre Lotira, Balzacra, Victor Hugóra és Maupas-
sant-ra sem járnak jó idôk. Jacobsen ateizmusról szóló regénye, a NIELS LYHNE kiment
a divatból. Nietzsche viszont divatban van. Dosztojevszkij és Tolsztoj, Rousseau és Flau-
bert örök. Könyvtára kozmopolitizmusa ellenére Bartók igazán a francia írókat szeret-
te, a német irodalom számára csak Goethe volt. Mert „...ez aztán egész külön világ!” – ír-
ta egy levelében 1916-ban. Viszont jellemzô, hogy olvasmányaiban különös elôszere-
tettel az aforisztikus gondolatokat húzta alá, mintha afféle aforizmagyûjteményt akart
volna összeállítani. Ugyanakkor – érdekes – ô maga nem gyártott szállóigévé váló böl-
csességeket. Nem akart az írókkal a verbális térben megmérkôzni, érzéseit a zenében
fejezte ki. Mindazonáltal Bartók szellemi arcképét – némi túlzással szólva – olvasmá-
nyai alapján is meg lehetne rajzolni, persze akkor, ha legkülönbözôbb megnyilatkozá-
sait is figyelembe vesszük. Olvasmányai azért fontosak, mert érzései artikulációját se-
gítették elô. Sôt, olykor sorsdöntô élmények forrása lehetett egy-egy könyv, pontosab-
ban: a könyvbeli tapasztalat. Mert – írta Geyer Stefinek – „akár ténybeli, akár könyvbeli
(tapasztalatszerzés) ismeretszerzés nélkül lehetetlen bármirôl is véleményt formálni”.

A vallásos neveltetéssel szembeni lázadásának hátterében is ott állnak a könyvek. 
A könyv persze önmagában néma tárgy. Az olvasás akkor hoz forradalmat, ha gondol-
kodással párosul. Egy visszapillantó levélben Bartók maga így írja le ezt a folyamatot:
„14 esztendôs koromig, mint tisztelôje a »tekintélynek«, buzgó katolikus voltam. Melegen érzô szí-
vemnek roppantul fájt az akkori politikai újítás, a polgári házasság behozatala, mint az egyház
hatalmának csorbítása. 15-16 esztendôs korunkban részletesen tanultuk az iskolában (a vallás-
tanban) az egyházi erkölcstant, ceremóniákat, dogmatant, egyháztörténelmet; egy buzgó hitta-
nár igyekvésébôl még sokkal többet az elôirt anyagnál. Nem lehet arról fogalma, micsoda részle-
tezéssel tárgyaltunk egy-egy pontozatot. Az erkölcstani órákban pl. ilyen megfejtendô kérdések
adódtak fel: ha valaki feleségével és szüleivel vízbe esik, az egyház parancsa szerint kit köteles
elôször kimenteni. Megtudtuk azt a »fontos« körülményt is, hogy olyan embernek, a ki püspöki
felmentés folytán pénteken ehetik húst, viszont pénteken – a meddig ezzel a felmentéssel él – nem
szabad halat ennie. Megtudtunk egyet-mást az egyház irgalmasságáról is, hogy pl. eretneket a
pápai határozmányok alapján senkinek házába fogadnia, élelemmel ellátnia kiátkozás terhe alatt
tilos. (Ilyen eretnek vagyok pl. most én is.) Tanárunk buzgalmának megvolt az a fényes eredmé-
nye, hogy azóta elvben nem vagyok többé katolikus. »Isten«-nek s a »halhatatlan lélek«-nek kér-
dését még függôbe hagytam, nem mozdulhattam se té, se tova. Várni kellett. 18 éves koromban
fölszabadulva az iskolai nyûg alul, komolyabb könyvek olvasására is tellett az idôbôl. Késôbb
nagy hatást gyakoroltak rám asztronómiai tanulmányaim, egy dán író mûvei [Jacobsen], egy
ismeretség s legfôképp saját gondolkozásom. Mire 22. életévem befejezôdött, új ember voltam –
ateista.” Más alkalommal ezt a folyamatot így jellemezte: „Valóságos reneszánsz állott be
lelkemben, míg végre hosszú forrongás után alig egy-két esztendô elôtt kialakult mai felfogásom.”

Kérdés azonban, milyen ateista vált belôle. Ô maga így foglalja össze a lelki rene-
szánsz folyamatát és eredményét: „Hosszas gondolkodás után bizonyos megállapodásokra
jutottam önmagammal szemben, melyek a következô – korrigált – bibliai nyilatkozatokban fog-
lalhatók össze: A biblia csudálatos következetességgel éppen a fôbb igazságok ellenkezôjét hirde-
ti: hiszen nem isten teremtette az embert saját képére és hasonlatosságára, hanem az ember alkot-
ta istent saját hasonlatosságára. Hiszen nem a test halandó és a lélek halhatatlan, hanem éppen
fordítva, a lélek mulandó és a test (vagyis az anyag) örökkévaló!”
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Nietzsche vonzása és – taszítása?
Bartók alapvetôen még nagy klasszikusok szellemi támasza nélkül jutott el a lélek és
az anyag bibliai viszonyának egyfajta megfordításához. Amikor huszonnégy éves lett,
szabadgondolkodását Nietzsche erôsítette meg. Lelkesen fedezett fel olyan gondola-
tot, „melyre pár éve, hogy már én is rábukkantam, de melyet még sehol másutt nem találtam”.
Ha imponálni akart a lányoknak, akkor Nietzschét idézte, és büszkén „Nietzsche hívé-
nek” nevezte magát. Ezek a vallomásos levelek valóságos intertextuális szövevények.
Ha nem hivatkozik is egy-egy nagy íróra, mégis mintha tollát éppen náluk is fellelt
gondolat segítené. Természetesen a legradikálisabb tagadó: Nietzsche. Mintha vala-
mi faltörô kosként akarta volna használni, hogy vele betörjön a hagyományos világba,
és hódítson. Geyer Stefi lelkét is nietzschei magaslatokból próbálta meghódítani. Nietz-
schét idézgette, és ha éppen nem hivatkozott is rá, az ô szellemiségét reprodukálta. A
Nietzsche-féle magasság azonban maga a szakadék. Nietzsche bele is zuhant. Bar-
tók a maga módján és másképpen mondta ki azt, amit Nietzsche: „Isten halott.” Nietz-
sche vissza is rettent, amikor egy ôrülttel mondatta ki: „Megöltük Ôt!” (René Girard:
THE FOUNDING MURDER IN THE PHILOSOPHY OF NIETZSCHE. In: VIOLANCE AND TRUTH. ON THE

WORK OF RENÉ GIRARD. Szerk. Paul Dumouchel. Stanford, 1988.) Majd ô is megôrült,
miután Jézus ellen valóságos keresztes hadjáratot indított Dionüszosz dicséretét zeng-
ve. Bartók már a megállapodott szabadgondolkodó magabiztosságával ítélkezett, az
egyház tanítását „misztikus zagyvalék”-nak minôsítve, ami „nem is Jézusnak alkotása, aki
tulajdonképpen csakis etikus volt, s mint ilyen egyikét a legnagyobb mûveknek alkotta, habár ta-
nításában akad elég, amin megütközhetünk”. Bartók tehát nem állt Nietzsche mellé. És
nem ismételte meg azt a Dosztojevszkij-regényhôstôl vett pózt sem, hogy hiszünk Krisz-
tusban, de nem hiszünk Istenben. A nietzschei bajt azonban Bartók is érezte magában,
nyilván részben Nietzsche hatására. Meg is kérdôjelezte Rousseau szerénységre inté-
sét: „A lázadó angyal, aki félreismerte saját természetét, gyengébb volt [itt látható a lapszélen
Bartók kérdôjele], mint a boldog halandó, aki békében él a maga természete szerint. Az ember
nagyon erôs, amikor megelégszik azzal, ami; de ô nagyon gyenge, ha az emberiség fölé akar emel-
kedni. Ne képzeljétek azt, hogy ha képességeiteket növelitek, erôtök is növelitek, ellenkezôleg, csök-
kentitek, ha gôgötök is képességeiteknél és erôtöknél nagyobb lesz. Mérjük meg szféránk sugarát,
és maradjunk a központban, mint a pók hálója közepén, mi mindig elegendôk leszünk önma-
gunknak, és nem kell gyengeségünkre panaszkodnunk, mert nem érezzük soha.”3

Úgy tûnik, Bartók ez alkalommal Rousseau ellen Nietzschével tartott. Ugyanakkor
Nietzsche-olvasmányai is tudatosították benne a modern világgal járó és a modernitás
szellemében felismert bajokat: „Az ôrültségre találó szava van a magyarnak: lelkibeteg.
Beteg a lelke, rosszul, rendetlenül mûködik, míg el nem pusztul. Akik ez[t] a szót alkották, nem
hittek a lélek halhatatlanságában.” Ugyanakkor olyan szerzôket is olvasott közben, akik
igényelték, sôt terjesztették a hitet, mint Tolsztoj és Dosztojevszkij. Mégis inkább Nietz-
schét idézgette leveleiben, mintha ezzel emberfölötti magasságokba emelkedne, és rá-
látna a világra.

Nietzsche a lázadás prófétája, aki minden viszonylagosságra felhívja a figyelmet, és
egyben a viszonylagosságok világa fölé emel. „Nincsenek örök tények; miként nincsenek ab-
szolút igazságok” – húzza alá Bartók AZ EMBERI – TÚLSÁGOSAN IS EMBERI példányában,4 és
e számára fontos gondolatot megírja Elza nôvérének is. Nietzsche filozófiája Bartók
szemében „a mai tagadásfilozófia”, amint ez egy lapszéli észrevételébôl kiderül. A nietz-
schei idézet – amelybôl Bartók sok mindent aláhúzott – így szól: „...mert az emberiség-
nek egészében nincs célja, következésképpen az ember a világ folyásának szemlélésében nem ta-
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lálja vigaszát és megnyugvását, hanem csak kétségbeesését. Ha mindenben, amit tesz az embe-
rek végsô céltalanságát látja, akkor saját tevékenysége saját szemében tékozlás jellegét ölti. De
magunkat mint emberiséget (és nem mint csak egyént) éppen úgy eltékozoltnak érezni, mint
mi a természet magányos virágát eltékozoltnak látjuk, ez olyan érzés, amely minden ér-
zés fölött van. Ki képes erre? Bizonyára csak egy költô, és a költôk mindig meg tudnak vi-
gasztalódni”. Mire Bartók németül megjegyezte: „A könnyelmûség vigasztal, csak a köny-
nyelmûség!!”

De vajon a mindent tagadás és mindent viszonylagossá nyilvánítás nem könnyel-
mûség-e? Nem is beszélve az Übermensch- és Dionüszosz-kultuszról? Ebben még rá-
adásul van is egy logikai ellentmondás, hiszen a pogány isten a csôcselék istene, az
erôszakra kész csôcseléké, és mit közösködik a felsôbbrendû lény a csôcselékkel? Per-
sze a hagyományos nyárspolgári világ rombolásának megvan a maga pikantériája.
Bartók is falta Zarathustra aforizmáit, amelyek ma már elég bárgyú bölcsességekként
hatnak. De hát amikor az erénykultusz már kimerült, kellô élvezettel húzhatta alá pél-
dául azt, ahogy Nietzsche az erényt „tik-tak”-nak minôsítette. De aztán úgy látszik be-
lefáradt a nietzschei tik-takolásba. A felsôbbrendû emberrôl szóló fejezethez talán el
sem jutott. Mert az utolsó aláhúzás a következô intés: „Légy azzá, aki vagy!”

Ezzel mintha Bartók befejezte volna Nietzsche mûvének olvasását, és ez talán jel-
képes. Jelképes lehet az is, hogy Rousseau mûveinek olvasásával folytatta, mintegy hu-
szonnégy éves korában. Rousseau pedig valóban arra nevelt, hogy az (ál)emberfeletti
magasságokból alászállva, a társadalmi térben teljesedjen ki az ember. Pontosabban
erre nevelt volna, de úgy tûnik, Bartók számára az idô tájt más rousseau-i gondolatok
fontosabbak voltak. Miközben ugyanis Geyer Stefi lelkét akarta meghódítani, éppen
az EMIL-t olvasta, és az ebbôl tanultak végzetesek lehettek a számára. A mû mint a ne-
velés kézikönyve óvatlan olvasójával elhiteti, hogy az embert könnyen lehet a jóra ne-
velni. Nem valószínû, hogy ez a gondolat akkor jó hatással volt Bartókra. Mert a nôk-
kel szemben élt benne is egyfajta hagyományos és divatos fölénytudat (Judit Frigyesi:
BÉLA BARTÓK AND THE TURN-OF-THE-CENTURY BUDAPEST), s az EMIL valószínûleg ezt erôsí-
tette meg. Úgy viselkedett, mint egy iskolamester, amikor Nietzsche tanítását úgy ad-
ta tovább szerelmének, mint valami édes, ám tiltott gyümölcsöt.

Bartók az Übermensch magabiztosságával vallotta: „Ami a tradíciót illeti, ez csak az át-
lagemberek szentírása. De éppen a Geyer Stefik azért teremtôdtek, hogy ne dôljenek igájába. A leg-
alsóbb <nép>osztálynál, a népnél annál szebb, minél jobban ragaszkodik a tradícióhoz. De a
legfelsôbb osztály emberei kell, hogy mentôl inkább függetlenedjenek alól. Középút nincs. [...]
Ezért az a középosztály, mely a legfelsôbbek és a parasztosztály között áll, korlátoltságában szin-
te élvezhetetlen. A parasztoknak mindenben megnyilatkozó sokszor ôserejû gyermekes naivságát
<élvez> szeretjük, a legfelsôbbek szellemi ereje imponál, de a középszerûek – hozzá véve az
»urak« legnagyobb részét – bárgyúsága, melybôl a természetes naivság hiányzik, tûrhetetlen. Azt
hiszem, küzdenie kell mindenkinek, nônek úgy, mint férfinak a tradíció bilincsei ellen, persze ha
megvan a hozzá való ereje.”

Rousseau tanítása
Bartók feltehetôen csak késôbb olvasta Rousseau JULIE-jét. De abban felfigyelt arra,
hogy Rousseau milyen társadalmi józanságra intett, amikor a szüretelést írta le és az ott
érvényesülô „édes egyenlôséget, amely itt visszaállítja a természet rendjét”, míg a római Sa-
turnaliákon hiába fordították meg a hierarchiát, nem lehetett hatása. Bartók a könyv
ehhez kapcsolódó jegyzetét bekeretezte. A vonatkozó szövegrész így szól: „Ha innen egy
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közös ünneplô rend [état=rend=állapot] születik, amely nem kevésbé kedves azoknak, akik
felemelkednek, mint azoknak, akik leszállnak, nem az következik-e ebbôl, hogy minden rend ön-
magában közömbös, ahhoz, hogy valaki ki tudjon vagy ki akarjon abból lépni? A koldusok sze-
rencsétlenek, mert örökké koldusok; a királyok szerencsétlenek, mert mindig királyok. A közép-
rendek, amelyekbôl könnyen kilépni, örömöket kínálnak maguk fölött és alatt, azok fényét terjesz-
tik, akik alkotják ôket, több megismerendô elôítéletet és több összehasonlítandó fokozatot adva ne-
kik. Íme, úgy tûnik nekem, ez a fô oka annak, hogy a közepes társadalmi helyzetben találjuk a
legtöbb boldog és józan embert.”5 Bartók ezt a gondolatmenetet is érvényesnek tekinthet-
te magára, hiszen a rousseau-i fejtegetés az ô és Geyer Stefi társadalmi állapotára is
vonatkoztatható volt. Végül is ôk mindketten az elmarasztalt urak világához tartoztak.
Az általánosítás önnön szemében aligha tette magukat vonzóvá. De nem is ez volt a fô
szempont, hiszen az általánosítás Bartók esetében az elégedetlenségbôl fakadt. Lát-
tuk, az elégedetlenséget az alkotásra ösztönzô erôként élte át. Ebben is megerôsítette
ôt korábbi korszaka olvasmányainak fôszereplôje, Nietzsche. És ugyancsak a Nietzsche
tartós hatásának betudható póz volt, ahogy szinte kérkedett azzal, hogy a szenvedés mi-
képpen nemesíti a lelket: „Aki szenvedés adta gondolatokat akar teljesen megérezni, annak
szenvednie is kellett már. Nem gondolja?! Én hálás vagyok a sorsnak minden göröngyért, amit
utamba görgetett; nehéz volt a küzdés, de hiszen a küzdelem erôsít” – írja szerelmének. Alig-
hanem jobb lett volna, ha Rousseau reá tett hatását óvatosan megszûrve, kíméletesen
számba veszi Geyer Stefi érzékenységét, és egyúttal többet merít az EMIL humanita-
rizmusából. Igaz, erre a mûre is hivatkozott: „Útközben olvastam egy okos embernek kö-
vetkezô sorait, melyek más oldalról világítják meg ezt a »szenvedéses« kérdést, melyet mi annyi-
ra feszegetünk: [a levélben eredetileg franciául – MA] Tizenhat éves korában az ifjú tudja,
hogy mi a szenvedés, mert ô maga is szenvedett, de azt alig tudja, hogy mások is szenvednek, mert
másokat szenvedni látni, anélkül, hogy éreznénk szenvedésüket, még nem jelenti, hogy tudjuk is,
és mint már százszor mondtam, a gyermek nem képzeli el azt, amit mások szenvednek, nem is-
meri csak saját bajait, de amikor érzékeinek fejlôdése felgyújtja benne a képzelet tüzét, elkezdi em-
bertársaiban is érezni saját magát, panaszaik meghatják, átérzi fájdalmaikat. Akkor a szenvedô
emberiség szomorú látványa szíven üti az elsô elérzékenyüléssel, amit addig sohasem érzett.” (Ezt
a részt könyvében oldalhúzással jelölte Bartók.)6

De ezt a humanitarizmust ellensúlyozta a Nietzsche-féle éleslátással erôsített pesszi-
mizmus: „Az önzetlenség is csak önzés, de annak kisebb foka. A testi önzés nagyobb fokú, mint
a szellemi önzés. De mindent azért teszünk, mert saját magunknak jobban esik, ha megtesszük,
mint ellenkezôleg. Ha egy anya gyermeke helyett szenved, neki jobban esik ez, mintha tudná,
hogy gyermeke szenved.

Engem a kutatási és felfedezô vágy visz bele a sok sanyarúságba; s jobb ezt nélkülözések árán
kielégíteni, semmint úgy hagyni. Az esetleges felderítésre járó hír stb. nem csábít. De valami bû-
bájos van abban a tudatban, hogy én most járatlan utakon kóborlok, hogy olyan zsákmánnyal
térek haza, mint még senki elôttem. Szó sincs róla, jólesnék, ha »kisebb fokú« önzésemért egy föl-
di angyal megjutalmazna, mert emberek erre úgyse képesek. De ez hiú ábránd. Azért csak dol-
gozzunk, ôrülten, körmünkszakadtáig. Különben mi maradna más hátra, mint az öngyilkosság!
Miután régen megállapítottam, hogy az emberi lét céltalan, hogy az egész földi mindenségnek
létezése hiábavaló, mi maradt volna számomra más menedék, mint hogy a megfeszített munka
álomporához folyamodjak. Csaljuk magunkat folytonosan, érdeklôdjünk mesterségesen minden
iránt, hogy ne legyen érkezésünk az ember legnagyobb tragédiáján tépelôdni: léte céltalanságá-
nak tudatán. Már aztán egyre megy, elôbb vagy utóbb süllyedek-e a végtelen nirvanába. Rám
csak akkor következnék be a katasztrófa, ha megszûnnék munkakedvem, s nem érdeklôdnék töb-
bé semmi iránt.”
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Ez a fejtegetés már nihilista ateizmusnak hat, de valójában annak csak a póza. Bar-
tók ateizmusa a vallás tagadása, ami ugyanakkor vallásos hitként körvonalazódik, még
akkor is, ha tételes nyilatkozata szerint „a »hit«”-rôl lemondott, és „el sem képzelhetem
magam hites állapotban”. Pedig éppen abban volt. A vallást pedagógiai optimizmussal ve-
tette el: „A tiszta földet könnyebb megmunkálni, mint azt, amelyet bedudvásítottak.” Szemében
a kérdés: mi legyen a munka célja? Egy új vallás? Mert a vallásról egyfajta fejlôdésél-
mény szemlélete szerint gondolkodott. Az ember történelmi érdemének tudta be, hogy
„mikor gondolkodása is fejlettebb lett, bizonyos eszmék leszûrésével az istenek számát megcsap-
pantotta. Így lett a panteizmusból politeizmus, ebbôl monoteizmus s ebbôl – ateizmus. A késôbbi
az elôbbit falta fel”. Bartók elvetette az anyagtól független szellem létének lehetôségét,
elvetette a világ dolgaiba beavatkozó Isten létét, és megnyugodott agnoszticizmusá-
ban, hiszen mélységesen tudomásul vette, hogy véges lény nem foghatja fel a végte-
len titkait. Viszont Isten helyét elfoglalta az Élet, a Mindenség, a Végtelen. „...életkedv,
azaz erôs érdeklôdés kell a létezô Mindenség iránt.” És: „Ha én keresztet vetnék, azt monda-
nám »A Természetnek, a Mûvészetnek, a Tudománynak nevében...«” Geyer Stefinek szóló ta-
nácsa és tanítása mindennek megfelelôen így szól: „Gondolkozzék a »Végtelen«-rôl; borzong-
jon meg tôle, s hajtson fejet elôtte.”

Valamiféle vallásos ateizmus tehát a Bartóké, egyház- és felekezetellenes. Világképé-
ben a szellem transzcendenciájának helyét az anyagé foglalta el, az abszolútum a vég-
telen mindenség, az élet. Nemzedéki életérzés ez, amelynek alapján Bartók beállító-
dása rokonítható az ô zenéje iránt oly fogékony Csáth Géza Darwin-kultuszával. Csáth
leírásában Darwin így fejtette meg az élet titkát: „Ô tanított meg bennünket látni a zûrza-
varos rejtelmek óriási labirintusában, ô volt az, aki kinyitotta fülünket, mint valami lángeszû
karmester, hogy csodálatos módon megértesse velünk azt az isteni szimfóniát, amelynek eddig csu-
pán a nagyszerû hanghatásaiban, édes dallamaiban, bámulatos ritmusaiban tudtunk gyönyör-
ködni, mialatt a nagy zenemû mélyebb értelme, apróbb szépségei és fôleg egész összefüggése rejt-
ve maradt elôttünk. Mert azt mutatta, magyarázta meg nekünk, hogy az életnek nincs titka. Hogy
az életnek egyetlen célja az élés, s amit látunk magunk körül, az nem más, mint küzdelem a létért,
az életért.” E szavakkal Csáth mintha egyben a bartóki zenét is jellemezte volna. Ugyan-
akkor nem olyan elutasító a vallással szemben, mint Bartók. „Nem az oki kapcsolatok ke-
resése, nem az ismeretlen jelenségek megmagyarázásának a vágya, hanem az igazságos mennyei
bíró létezésére vonatkozó hatalmas kétségbeesett elemi kívánság, lelki követelés volt az, amely meg-
teremtette az istenfantáziát, az istenfogalmat.” Csáth elmélkedéseiben még van valami a fel-
világosodás játékosságából: „A görögök és rómaiak vallása demonstrálja legjobban a vallá-
sok képzeletfoglalkoztató, gyönyörködtetô szerepét, célját, amely – ismételjük – nem fô cél, de ta-
gadhatatlanul egyike a mítoszfantáziákat létrehozó motívumoknak: a politeizmus tudniillik sok-
kal nagyobb változatosságra ad alkalmat.”(Csáth Géza: REJTELMEK LABIRINTUSÁBAN, 1995.)
A vallásosság tehát Csáthnál valamiféle esztétikai életfelfogással fonódott össze. Ez Bar-
tóknál hiányzott. Hiányzott a vallás történelmi távlatokba helyezésének igénye. Ô in-
kább a lázadás indulatával nyilatkozott – mégis sokban a Csáthéhoz hasonló értelem-
ben – a vallásról.

Bartók számára ennek a vallásos ateizmusnak egyik forrása Rousseau lehetett, aki
maga is újrafogalmazta az istenfogalmat. „Hiszem tehát – tanította a szavojai vikárius
Emilnek –, hogy egy erô mozgatja a mindenséget, és élteti a természetet.” Sajnos, elveszett az
EMIL-nek az a kötete, amelyben ezt olvashatta Bartók, és nem tudni, hogy tett-e lapszé-
li megjegyzést vagy sem. Mint ahogy azt sem tudhatni, hogy jelölte-e azokat a részeket,
amelyek – ugyancsak a szavojai vikárius hitvallásából – agnoszticizmusának jellegét
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alakították. Például: „A teremtés eszméje megzavar, és nem tudom felfogni”, vagy: „Isten örök,
kétségtelen, de szellemem felfoghatja-e a végtelen eszméjét?” Viszont: „Semmi sem ér véget szá-
munkra az élettel, minden megtér a rendbe a halál rendjével.”

Bartók Péter az eddig vázoltakkal sokban egybehangzóan foglalta össze apja vallá-
sosságának lényegét, amelyet e gondolatokkal jellemez: „Van egy erô, aminek nincs tudo-
mányos magyarázata: ez tölt el bennünket örömmel, amikor felfedezzük a természet szépségét –
a tiszta kék tengereket, a friss zöld mezôket, a pompás növényeket, a csodálatos, hófödte hegycsú-
csokat, a teremtmények szinte korlátlan változatosságát ebben a világban, a titokzatos Univer-
zumot. Ez teszi lehetôvé számunkra, hogy a puszta biológiai funkciók mögé lássunk, hogy meg
tudjuk magyarázni a világ jelenségeit, és hozzáadhassuk a saját találmányainkat, a tudósok és
mûvészek csodálatos alkotásait; s megadja nekünk azt a képességet, hogy mindezt értékelni tud-
juk, és hálásak legyünk érte.” (Bartók Péter: APÁM, 2004.)

Ez már-már a szavojai vikárius tanításának modern parafrázisa. Bartók 1907-ben
még vitatkozott Rousseau-val: „Éppen most olvasok egy fejezetet Rousseau EMIL-jébôl, mely is-
ten létét bizonyítja. Ebbôl láthatná, mi a modern teizmus. Engem persze folyton ellentmondás-
ra ingerelt. Nem értem, mért mondja az öngyilkosságot olyan gyáva tettnek! Sôt. Ameddig en-
gem érdekel a világ, és ameddig valaki miatt kötelességemnek tartom, hogy tovább éljek, addig
föltétlenül nem követem el ezt a »gyávaság«-ot. Szegény jó mamámnak életébe kerülne az én ha-
lálom – húgom szeret ugyan, meg is siratna, de nála ez nem volna olyan nagy jelentôségû csa-
pás. Ameddig mamám él, ameddig engem a világ érdekel, addig öngyilkos nem leszek. De az-
tán? ha senki iránt kötelezettségem nincs az életben, ha egyes-egyedül állok (még akkor se »tán-
torgok«) – mért volna az a lépés gyávaság. Merész elhatározás se – az igaz, de semmiképpen se
gyávaság, közömbös cselekedet...”

Ezt nyilván az érzelmi zsarolás célzatával adta így elô Geyer Stefinek Bartók. Úgy lát-
szik, hogy nem olvasta vagy elfelejtette Dosztojevszkijnek azokat a regényeit, amelyek-
ben a nihilista cinikusok követik el az öngyilkosságot, és hogy az író kissé nevetsége-
sen állítsa be ôket, teszik ezt egyfajta bárgyúságból, részben félig emésztett nyugati ol-
vasmányaik hatása alatt. Olykor Bartók vallomásaiban is hajlamosak lennénk valami
parodisztikus jelleget felismerni, ha nem tudnánk, hogy zsenirôl van szó, aki valójában
saját lelki sebezhetôségét tárta fel. Ô, aki emberi gyengeséget látott az istenhitben, így
fohászkodott: „Istenem, istenem, én édes istenem, rövid idôvel ezelôtt még mindenkit meg akar-
tam volna nyerni az ateizmusnak, mert hogy csak a gondolatbeli szabadság boldogít! És most –
csináljon mindenki, amit akar, mi közöm hozzá. De nagy baj lesz, ha az istenesek belém kötnek,
s törvényileg kötelezni akarnak mindenfélére...”

Valójában Geyer Stefi volt az, aki belékötött, vagy, pontosabban szólva, aki megun-
ta az ateista kötözködést, és letiltotta a vallomásokat. A nagy, ám egyoldalú szerelem
majdnem wertheri fordulattal – azaz öngyilkossággal – ért véget. Paradox módon Bar-
tókot éppen Werther vigasztalta, bár talán még kicsit ingerelte is az, amit aláhúzott:
„Ó, ha kissé könnyebb vér folyna ereimben, akkor én volnék a legboldogabb a nap alatt.” De
nem véletlenül húzott vonalat az oldalszélen a következô intés mellé: „Türelem! Türe-
lem! Lesz még jobban is. Mert megmondom neked, kedves, igazad van. Miután naponta a nép
körében forgolódom, és látom, hogy mit tesznek, miként élnek, magammal is jobban megvagyok.
Biztosan azért, mert minket olyannak teremtettek, hogy mindent magunkhoz és magunkat min-
denhez hasonlítjuk, és így a boldogság és a boldogtalanság azokban a tárgyakban van, amelyek-
kel együtt vagyunk, és azért nincs veszélyesebb a magánynál. Képzelôerônk, mely természeténél
fogva felfelé tör, és amelyet a költészet fantasztikus képei táplálnak, egész sor lényt állít elô, mi
pedig közöttük legalul vagyunk, és rajtunk kívül minden más jobbnak látszik, tökéletesebb. És
ez természetes. Gyakran érezzük, hogy nekünk valami hiányzik, és éppen az, ami másnak meg-
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van, aztán neki tulajdonítunk mindent, amink csak van, és még valami ideális nyugalmat is
emellett. És így tökéletesen kész a boldog ember, aki a mi teremtményünk.”7

Az idô múlása, a munka és mindenekelôtt a mûvészi elhivatottság kisegítette Bar-
tókot a válságból. Elsôsorban persze az a „sejtelem, hátha minden sorscsapás egy-egy hatal-
mas irányítója, fejlesztôje mûvészetemnek”. Többé nem írt olyan kitárulkozó leveleket, mint
amilyeneket Geyer Stefinek. Az irodalom visszaszorult a magánszférájába, ugyanak-
kor éltetô eleme maradt. Valószínû, hogy élete nagy válsága után elsôsorban Rousseau-
olvasmányai nyújthattak némi megnyugvást, és azok jelezték számára a kiutat a szaka-
dékból.

Ki tudja, mit érzett Bartók, amikor a Rousseau-féle VALLOMÁSOK-ban aláhúzta a híres
kitételt: „Nem vagyok olyan, mint akiket eddig láttam, merem hinni, hogy másként vagyok al-
kotva, mint bárki, aki él. Ha nem is érek többet, legalább más vagyok.”8 Viszont mintha
még lépten-nyomon a nagy szerelem emléke kísértett volna. Amikor Rousseau arra utal,
hogy bizonyos leveleit összegyûjtötte, Bartók aláhúzta a következôket, és még az ol-
dalszélre is tett egy felkiáltójelet: „Ha valaha megjelenik ez a kötet, abban különös dolgokat
lehet majd látni.”9 És talán még eszébe juthatott az is, amit az EMIL-ben oldalhúzással
jelzett: „Oh ember! magadra korlátozzad létedet, és nem leszel többé szerencsétlen. Maradj azon
a helyen, amelyet a természet jelöl ki az élôlények láncolatában.”10 A VALLOMÁSOK-ban pedig
mintegy útmutatásként megjelölte az intést, hogy „kerülni kell azokat a helyzeteket, ame-
lyekben kötelességeink érdekeinkkel szembekerülnek”.11 Szemlátomást küzdött benne a nagy
szerelem vágya és a visszavonulásé. Íme a szerelemrôl szóló ugyancsak aláhúzott idé-
zet: „Oh! ha csak egyszer életemben megízleltem volna a szerelem minden gyönyörét a maga tel-
jességében, nem hiszem, hogy hitvány létem elviselné, rögtön belehalnék.”12 A visszavonulás vá-
gyára az emlékeztette, hogy Rousseau elhatározta, hogy megírja vallomásait, és ezek-
hez összegyûjti iratait, leveleit, „nagyon sajnálva azt, amit összetéptem, elégettem, elvesztet-
tem. A teljes visszavonulásnak ez a terve, a legbölcsebb, amit valaha kiterveltem, erôsen áthatotta
szellemem, és már a kivitelezésén dolgoztam, amikor az ég, mely más sorsot szánt nekem, újabb
forgatagba vetett”.13 Bartók ezeket a sorokat az oldalszélen húzott vonallal jelölte, és
ez talán utalás a nagy szerelemre, amely addigi életében a legnagyobb érzelmi forga-
taggal járt.

Rousseau JULIE-je lehetett viszont számára a kijózanodás könyve. Nem húzta alá, de
nyilván olvasta a JULIE-ben az önazonosságra intô tanácsot: „Térjen vissza lelkiismerete
alapjához, és kutasson, hogy nem találna-e olyan elfelejtett elvet, amely lehetôvé tenné, hogy job-
ban irányítsa tetteit, azokat egymással és egy közös céllal szorosabbra fûzze.”14 Meg kell tehát
lelni azt, amit Kant kategorikus imperatívusznak nevezett. Csakhogy ez kemény fe-
gyelmet követel, véget vet az én csapongásainak. Julie is alárendeli magát a társadal-
mi élet követelményeinek, és nem szerelmével, Saint-Preux-vel, hanem a helyzetének
megfelelô férfival, Wolmar báróval köt házasságot. Rousseau ugyanis egyszerre a ká-
osz és a rend profétája. Nem ismeri el a régi rend fegyelmét, hanem újat akar, olyan
világot, amelyben az általános akarat érvényesül, és ez maga a törvény, mely minden-
kit kötelez, azt is, akinek nem tetszik. Saint-Preux ki is fakad Julie-nek: „Oh, mily vég-
zetes ajándéka az égnek az érzékeny lélek! Aki ilyet kapott, számíthat is arra, hogy a földön fáj-
dalom és szenvedés lesz az osztályrésze.”15 Hogy ezt a vallomást Bartók magára is érthette,
arra az utal, hogy aláhúzta a regényben ezt a néhány sort. És mivel aláhúzta, magáé-
nak vallhatta Saint-Preux jellemzését, amely szerint nem szabad az emberek átalakí-
tására törekedni, hanem a természettôl kapott eredeti jellemük kibontakozását kell
elôsegíteni, mert: „Egyik ember arra született, hogy az emberi megismerést végsô határáig vi-
gye, a másikra még az is végzetes, ha tud olvasni.”16 Nem húzta alá, de ugyancsak olvas-
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hatta (a következô oldalon ugyanis aláhúzott egy ismeretlen szót): „Ha valóban ember
akar lenni, tanuljon meg alászállni. Az emberiség úgy folyik, mint a tiszta és jótékony víz, és meg-
termékenyíti a lentebb fekvô részeket.”17 Csak „az kell lennem, aki voltam, hogy az legyek, ami-
vé lenni akarok” – húzta alá.18 Amikor a faluban felhangzik a nôk éneke, és Rousseau
arról elmélkedik, hogy ebbe nem kell beleavatkozni, mert: „A természet mindent a lehe-
tô legjobban csinált, de mi mindent jobban akarunk, és mindent elrontunk” – Bartókban meg-
szólalt a komponista, és kérdôjelet tett.19 Olykor talán elege lehetett az aforisztikus
bölcsességekbôl is, és magából a világból is.

Ezt a világkritikai attitûdöt – melyet egyébként Bartók festô és író kortársai közül is
sokan osztottak – jól dokumentálják Bartóknak a festészetrôl és a népzenérôl ez idô
tájt rögzített gondolatai. A festészetrôl egy levelében a következô megjegyzést teszi:
„Aki azért fest egy tájképet, csak hogy éppen tájképet fessen, aki azért ír egy szimfóniát, csak hogy
éppen szimfóniát írjon, az legjobb esetben is nem egyéb jó mesterembernél.” Ami pedig a nép-
zene és a népzenét kifejezô mûzene kapcsolatát illeti, arról a következôket vetette pa-
pírra: „Jóllehet a zene és festészet közti analógiák rendszerint nem sokban járulnak hozzá emez
esztétikai területek talányos tartalmának megmagyarázásához, véleményem szerint mégis elég ta-
lálóan meg lehet határozni a népzene viszonyulását a komponisták zenei alkotásához a követke-
zô analógia segítségével: A falusi muzsika a zeneszerzônek az, ami a tájképfestônek a ter-
mészet.” Ezzel egybehangzott a Bartók által is sokra becsült expresszionisták kiállítá-
sának a mottója: „A természet hívôi vagyunk / Nem az iskolák látásával másoljuk, / Értelem-
mel merítünk belôle.” (Passuth Krisztina : A NYOLCAK FESTÉSZETE, 1967.)

Nem az utánzás tehát a cél, hanem – mint Szabolcsi Bence hangsúlyozta – „szövet-
ség a természettel”. (Szabolcsi Bence: KODÁLYRÓL ÉS BARTÓKRÓL, 1987.) Más szóval: reflek-
tált benne élés abban, aminek nincs emberi önreflexiója. A mûvészi reflexió a termé-
szet spontaneitásának stilizált megjelenítése. Rousseau vetette fel ezt a problémát
klasszikus érvénnyel, amikor Emil, a modellgyerek nevelésérôl értekezett, és Bartók is
újragondolta, amikor – 1907 körül – Rousseau EMIL-jét vitatkozva-dialogizálva olvas-
ta: „Óvakodni fogok tehát attól, hogy rajzmestert adjak mellé, aki csak utánzatok utánzására ta-
nítaná, és rajzok után rajzoltatna vele: azt akarom, hogy ne legyen más mestere, csak a termé-
szet, ne legyen más modellje, mint a tárgyak. Azt akarom, hogy az eredeti legyen a szeme elôtt és
nem a papír, amely azt ábrázolja. Azt akarom, hogy a házat a ház nyomán rajzolja le, a fát a fa
után, az embert az ember után, és így szokjon hozzá a testek és megjelenésük megfigyeléséhez, ne
tartsa a hamis és szokványos másolatokat igazi utánzatoknak. Óvom attól is, hogy addig, amíg
gyakori megfigyelés révén a tárgyak pontos képe nem vésôdik emlékezetébe, emlékezetbôl, a tár-
gyak távollétében rajzoljon, mert attól félek, hogy miután a dolgok bizarr és fantasztikus alakja
kerül a dolgok igazságának helyére, elveszti az arányok ismeretét és a természet szépségei iránti
érzékét.” – Bartók nem húzott alá semmit ebben a passzusban, de amit hozzáfûzött a
lapszélen, az önmagáért beszél: „Hát a stilizálás kismiska?!”20 A vérbeli zeneszerzô nyi-
latkozott így egyben az alkalmiról, A FALUSI JÓS címû opera szerzôjérôl.

Csakhogy a stilizálás nem magától jön. Mintha bosszankodva követte volna Rous-
seau eszmefuttatását: „Egyébként ebben, mint minden más a gyakorlatban, nem arra törek-
szem, hogy tanítványom egyedül leljen szórakozást. Ezt még kellemesebbé akarom tenni azáltal,
hogy állandóan megosztom vele. Nem akarom, hogy rajtam kívül más versenytársa legyen, ál-
landóan és minden kockázat nélkül én leszek az ô versenytársa, és ez fokozza érdeklôdését fogla-
latosságaiban, anélkül, hogy köztünk féltékenységet támasztana. Úgy fogom meg a ceruzát, mint
ô, és eleinte olyan ügyetlenül használom, mint ô. Ha Apellész lennék, akkor is csak maszatoló-
nak mutatom magam. Úgy kezdem, hogy olyan embert rajzolok, mint amilyet a lakájok szoktak raj-
zolni a falakra: egy-egy vonás a két kar, egy-egy vonás a két láb, és az ujjak vastagabbak, mint
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a kar. Majd jóval ezután egyikünk észreveszi ezt az aránytalanságot, megfigyeljük, hogy a comb
vastag, de nem egyformán, a kar hossza pedig arányosan viszonyul a testhez. Ebben a fejlôdés-
ben általában vele együtt fogok haladni, és csak úgy elôzöm meg egy kissé, hogy könnyen utolér-
jen és inkább gyakran felülmúljon. Lesznek festékeink, ecseteink, és arra törekszünk, hogy utá-
nozzuk a tárgyak színeit, teljes látványukat, valamint alakjukat. Színezünk, festünk, mázolunk,
de minden mázolmányunkkal állandóan a természetet figyeljük, mindig mindent a mester [már-
mint a természet – MA] szeme láttára teszünk.”

Bartókban megszólalt a tanár, bár nem szerette a tanárkodást. A következôket fir-
kantotta a lapszélre: „A helyes perspektíva felismerése / Ezt saját erejébôl nem tudja! / sok szá-
zados munka eredménye.”21 És ezt így gondolta a zeneszerzésrôl is. Aki hagyományokkal
fordul szembe, és újat akar, annak a legjobb hagyományokat kell ismernie, el kell azo-
kat sajátítania, miközben a természettôl tanul és benne él, de reflektált viszonyban.

De milyen lehet a reflektált viszony? Rousseau szerint: „Az egyszerû eszmék nem egye-
bek, mint összehasonlított érzések. Az egyszerû érzésekben éppen úgy vannak ítéletek, mint a
komplex érzésekben, amelyeket egyszerû eszméknek nevezek. Az érzésben az ítélet teljesen passzív,
megerôsíti, hogy azt érezze az ember, amit érez. Az észlelésben vagy az eszmében az ítélet aktív,
közelíti, összehasonlítja, meghatározza azokat a kapcsolatokat, amelyeket az érzék nem határoz
meg. Íme ekkora a különbség, de hatalmas. A természet sohasem csal meg, mi csaljuk
meg magunkat.” Azt, amit álló betûvel szedtünk, Bartók a lapszélen két függôleges vo-
nalkával és egy felkiáltójellel jelölte.22

Nem kétséges: Bartók természetfogalma más volt, mint Rousseau-é. Mégis, ha kéz-
be vesszük Bartók könyvtárából Rousseau könyveit, és látjuk, mi mindent olvashatott,
és mi mindent húzott alá, akkor az nemcsak kiegészíti a magyar zeneszerzô különbö-
zô megnyilatkozásait, hanem egyben két nagy szellem párbeszédének fontos lenyo-
mata. Bartók már többet tudott a természetrôl, és másként, hiszen fejlôdött a termé-
szettudomány, és vele átalakultak az emberrôl való képzetek. Megjelent a színen Dar-
win, és könyvét Bartók alaposan tanulmányozta. A létért való küzdelem könyörtelen-
ségét azonban, úgy érzem, Bartók eszmevilágában mindig háttérbe szorította valami
Rousseau természetkultuszából, amely szorosan összefonódott az ember önmagával és
embertársával szembeni felelôsségének mint egyfajta kategorikus imperatívusznak a
hangoztatásával. A természetet követni és a természet szerint élni: nem más Rousseau-
nál, mint a fennálló rend tagadása és egyben empatikus társadalmi szolidaritás – a ter-
mészet egyszóval maga a harmónia.

Csakhogy Bartók számára a boldogtalan szerelemmel járó lelki válság alapjaiban ve-
szélyeztette ennek a harmóniának az átérzését. Ekkor fedezte fel magának Adyt.

Ady bûvöletében
Olvasmányai közül Bartók számára a legnagyobb élményt Ady költészete jelentette.
Büszkén vallotta is, hogy „erôsen hozzátartozom az Ady generációjához”. (Lásd ehhez: De-
mény János: BARTÓK BÉLA MEGJELENÉSE AZ EURÓPAI ZENEÉLETBEN. Zenetudományi Tanul-
mányok, VII., 1970.) De ezt viszonylag késôn tudatosította, 1908-ban, amikor Kodály
Zoltán megajándékozta egy Ady-kötettel, a VÉR ÉS ARANY címûvel. (Lásd errôl: Judit Fri-
gyesi: BÉLA BARTÓK, illetve Péter László: BARTÓK ÉS ADY.) 1916-os vallomásos levele sze-
rint „nem érdekeltek mindaddig versek”. De a VÉR ÉS ARANY a reveláció erejével hatott. Még-
is, a késôi recepció ellenére szinte szimbolikus, ahogy együtt jelentkeztek a magyar szel-
lemi élet színterén. 1906-ban jelent meg Adynak az ÚJ VERSEK címû kötete, és ugyan-
ebben az évben Bartóknak Kodállyal közös népdalgyûjtése: MAGYAR NÉPDALOK ÉNEKHANGRA



ZONGORAKÍSÉRETTEL. Mindkettô kiáltványnak is beillik. Ady költôi kérdése hadüzenet,
huszáros roham:

„Verecke híres útján jöttem én,
Fülembe még ôsmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél betörnöm
Új idôknek új dalaival?”

Bartók és Kodály, akik valóban „ôsmagyar” dalokkal léptek a közönség elé, hosszú
távú nevelô stratégiában bízhattak, amikor a hazai zenei mûveltséget bírálták: „A ma-
gyar társadalom túlnyomó része még nem elég magyar, már nem elég naiv és még nem elég mû-
velt arra, hogy ezek a dolgok közelebb férkôzzenek a szívéhez.” (Bartók Béla–Kodály Zoltán:
MAGYAR NÉPDALOK ÉNEKHANGRA ZONGORAKÍSÉRETTEL, 1906.)

Csáth Géza viszont talán még magánál Bartóknál is hamarabb felismerte az össze-
függést a költô és a zeneszerzô világa között: „Hasonlít ez a fantáziabirodalom az Ady End-
rééhez. Csakhogy Bartók vidámabb, egészségesebb. Az ô szarkazmusa derültebb. – (Igen, szarkaz-
mus van a zenéjében.) – De hasonlítanak ôk abban is, hogy mind a ketten vérbeli lírikusok, s a
mûvészetük egyaránt fanatikus, szívós kifejezése és kifejezésre törekvése az énjüknek. Nem elég-
szenek meg a kifejezés konvencionális eszközeivel, hanem új eszközöket és a kifejezés új módjait
eszelik ki. Azaz nem, kieszelésrôl nem szabad beszélni; mert megnyilatkozásuk egyaránt ôszinte,
sôt szinte ösztönszerû.” (Csáth Géza: BARTÓK BÉLA. Nyugat, 1908. 9. szám.)

Forradalmuk az énkultusz forradalma, olyan énkultuszé, amely a radikális társadal-
mi átalakulás igényével párosult. Ady versei az önmegismerés élményét kínálták, tör-
ténelemben gyökerezô modern mitológiát a modernitással járó bajok ellen, minde-
nekelôtt az emberi elidegenedés ellen. Internacionalista szimbólumokban és gondo-
latkörben élô szocialistákhoz éppen úgy szólt, mint metafizikai élményt keresô fiata-
lokhoz vagy magyar identitásuk történeti gyökereit keresôkhöz. „Mitológia lesz az életbôl
Ady verseiben” – írta Lukács György. A mitikus élményt nem is könnyû magyarázni, mert
a sok magyarázkodás megöli azt. Sinkó Ervin, az örök Ady-rajongó élete vége felé is
így magyarázta az Ady-élményt: „az Ady-vers és az ember között volt egy foka az intenzív
meghittségnek, amit nem is lehet másképp kifejezni, mint éppen Ady-verssel”. (Sinkó Ervin: MA-
GYAR IRODALOM. III. Újvidék, 2004.) Ignotus nem is tagadta, hogy nem igazán tudja,
miért szép, ami neki annyira tetszik Adynál: „Sokféleképp is mondja el, csak abban egyfor-
ma, hogy értelmedhez inkább a füleden át beszél, mint az eszeden át. Hogy igaza van-e, hogy jo-
ga van-e hozzá? Bolond kérdés; meg tudja csinálni, tehát igaza van, és joga van hozzá. »Bolond
hangszer: sír, nyerít és búg. Fusson akinek nincs bora. Ez a fekete zongora. Vak mestere tépi, ci-
bálja, ez az Élet melódiája. Ez a fekete zongora. Fejem zúgása, szemem könnye, Tornázó vágya-
im tora, Ez mind, mind: ez a zongora. Boros, bolond szívemnek vére Kiömlik az ô ütemére, Ez
a fekete zongora.« Akasszanak fel, ha értem. De akasszanak fel, ha hat-hét irodalomban, melyet
nyelvtudással megközelíthetni: sok vers akad ilyen egész értelmû, ilyen mellet és elmét betöltôen
teljes kicsengésû.” (Ignotus: A FEKETE ZONGORA. Nyugat, 1908. 3. szám.)

Bartók számára ez a cikk is kihívás lehetett, mert a végén ott áll a neki is szóló üze-
net: „A mûvészetnek semmi egyéb törvénye nincs, mint ez az egy. Tudd magadat kifejezni! Ma-
gadat és kifejezni – ez persze, származékosan, mai összetételû és mondanivalójú embert jelent, ki
a megragadásnak és megragadhatóságnak mai lehetôségeivel dolgozik. De csak gyakorlatban;
elméletben nem. Ha egy mai költônek sikerülne a mai embert ugyanolyan nótákkal megmozdí-
tania, mint aminôkkel Orfeusz mozdította volt meg a köveket s a birkákat, e mai költônek épp-
úgy igaza volna, mint ahogy volt Orfeusznak. Noha, jusson eszünkbe, még ez a hatalmas éne-
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kes is azzal vesztette el az ô keservesen visszaszerzett Euridikéjét, hogy visszanézett, ahelyett, hogy
elôrenézett volna.”

Persze, nem tudni, hogy Bartók olvasta-e Ignotus Nyugat-béli írását. Adyt viszont ol-
vasta. És nemcsak úgy belelapozgatva, hanem módszeresen tanulmányozta. (Lásd eh-
hez: Demény János: RÉZKARCOK HIDEGTÛVEL, 1985.) Meg is írta egyik 1916-ból visszate-
kintô levelében: „Adynál fontos a sorrend, mert költeménye valóságos életrajz vagy legalább
naplószerû írások versben.” És amikor olvasta, úgy érezte, „szinte belôlem szóló” verseket
olvasott, mert „ha nem zenére termettem volna, hanem versírásra, én írtam volna ezeket”. Aki
végiglapozza Bartók Ady-köteteit, és látja jelöléseit, rögtön az az érzése támad, hogy
lelkileg megroppant ember kezében voltak. Meg is vallotta idézett levelében: „Akkor
nagy krízisen estem át, nagyon kellettek éppen ezek a versek...” Átélte Ady szomorúságát, ma-
gányosságérzését, messiási szerepének nyomasztó élményét, „hiszen én is magamat ilyen
Messiás-félének éreztem”. A MAGYAR MESSIÁSOK mindkét strófáját oldalhúzással jelölte, és
a vers következô két sorát külön is aláhúzta:

„S üdve nincs a keresztnek,
Mert semmit se tehettek...”23

A sorsban való osztozás élménye ragadta meg A MAGYAR UGARON címû versben. Ugyan-
akkor vonzotta Ady vitalizmusa. A BOLYONGÁS AZÚR-ORSZÁGBAN címû versben két sort hú-
zott alá:

„Óh, Élet, milyen nagy és szép
Minden tájad, melyet el nem érünk.”24

Mélyen hatott rá Ady belefáradása az életbe: ahogy megunta a maga Párizs-míto-
szát. Beszédes nyoma ennek, hogy a MEGINT PÁRIS FELÉ címû vers elsô két szakaszát pi-
ros ceruzával jelölte meg, a következô két sort pedig még külön is aláhúzta:

„Oktalan minden ország,
Ha az ember megvénül.”25

Ady Budapest-mítoszában pedig Bartók nyilván magára találhatott. Erre utal, hogy
a BUDAPEST ÉJSZAKÁJA SZÓL címû versben az elsô négy szakasz mellé fekete ceruzával hú-
zott vonalat, és az elsô szakaszt még pirossal is megjelölte:

„Budapest éji, nagy álmát hozom.
Be víg város vagy, én bús városom,
Zsibbadtan tapint fáradt két kezem,
Cigánnyal, borral, nôvel érkezem.
Budapest éji, nagy álmát hozom.”26

Bartók tehát – akár Lukács György 1909-ben – mindent és mindennek az ellenke-
zôjét megtalálta Ady verseiben,27 osztozott vele az önmarcangoló keserûségben és a
mindenek fölé emelô eksztatikus élményben, nem is beszélve az átkozódásról és a le-
mondásról és mindenekelôtt a lázadás indulatának nyers megjelenítésérôl. De igazán
a lét fájdalma ragadta meg. 1916-ban öt Ady-verset zenésített meg. Lelkiállapotára jel-
lemzô, hogy ezek közül AZ ÁGYAM HÍVOGAT címû verset tartotta a legtöbbre. „Minden idôk
legnagyobb költôje tud csak ilyet írni” – vallotta egy 1916-os levelében.
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Valljuk meg, ez a vers ma már nem tartozik Ady sokat idézett költeményei közé, és
nekünk már nem is nagyon tetszik. De Bartókot megragadta a „szavak zenéje” és az,
hogy: „Végzi, amivel kezdte.” Nem kétséges, a lelkiállapot rokonságán túlmenôen meg-
fogta az, hogy a vers a maga kimunkált egyszerûségével és a szóismétléssel a folklór-
ra emlékeztet. Mindezen túl, a vers felépítése hasonló Bartók kompozícióinak az élet
örök körforgását megjelenítô felépítéséhez. És egészében is: Ady költeményeinek a
kortársak által sokat emlegetett belsô zeneisége sok rétegben hatott a zeneszerzôre.28

Ugyanakkor Bartók politikai programot is talált Adynál. Belényesi román barátjá-
nak, Busitia Jánosnak, aki gyûjtôútjain segített, úgy adta kölcsön egyik Ady-kötetét,
hogy egy levélben külön felhívta a figyelmét A MAGYAR JAKOBINUS DALA címû versre, mely
„azt mondja, hogy a magyaroknak, románoknak és szlávoknak ebben az országban egyesülniük
kell, mert mindannyian testvérek az elnyomatásban. Sohasem volt még költônk, aki ilyet le mert
volna írni”. És ez megint Lukács György 1909-es látlelete mellett szól: Ady „a mai Magyar-
ország számára [...] a harci dal, a harsona, a lobogó, amely köré minden csoportosulhat, ha harc
lesz valamikor, a jelszó, amelyet este a tábortüzeknél virrasztók váltanak”. (Lukács György: ADY

ENDRÉRÔL.) Talán Bartók is elmondhatta volna Ady mûvérôl, amit Lukács az ÚJ VERSEK-
rôl: benne „hazataláltam”. (Lukács György: ÉLETRAJZ MAGNÓSZALAGON, 1989.)

Egy-egy Ady-kötet nemcsak a költô, hanem a zeneszerzô életének is naplója lehet-
ne, vágyak, programok és kedélyhullámzások naplója. De ezen túlmenôen – Demény
János szerint – „Ady lírája Bartókot újabb zeneszerzôi kibontakozásához segítette hozzá” (De-
mény: RÉZKARCOK) – talán újra és újra. „Amerikában egyik orvosa szerint »nagyon érdeklik«
Ady Spinoza-kommentárjai.” (Szabolcsi Bence: KODÁLYRÓL ÉS BARTÓKRÓL.) Ilyenek nincse-
nek. Valószínû, hogy az orvosnak Bartók Spinozáról és Adyról beszélhetett, közelebb-
rôl talán az ô szellemi rokonságukról.

Ha Bartók életútjának egy-egy szakaszát egy-egy olvasmánnyal vagy inkább egy-egy
nagy író mûveivel kellene fémjelezni, akkor Nietzsche, Ady és Rousseau mûvei lenné-
nek a fémjelzôk. Ezek mélyen hatottak Bartókra, és a hatások nyomozására ô maga –
Bartók – hívott fel, amikor egy levelében így nyilatkozott: „Mennyivel érdekesebb, ha tud-
juk, milyen hatások alatt keletkezett egy-egy mû.” Persze hatásokon nem valami egyszerû
ráhatást kell érteni, ami mechanikusan folytatódik, hanem ihletforrást és együtt gon-
dolkodást. A három életmû három kedélyállapotot fed le Bartók életében. Nietzsche
a világ fölé emelt, de a fönt valójában lent volt: mély szakadék; Rousseau a remény és
a kiútmutatás vigaszát nyújtotta; Ady kitartásra ösztönzött, és kimondatlanul is célt jel-
zett. Bartók az akart lenni a zenében, ami Ady a költészetben. Ady példázta azt, hogy
lehet mást, újat, szebbet és jobbat alkotni. Mégis, Bartókot kimondatlanul is Rousseau
vezette az élet útjain, ô vezette a természetbe, vele tûnôdött el a természet megváltó
erején és Isten létén. Ôt követte, amikor vallást változtatott, igaz, míg Rousseau a re-
formátus vallásról a katolikus vallásra tért át, Bartók – 1916-ban – a szavojai vikárius
hitvallásához legközelebb álló vallásra, az unitáriusra, mert nem akarta, hogy gyerme-
ke katolikus hittant tanuljon, mint hajdan ô tanulta azt. Jacobsen regényében viszont
azt is olvashatta, hogy ha eltûnik a túlvilági büntetéshez és jutalomhoz fûzôdô képze-
tünk, a menny és a pokol képzete, akkor „megnô a lelkiismeret”, és „semmi más megbocsá-
tás nem lesz lehetséges, csak jóval jóvátenni azt, amit a rosszal vétettünk”. (J. P. Jacobsen: LYHNE

NIELS. GRUBBE MÁRIA. Ford. Ritoók Emma. 1911.) Ez pedig – jóval jóvátenni a rosszat
– az unitárius vallás egyik parancsa.

Lehet, hogy a Nietzsche–Rousseau–Ady hármasság erôltetett és leegyszerûsítô konst-
rukcióként is hathat. Némileg biztos az is, hogy még számos más fontos olvasmányél-



ménye volt – így például Móricz Zsigmond is egyik kedvenc írója volt a paraszti világ
hiteles megjelenítése miatt. Konstrukciónk mégis eligazít. Magasra emelkedni és mély-
re ásni – ez lett Bartók életprogramja. Még akkor is, amikor – mint 1912-ben – lemon-
dott a komponálásról. Alá is húzta Ady cikkeinek gyûjteményében: „úgy buktam el, hogy
egy-két passzív szamaritánuson kívül még észre sem vette senki”.29 Ha új mûvet éppen nem
alkotott is, de elment újra gyûjteni. Rendszeresen járta az országnak azokat a vidéke-
it, ahol a lehetô legrégibb dallamformákra lehetett bukkanni. A néplélek mélységeit
kereste, és a néplélek mélyítésén fáradozott, mert úgy érezte: az a néplélek, amelynek
szánta mûveit, nem fogadta be. Alá is húzta Adynál a keserû igazságot: „Nem elég, ha van-
nak Apácai Csere Jánosok, ha nem mély a néplélek, hiába dobjuk bele a métermázsa követ is.”30

Bartók hazai gyûjtôútjai általában egészségének megrendülésével értek véget, de
ez volt az ára, hogy kialakuljon mûvészetében a tudós spontaneitás, az, amit „zseniális
egyszerûség”-nek nevezett. Ebben segítették olvasmányai is. Ezek lelki betegségét gyó-
gyították, és lábon tartották – ha lelki betegségen azt a modernitással járó rossz köz-
érzetet értjük, és azoknak a kudarcélményeknek a hatását, ami a falu világába vezet-
te. Valahogy úgy volt olvasmányaival, ahogy André Gide 1906-ban Nietzschétôl idéz-
te: „A nagy ember nemcsak saját szellemével rendelkezik, hanem valamennyi barátja szellemé-
vel.” (André Gide: PRÉTEXTES. Paris, 1926.) És ezek a szellemek is vezették a folklórhoz,
illetve oda, hogy a folklórélményt fel tudja dolgozni. Az igazi barátok azonban azok a
parasztok lettek, akik énekeltek. Mindig valami újat, ihletadót kapott tôlük, még akkor
is, amikor már régi feljegyzéseit másolta, és a fonográflemezeket kottázta le. A múlt-
ban élt a jövônek.

Állítólag a XXI. században jön el Bartók ideje. Reméljük, prózájának szépségét is fel-
fedezzük, és etikájának értékét is megôrizzük. Ezt az etikát, ha nem is Lukács György
inspirálta, de a LÉLEK ÉS A FORMÁK-ban igényét jelezve, sejtelmesen, szépen ragadott
meg valamit Bartók életének és mûvének egységébôl, amikor a sajátját kereste: „Az eti-
ka érvénye és ereje független attól, követik-e. Ezért tudja csak az etikává tisztult forma – anél-
kül, hogy vak és szegény lenne általa – minden problematikusság létezését elfelejteni és örökre
számûzni országából” – mint a CANTATA PROFANA erdejében, amely a szabadság országa.
A szabadság Lukácsnál kiszakadás, szecesszió. A problematikusságot számûzô szép sza-
vak mögül azonban Rousseau nevet ránk, amikor azt hangoztatja, hogy ha a termé-
szet „arra szánt minket, hogy egészségesek legyünk, merem állítani, hogy a reflexív állapot ter-
mészet ellen való, és az ember, aki gondolkodik, romlott állat”.31 A könyvet, amelybôl idéz-
tünk, Bartók olvasta. A következô mondat egy részét aláhúzta, és a lapszélen felkiál-
tójelet tett: „A vallás azt parancsolja, hogy higgyük azt, hogy maga Isten emelte ki az embereket
a természeti állapotból rögtön a teremtés után, és az emberek azért nem egyenlôk, mert Ô akar-
ta, hogy így legyenek, de a vallás nem tiltja meg, hogy csupán az ember és a környezeté-
ben élô lények természetébôl feltevéseket állítsunk fel arra vonatkozóan, hogy milyen
lehetett volna az emberi nem, ha önmagára hagyták volna.”32 Bartók mélyen értette
Rousseau-t. Azt a Rousseau-t, aki maga sem tagadta, lehet, soha nem létezett ideális
természetes állapot, és csak azért tételezzük, hogy jelen állapotunkat jobban megért-
sük: „Minden jó, ami a dolgok teremtôjének kezeibôl kikerül, és minden megromlik az ember ke-
zei között. Az ember arra kényszerít egy darab földet, hogy egy másik darab föld termését táplál-
ja; arra kényszerít egy fát, hogy egy másik fa termését hordozza; összekeveri és összezavarja az
éghajlatokat, az elemeket, az évszakokat; megcsonkítja a kutyáját, a lovát, a rabszolgáját; min-
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1. A jelen dolgozat a CANTATA PROFANÁ-ról szó-
ló készülô könyv egyik elôtanulmánya. – Ahol
külön nem jelölöm, az alább hivatkozott levél-
részletek Bartók Béla összegyûjtött levelezé-
sének magyar és német nyelvû kiadványaiból
(BBCs = BARTÓK BÉLA CSALÁDI LEVELEI. Szerk.
Ifj. Bartók Béla, Gomboczné Konkoly Adri-
enne. 1981; BBL = BARTÓK BÉLA LEVELEI. Szerk.
Demény János. 1976; BÉLA BARTÓKS BRIEFE AN

STEFI GEYER, 1907–1908. Basel, 1979), a zene-
szerzô írásainak gyûjteményes kötetébôl (BBÖ
= Bartók Béla: ÖSSZEGYÛJTÖTT ÍRÁSAI, I. Szerk.
Szôllôsy András.1966; BBV = Bartók Béla: VÁ-
LOGATOTT ÍRÁSAI. Szerk. Szôllôsy András. 1956),
valamint Denijs Dille Bartók-tanulmányköte-
tébôl (BÉLA BARTÓK. REGARD SUR LE PASSÉ. Na-
mur, 1990) származnak. Ezen az úton fejezem
ki köszönetemet a Bartók Archívum munka-
társainak a szíves és szakszerû segítségért.
2. Bartók Archívum (a továbbiakban: BA): Jean-
Jacques Rousseau: ÉMILE OU DE L’ÉDUCATION, II.
Paris, Librairie de la Bibliotheque Nationale.
63. A lapon olvasható kottarészlet: do, szo, fel-
sô do fermataval: egyvonalas C, két negyed,
egyvonalas G két negyed, ütemvonal, négyne-
gyedes kétvonalas C fermataval. Büky Virág
szíves közlése.
3. BA, Rousseau: ÉMILE, I. 86. Bartók kérdôjelé-
hez késôbb elsô felesége, Ziegler Márta odaír-
ta: „Hát hogyan lehetett itt kérdôjelet tenni!?!?!”
4. BA: Friedrich Nietzsche: MENSCHLICHES, ALL-
ZUMENSCHLICHES. Leipzig, 1895.
5. BA, J-J. Rousseau: JULIE OU LA NOUVELLE HÉ-
LOÏSE. Paris, Librairie Garnier Frères (é. n.). 519.
Az idézet utolsó két mondata átnyúlik a követ-
kezõ oldalra, ezt már nem keretezte be Bartók.
6. BA, Rousseau: ÉMILE, I. 161.
7. BA, GOETHE’S WERKE, VII. Leipzig, Reclam.
39.
8. BA, J-J. Rousseau: LES CONFESSIONS. Paris, Gar-
nier (é. n.). 1.
9. Uo. 485.
10. BA, Rousseau: ÉMILE, I. 91.

11. BA, Rousseau: LES CONFESSIONS, 46.: „J’en ai
tiré cette grande maxime de morale, la seule peut-
être d’usage dans la pratique, d’éviter les situations
qui mettent nos devoirs en opposition avec nos inté-
rêts, et qui nous montrent notre bien dans le mal
d’autrui, su) r que, dans de telles situations, quelque
sincère amour de la vertu qu’on y porte, on faiblit tôt
ou tard sans s’en apercevoir; et l’on devient injuste
et méchant dans le fait, sans avoir cessé d’être juste
et bon dans l’âme.”
12. Uo. 194.
13. Uo. 458.
14. BA, Rousseau: JULIE, 311.
15. Uo. 53.
16. Uo. 482.
17. Uo. 246. (II. rész 27. levél.)
18. Uo. 474.
19. Uo. 521.
20. BA, Rousseau: ÉMILE, II. 19.
21. Uo. 20.
22. Uo. 130.
23. BA, Ady Endre: VÉR ÉS ARANY. Bp., 1908. 49.
24. Uo. 93.
25. BA, Ady Endre: AZ ILLÉS SZEKERÉN. Bp.,
1909. 37.
26. Uo. 40.
27. Lukács György: ADY ENDRÉRÔL. Bp., 1977.
14.: „Ady Endre minden és mindennek az ellenke-
zôje.”
28. Kenyeres Zoltán: ADY ENDRE. Bp., 1998. 95.:
Horváth János és Sík Sándor véleményét idézi.
Korábban Ignotus idevágó nézetét idéztem fel.
29. BA, Ady Endre: VALLOMÁSOK ÉS TANULMÁNYOK.
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dent felforgat; mindent eltorzít; szereti, ami torz; semmit sem akar úgy elfogadni, ahogy a termé-
szet teremtette, az embert sem, ezt be kell idomítani számára, mint a lovat, divatosra kell nyesni,
mint a kerti fát.”33 Ez ellen a XXI. századi Rousseau-vízió ellen is szüksége van a világ-
nak Bartókra.

Jegyzetek
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Horváth Elemér

HOBBES ESTEFELÉ

estefelé a langyos teraszon
carla alszik s én hobbesot olvasom
és töprengek hogy mi lett volna ha
56 gyôztes és én maradok
mint ady álmatag barla-diákja
de nem voltam hôs akkor sem csak gyáva
s nem szentlélek vagy kocsmagôz röpít
ma sem tovább a végtelen világba
ahogy féltô istenek rendelik
szerencse sors vagy fátum agyara
egyébként egyetértünk itt értem haza
ezen a földön az egyetlenen
ez meggyôzôdésem nem csak hitem
mielôtt eltûnök a semmiben
az élet szép rizikó és rövid

HOMUNCULUS

nem ráncigál többé történelem
csornáról firenzébe
firenzébôl amerikába
odüsszeámnak persze nincsen vége
csak nem múlik többé véletlenen
se végzeten se célja se iránya
mert én vagyok az utazó s az út
nauszikája küklopsza szirénje
a szép a jó az igaz a hazug
amíg élek egy hiú akarat
örökös múló teremtménye
térben porszem idôben pillanat
ember-isten végtelen és szabad
a történelem kezdete és vége



MULTI-KULTI

csodaszarvas vitt bennünket nyugatra
nem politikai stratégia
izgalmas kaland volt az életünk
hús-vér valóság nem metafora
ezen a földön nem értünk haza
sehol és otthon voltunk mindenütt
sosztákovics éppen úgy szíven üt
mint bartók és kodály vagy hindemith

Balla D. Károly

KÔ ÉS ÁRNYÉK

Az önmagába visszahullt idôn
most vérzik át a súlyos esti pára,
s akár a kô, ha árnyékára dôl,
úgy ferdül el a téridô aránya.

Halottak teste lakja be a mélyet,
miattuk tér le útjáról a Hold,
kibomlanak az égre varrt szegélyek
– elôjöhet, ki eddig bujdokolt.

Karámba így tér meg az ûzött állat,
ha kinn az éjben szörnyû bûnt hagyott,
kis bûzös vackot készít el magának
– az ôse mind ilyenben haldokolt.

És ismétlôdik minden egyre s újra,
a fák mögött már ott kísért a múlt,
és meghasad a roppant égi bura,
mert lenn egy kô az árnyékára hullt.

1590 • Balla D. Károly: Versek



ORFEUSZ HA ALÁSZÁLLNA

Az áhítatnak nincsen éle,
a holt kezében nincsen kés,
és nem kérdezik tôle, fél-e,
ha gúzsba fogja száz kötés.

Az angyaloknak nincsen szárnya
és földre hullik mindegyik
– és Orfeusz ha alászállna,
már nincsen benne semmi hit.

Az oltalomban nincsen érdem,
a végveszély elandalít,
s a szirmát táró szép szemérem
magára nyitja bájait.

És utcasarkon sem kapsz csókot
és tûzben sem fog már a láng
– és Orfeusz hiába bókol,
már felköpi az alvilág.

Handi Péter

BÁBJÁTÉK

Valaki belôlem kilép,
dermedten utána nézek.
Osztottságom némiképp
igazolja az ikerképet.
Kettôbôl állok egymagam,
indíték és tett vagyok egyben,
elôre rajzolt vonalak
hieroglifája a testem
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Valaki kézen fog s átvezet
egy út túloldalára,
s ott hagy. Idegen terep.
Lábra kaphat a képzelet
– az Édenkert almafája,
az alakuló mozdulat
bekódolt formái szerint
másvalaki szálakon rángat,
de néki is valaki int

Valaki meghajol elôttem,
bódító e hódolat,
noha csak cipôfûzôjét
köti, s közben hóna alatt
valaki másra figyel,
begyakorolt a mozdulat;
koronkénti életvitel.
– Tôle talán tanulni kell

Valaki közeleg felém
ki évszázada elhagyott,
záramba dugná kulcsait
mivel valaha itt lakott.
De én már más ház vagyok
ki zárakat változtatott,
s bedeszkázta az ablakot
ahonnan annyi fényt kapott

Valaki átszól valahonnan
de hangja, mint a vasgolyó
betonfalakról visszapattan.
Nem tudhatom, hogy rossz-e, jó,
a légtéren át érkezô
kivehetetlen üzenet,
folyosók visszhangja kavarog,
provokálgatja fülemet

Állok e kusza forgalomban
az útkeresztek közepén,
motyóját bal vállára vetett
bámészkodó vándorlegény.
Megtettem mindent, amit lehet
s mégsem tudom, ki vagyok én,
valóság avagy röntgenlelet
egy pestisjárvány idején



Uri Asaf

A TENGEREN SZÁNTANAK

A partról látom, valaki az eke mögött halad.
Az anyanyelvem az orromnál fogva vezet,
szalmaszín tüskéi a földhöz vonzanak.
A lábfejemet behajtom, mint a madár,
a villanydróton nincs egyensúlyzavar.
A bôrömön tüzek nyílnak. Hamlet,
a dió belsejébe vágyom!

NÉMA KABÓCA

Az igazság átfordul, vagy egyszerûen kikopik.
Egymásba kapaszkodó fogaskerekek közé jutunk.
Mire bevégzem, semmi se marad igaz,
kiürülök, üres lap leszek.

Az emberek összedugják fejüket,
a hátuk felgömbölyödik, ahogy a közös ôst nézik:
a sáskát, a néma kabócát, akit beküldtek a kertbôl
a szoba sarkába.

ÁBRAHÁM

mint a szálfa, nincs rajta görcs, se aggodalom.
Nyelve szerint, a lélek az élet.
Üdvössége annyi, mint a kék amulett.
A hangok betöltik, de vak is lehetne.
Új hazája Mórija, tele van elszabadult kosokkal.
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Balogh László Levente

VIRÁGCSOKOR 
ÉS GYÁSZJELENTÉS HELYETT

Hannah Arendt Izrael állam alapításáról

Az International Herald Tribune 2008. május 8-i számában gyászkeretbe foglalt hirdetés
jelent meg. Az alkalmat – rendhagyó módon – nem egy haláleset adta, hanem egy szü-
letésnap, mégpedig Izrael állam hatvanadik születésnapja. A levél, amelyet ötvennégy
neves zenész, filmes, író és filozófus – többek között Nigel Kennedy, Roger Waters, Ken
Loach, Gianni Vattimo és Judith Butler – írt alá, igen dühödt, és meglehetôsen élesen fo-
galmaz. Az aláírók kijelentik, hogy Izrael alapításának évfordulója kapcsán nincs na-
gyon mit ünnepelni, ám a választott forma és a megjelenés körülményei ennél több-
re engednek következtetni. Lehetetlen ugyanis nem észrevenni, hogy a hirdetés nem
május 14-én, Izrael állam születésnapján, hanem május 8-án, a II. világháború euró-
pai végét jelentô napon jelent meg, és így a zsidó állam alapítását a nemzetiszocializ-
mus vereségével hozza összefüggésbe. Az idôzítés nyilvánvalóan szimbolikus jellegét
aligha lehet figyelmen kívül hagyni, habár az utalás, túl azon, hogy nem ízléses, meg-
lehetôsen kétértelmû. A két esemény összekapcsolását ugyanis lehet és talán érdemes
is történelmileg vagy politikailag elemezni, ez azonban sokszor olyan leegyszerûsítô
és durva kijelentésekhez vezet, amelyek egyrészt elmossák az antiszemitizmus és az Iz-
rael-kritika egyébként igencsak homályos, mégis létezô határait, másrészt nemigen
vesznek tudomást a sokszor átláthatatlanul bonyolult és alapvetôen különbözô körül-
ményekrôl. Mindazonáltal ez az összekapcsolás rávilágít azokra a hihetetlen feszült-
ségekre és megoldhatatlan nehézségekre, amelyek a zsidó állam alapítása óta a nem-
zetközi közvéleményt éppúgy megosztják, mint Izrael állam lakosságát és a világ zsi-
dóságát. Az alapvetô ellentmondást talán abban a paradoxonban foglalhatjuk össze a
legpontosabban, amely szerint a zsidó állam nemléte az elôzmények alapján éppoly
elképzelhetetlen, mint léte az adott körülmények között. Elméletben éppolyan lehe-
tetlen volt, hogy a holokauszt után a zsidóságnak ne legyen önálló állama, amely a vi-
lág valamennyi zsidójának otthonul szolgál, mint amilyen elfogadhatatlan a háborúk-
kal, terrorral és terrorizmussal, elûzéssel és meneküléssel jellemezhetô gyakorlat.

Kétségtelen, hogy voltak néhányan, akik kezdettôl fogva tudatában voltak ennek az
alapvetô ellentmondásnak, és megsejtették annak következményeit is. Véleményük
azonban többnyire visszhangtalan maradt, és legfeljebb különösen válságos idôsza-
kokban vették elô, mint valamilyen beteljesült jóslatot és figyelmeztetést vagy remény-
telenül utópisztikus megoldási javaslatot. Hannah Arendt volt az egyik olyan gondol-
kodó, aki kezdettôl fogva hangoztatta különvéleményét a zsidó állam alapjaival és ala-
pításának körülményeivel kapcsolatban, még akkor is, ha ezzel kivívta egykori barátai
rosszallását vagy ellenszenvét. A kezdeti véleménykülönbségek abból adódtak, hogy
amíg a cionista vezetôk szeme elôtt a zsidó állam mindenáron való megteremtése le-
begett bizonyos veszélyek bagatellizálása vagy teljes figyelmen kívül hagyása mellett,
addig Arendt számára a legfontosabb kérdés az volt, hogy hogyan menthetô meg Pa-



Balogh László Levente: Virágcsokor és gyászjelentés helyett • 1595

lesztina a zsidó haza számára – a nemzetállam jelentette veszélyek nélkül. Anélkül,
hogy ítéletet mondanánk vagy utólag okoskodnánk, el kell ismernünk, hogy a zsidó
állam megalapításának a világháború után elérhetô közelségbe kerülô lehetôsége
olyan ígéret volt, amely minden hosszabb távon kibontakozó problémát elhomályo-
sított vagy felülírt. Arendt azonban pontosan tudta, hogy a zsidó állam jövôjének kul-
csa a zsidók és az arabok viszonya Palesztinában, nem pedig nemzetközi szerzôdések,
nemzetközi jogi garanciák vagy birodalmi játszmák. Ugyanakkor azt hiszem, Arendt
sem gondolta, hogy a feladvány maradéktalanul megoldható lenne, de kétségtelen,
hogy már nagyon korán figyelmeztetett azokra a veszélyekre, amelyek egy zsidó nem-
zetállam alapítása után szükségszerûen megjelennek. Ma már persze nemigen lehet
egyszerûen megmondani, hogy elkerülhetôk voltak-e ezek a nehézségek, és létezett-e
másik megoldás. Vajon szükségszerû volt-e a konfliktusok megoldhatatlanságig való
kiélezôdése, és vajon kik lettek volna képesek elejét venni az egyre súlyosbodó hely-
zetnek? A fenti kérdések és a mai problémák fényében talán érdemes végignézni azo-
kat a problémákat, amelyeket Arendt kezdettôl fogva egyedülálló világossággal látott.

A birodalom és a szomszéd
Arendt úgy vélte, a zsidóknak mint népnek mindenekelôtt emancipálódnia kell ah-
hoz, hogy egyenrangúnak tekintsék a többi néppel, és ezzel lehetôség nyíljon bizonyos
követelések teljesítésére, elsôsorban egy zsidó haza megteremtésére. Ezt azonban Arendt
szerint a zsidóság aligha várhatja el a nemzetek vagy birodalmak jóindulatától, ezért
ezt a jogot fegyverrel a kezében kell kivívnia. Ennek alapja az önálló, a világháború-
ban a szövetségesek oldalán hadba lépô zsidó hadsereg lett volna.1 Ezzel az elképze-
lésével és követelésével nem állt egyedül, hiszen a Jewish Agency már 1939-ben, köz-
vetlenül a háború kirobbanása után megkezdte a tárgyalásokat a brit kormánnyal egy
zsidó hadsereg létrehozásáról, amelyet palesztinai és hontalan zsidókból szerveztek
volna meg. 1940-ben azonban a tárgyalások abbamaradtak, mert a britek attól féltek,
hogy a felfegyverzett sereg Palesztinában területi követelésekkel lépne fel, vagy fegy-
verrel fordulna a brit mandátum kormányzata és az arabok ellen. Ilyen körülmények
között a cionista mozgalom vezetôi is hamarosan belátták követelésük lehetetlenségét,
és hamarosan lemondtak a zsidó hadseregrôl. Arendt szerint ennek döntô jelentôsé-
ge volt a késôbbi események vonatkozásában, mert ettôl kezdve a zsidók elvesztették
annak esélyét, hogy saját sorsuk felett rendelkezzenek, és ezzel teljes mértékben kiszol-
gáltatták magukat a nagyhatalmaknak. Bizonyossá vált, hogy birodalmak nélkül nem
lehet megoldani a kérdést, de az hosszú távon kedvezôtlenül befolyásol minden ren-
dezést.

Arendt kezdetben a Brit Birodalomba való betagozódásban, illetve a Nemzetközös-
ségbe való szervezôdésben látta a megoldást, amelynek során Palesztina is domíniu-
mi státust kaphatott volna. Késôbb egyre inkább az Amerikai Egyesült Államok köz-
vetítô szerepében bízott, de kezdettôl fogva világosan látta, hogy a jövôben minden
birodalmi beavatkozásért súlyos árat kell majd fizetni. A birodalmak ugyanis impe-
rialista politikát folytatnak, ami Arendt szerint annyit tesz, hogy fennálló uralmukat
partnereik kijátszása révén növelik. Ennek módja, hogy a konfliktusok során döntô-
bíróként lépnek fel, de leggyakrabban egyszerûen csak átnyúlnak a nemzetek feje fe-
lett.2 Ez azonban legfeljebb csak közvetlen következménynek tekinthetô, a hosszabb
távon jelentkezô legfôbb veszély inkább abban áll, hogy amíg a birodalmak jönnek-
mennek, addig a népek maradnak. Ha a nagyhatalmak döntéseket kényszerítenek ki
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anélkül, hogy azt az érintettek sajátjuknak éreznék, akkor egyik fél sem lehet és lesz elé-
gedett, ezért a birodalmak távollétében minden bajukért a másikat teszik felelôssé. Ha
a megállapodás nem kompromisszumon alapul, amit mind a két fél elfogad és magáé-
nak érez valamennyire, akkor elkerülhetetlen, hogy a konfliktus kiélezôdjön és állandó-
suljon. Elkerülhetetlen, hogy az ország rövid úton és hosszú távon csatatérré váljék.

Arendt pontosan tudta, hogy szükség van a nagyhatalmak deklarációira, a nemzet-
közi szerzôdésekre, jogi és katonai garanciákra, ez azonban legfeljebb szükséges, de
semmi esetre sem elégséges feltétele a békés zsidó–arab együttélésnek. Szerinte min-
den azon múlik, hogy sikerül-e a „szomszéddal” – jelen esetben az arabokkal – elfo-
gadtatni a zsidók jogait Palesztinában. Úgy vélte, hogy ezt a jogot a zsidók nem hol-
mi homályos történelmi vagy vallási hivatkozással, hanem munkával szerezték meg,
ezért ezt az araboknak el kell fogadniuk. Úgy tûnik azonban, hogy ebben az esetben ta-
lán nem is a jogon van a hangsúly, hanem azon a tényen, hogy zsidók és arabok együtt
élnek ezen a földön. Márpedig ha a tényt tudomásul vesszük és elfogadjuk, akkor csak
kompromisszum lehet a megoldás, ami ha nem zárja is ki teljes mértékben az utópi-
kus és igazságtalan elképzeléseket, legalább tudatában van annak, hogy mindez mi-
lyen kockázatokat rejt magában.

Zsidó haza versus zsidó nemzetállam
Arendt úgy látta, hogy a legnagyobb veszély, ami a békés zsidó–arab együttélést veszé-
lyezteti, egy zsidó nemzetállam alapítása lenne. Kezdetben úgy tekintett erre a lehe-
tôségre, mint túlzott követelésre, amely a zsidóság politikai jelentéktelenségét hivatott
ellensúlyozni. Késôbb azonban egyre inkább veszélyes törekvést látott benne, ami a
nemzetállammal mint intézménnyel szembeni eredendô bizalmatlanságában tükrö-
zôdik, és végsô soron az európai zsidóság szempontjából tökéletesen érthetô. Végze-
tes fantáziaszegénység következményének tartotta, hogy a gyarmati rendszer felbom-
lásának terméke mindenütt a nemzetállam lett, gyakran nemzet és állam nélkül, ami
aztán meg is határozta ezeknek a fejlôdési útját egészen a napjainkban tapasztalható
széthullásig. Legfôbb kifogása azonban a nemzetállammal szemben, hogy képes ugyan
egyesíteni a nemzetet valamilyen külsô veszély esetén, és alávetni azt egyfajta nemze-
ti ideológiának, de ez nem maradhat következmények és torzulások nélkül. Számára
ugyanis az európai nemzetállam olyan törekvés terméke, amely a nemzet, illetve a nép-
terület-állam „szentháromságának” egységére törekszik,3 éppen ezért nem képes meg-
oldani a többség és kisebbség problémáját.4 Márpedig ha Palesztina kapcsán – bármi-
lyen felosztás mellett – nemzetállamról gondolkodunk, akkor szükségszerûen felvetô-
dik a többség és a kisebbség kérdése zsidó és arab oldalon egyaránt. Arendt számára
kezdettôl fogva elfogadhatatlan volt az az elképzelés, hogy egy jövôbeli zsidó állam
pusztán törvényekkel garantálja az arabok jogait, hogy a kisebbség – a zsidóság – egy
esetleges késôbbi többség nevében kisebbségi jogokat biztosítson az akkori többség –
az arabok – számára.5 A zsidók kisebbségi jogainak biztosítása egy palesztinai arab ál-
lamban vagy egy pánarab birodalomban ugyanúgy nem oldotta volna meg a kérdést.
Arendt saját tapasztalataiból tudta, hogy a kisebbségek kérdését lehetetlen megolda-
ni a kisebbségi jogok deklarációjával és nemzetközi védelmével. Ez nem ekkor vált elô-
ször világossá számára, hanem az I. világháborút követôen, amikor Közép- és Kelet-
Európában a birodalmak helyén nemzetállamok születtek, és a kisebbségek jogait nem-
zetközi szerzôdések garantálták.6 Ezek a jogok azonban végül semmit sem értek, sôt
az is kiderült, hogy a nemzetállam törvényei csakis a többségi nemzetre érvényesek, a
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kisebbségeket pedig szükségszerûen párialétre kárhoztatják. Arendt szerint mindez
azért fordulhatott elô, mert ebben az esetben az állam szorosan összekapcsolódik a
szuverenitás eszméjével, aminek alapja és egyben kifejezôje a nemzet és annak min-
denkori egysége. Így tehát az állam a többségi nemzettel azonos, és aki nem tartozik
hozzá, annak nem marad más, mint a kitaszíttatás. Ennek a fejleménynek a legsúlyo-
sabb következménye azonban mégsem a kisebbségek politikai ellehetetlenülése, hanem
a hontalanok és menekültek tömegei, akik így törvényen kívüli szürkezónába kénysze-
rülnek. Itt aztán különbözô szélsôséges ideológiák és mozgalmak tetteseivé és áldoza-
taivá válhatnak egyszerre, ami lehetetlenné teszi az erôszak korlátozását vagy megál-
lítását.

Arendt nyilvánvalóan nem láthatta elôre a zsidó állam alapítása kapcsán az azzal
összefüggô valamennyi problémát, de már nagyon korán felhívta a figyelmet arra,
hogy ez az alapítás katasztrófák sorozatát indíthatja el. Ezért több megoldást is elkép-
zelhetônek tartott, amelyek ugyan meglehetôsen utópisztikusnak tûnnek, és az eltelt
évek során sem lettek reálisabbak, mindazonáltal a fentebb említett problémákat va-
lamelyest talán mégis ellensúlyozhatták volna. Kezdetben Arendt úgy gondolta, hogy
a Brit Birodalom átalakítása Nemzetközösséggé megfelelô megoldást nyújthat mind
az arabok, mind a zsidók számára, mert ebben a helyzetben mindkét nép egy nagyobb
egység része lehetne, amelyben egyenrangúak lennének, azonos státust és jogokat bir-
tokolnának anélkül, hogy nemzetállamot követelnének. A másik lehetôség egy föld-
közi-tengeri föderáció lett volna, amely magába foglalhatná Dél-Európát is, és ezzel egy
szélesebb háború utáni európai föderációhoz csatlakozott volna.7 A harmadik elkép-
zelés késôbbi, és nem elsôsorban Arendthez köthetô, hanem Judah L. Magnes nevé-
hez, aki a jeruzsálemi Héber Egyetem professzoraként kezdettôl fogva olyan államot
képzelt el Palesztinában, ahol zsidók és arabok békésen élnek egymás mellett, és ami-
nek alapja az erôszakról való kölcsönös lemondás, a gazdasági együttmûködés, de
mindenekelôtt a teljesen egyenrangú részvétel a közös kormányzásban. Magnes kez-
detben egy arab állam keretei között képzelte el a zsidóság sorsát, késôbb azonban egy-
re inkább kétnemzetiségû államban gondolkodott. Ennek szellemében alapította meg
az Ihud – Egység nevû pártot, amelynek kifejezett célja „a népek közötti megértés” elô-
mozdítása volt. Magnes Arendthez hasonló világossággal látta, hogy ha a zsidók és az
arabok ábrándokat kergetnek, nem veszik tudomásul a realitásokat, és nem viselked-
nek politikailag felnôttként, akkor annak mindkét nép számára katasztrofális követ-
kezményei lesznek. Arendt kezdetben bírálta Magnes elképzeléseit, amelyek egy arab
föderáció keretei között képzelték el a zsidó államot, késôbb azonban határozottan a
kétnemzetiségû Palesztina megteremtése mellett foglalt állást, annak minden nyilván-
való nehézsége ellenére. Úgy látta, hogy csakis egy föderáció lehet olyan politikai ke-
ret, amelyben a többség és kisebbség problémáját, ha nem is megoldani, de legalább
kezelni lehet. Azt hiszem, Arendt föderalizmusba vetett reményei a mai kor fejlemé-
nyei láttán aligha indokoltak. A föderációk világszerte végbemenô széthullása arra fi-
gyelmeztet, hogy azok még viszonylag kedvezô történelmi feltételek mellett és egyen-
rangú partnerek között sem kecsegtetnek túl sok sikerrel. Márpedig Palesztinában
ilyen feltételekrôl sohasem beszélhettünk. Mert ha elfogadjuk is a föderalizmus esz-
méjét, azt nemigen látom, mi tarthatna össze egy ilyen államot. Vajon elégséges-e a
béke vágya, a kölcsönös gazdasági érdek vagy az erôszakról való kölcsönös lemondás
a föderáció fenntartásához? Vajon a kulturális és vallási különbségek, illetve a gazda-
sági egyenlôtlenségek nem feszítik-e szét rövid távon egy ilyen állam kereteit, ha egy-
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általán létrejön? Arról nem is beszélve, hogy vajon kik lettek volna azok a személyek
vagy szervezetek, akik egyenrangú félként, egymást kölcsönösen elismerve tárgyalhat-
tak volna egy olyan kompromisszumon alapuló megoldásról, amit mindkét oldal a ma-
gáénak érez? Vajon hol vannak azok a demokratikus és toleráns tömegek, amelyek haj-
landók támogatni ezeket a döntéseket? Azt hiszem, ezeknek a kérdéseknek a megvá-
laszolása nélkül aligha adhatunk választ a politikai keretek kérdésére, amelyek között
egy kétnemzetiségû, zsidó–arab állam létrejöhetett volna vagy akár létrejöhetne.

Az alapításmítosz apóriái
Arendt szerint az egyik legsúlyosabb gond az, hogy a cionisták, akik a zsidóság egyet-
len valódi politikai szervezetét alkották, maguk sem értették meg ennek a kérdésnek a
politikai jelentôségét. Arendt 1933-tól 1944-ig maga is tevékenykedett a cionista moz-
galomban, de már kezdetben sem annak ideológiája vagy célja vonzotta, hanem sok-
kal inkább az a körülmény tette cionistává, hogy utóbbiak voltak az egyedüliek, akik
tettek valamit a nácik és az antiszemitizmus ellen.8 Arendt szakítása a mozgalommal
akkor következett be, amikor a cionista világszervezet 1944 októberében Atlantic City-
ben sorra kerülô kongresszusán – az irányzatok közötti nyilvánvaló különbségek elle-
nére – megfogalmazták a szabad, demokratikus és egységes zsidó Palesztinára vonat-
kozó követelésüket. Arendt szerint ez annak csalhatatlan bizonyítéka, hogy a cionisták
nem hajlandók a zsidókérdésen túlra tekinteni és az arab kérdéssel józanul és kritiku-
san szembenézni. Erre utal az a körülmény is, hogy csak a birodalmak képviselôivel
hajlandók tárgyalni, amibôl azonban a zsidóság csak látszólag húz hasznot, mivel kö-
vetkezményeiért kizárólag ôk viselik a felelôsséget. Arendt szerint a cionisták nem ér-
tették meg, hogy a zsidóság legfontosabb problémája politikai probléma, és a cioniz-
mus túlságosan is ragaszkodik azokhoz a XIX. századi eszmékhez – a szocializmushoz
és a nacionalizmushoz – amelyeknek létét köszönheti.9 Így azonban képtelen bármi
újat mondani vagy esetlegesen megoldást találni a zsidó–arab együttélés problémájá-
ra, amit Arendt csak politikai keretek között látott megoldhatónak.

Azt hiszem, Arendt elôre látta, hogy ez a gondolkodásmód az új állam alapításá-
ra való tekintettel máig ható beláthatatlan következményekkel fog járni, és ez kezdet-
tôl fogva élesen szembeállította az ún. zsidó „establishment”-tel, amellyel viszonya az
Eichmann-könyv megjelenése után még inkább kiélezôdött. Annak a gondolkodás-
módnak az alapja, amely az állam alapításának gondolatát alapvetôen befolyásolta,
olyan egyetemes zsidó történelem, amely „Hámán és a fáraó” történetétôl egyenesen
a gázkamrákig vezetô szenvedéstörténetbe ágyazódik. Ennek a történelemnek alanyai
a zsidók, illetve minden más nép, tárgya pedig az „örök antiszemitizmus”.10 Ez egy-
szerre foglalja magában a zsidók kiválasztottságát és szenvedésük abszolút autoritását.
Ennek a kettônek az összefonódása, ami a zsidóság történelmének egyetemességét és
partikularitását egyszerre hangsúlyozza, ebben az összefüggésben olyan inverz iden-
titásként hat, ami az új állam „alapításmítoszá”-vá kristályosodik. Ennek az identitásnak
kétségtelenül megvan az a haszna, hogy az áldozat – csak ebben a tekintetben – elô-
nyös perspektíváját kínálja, és így nincs szüksége arra, hogy követeléseket igazoljon,
vagy jogokat és megbecsülést vívjon ki. Úgy vélheti, hogy minden különösebb indok-
lás nélkül megilletik ôt bizonyos elôjogok. Ugyanakkor azonban Izrael állam „alapí-
tásmítosz”-a nem egyszerûen az áldozat szenvedésének történetén alapul, mert azzal
egyszerre élesen szemben is áll, hiszen ideálja az új, erôs állam, amely minden körül-
mények között megvédi magát, illetve a világ zsidóságát, és ezzel tulajdonképpen sza-
kít is az örök áldozat szerepével.
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Ennek a szemléletnek másik elônye, hogy minden esetleges és aktuális problémát
az ezekkel a szerepekkel együtt járó doktrína fényébe állít. Elhelyezi azt a zsidó törté-
nelem eseményeinek sorában, beillesztve abba a sorozatba, amit a zsidó történelem
logikájának is nevezhetnénk. Ez a szemlélet elvben képes egyesíteni a világ valamennyi
zsidóját, de ezzel egyben ketté is osztja a világot zsidókra és nem zsidókra. Így az eb-
ben kifejezôdô egység legfeljebb csak úgy érthetô, mint a kvázi egységes zsidóság vá-
lasza az antiszemitizmusra és az ellenséges világra. Az ilyen identitásnak mindig sú-
lyos következményei vannak, mert ami az egyik oldalon megkönnyíti a helyzetet, az a
másik oldalon lehetetlenné teszi a problémák megoldását. A kényszerû összezáródás
ugyanis elôbb-utóbb kiváltja az ostromlottság és állandó veszélyeztetettség érzését. Az
effajta felosztás nem képes kifejezni a világ sokszínûségét. Nem lesz képes olyan több-
értelmû és esetleges magyarázatokra, amelyek a valóság és a pluralitás tudomásulvé-
telét, illetve a világ megértését lehetôvé teszik.

Ahhoz, hogy a katasztrófákat el lehessen kerülni, a jelennek vissza kell nyernie ha-
talmát a múlt felett. Ez azonban semmi esetre sem jelent felejtést, legfeljebb azt, hogy
megbékélünk azzal, hogy a múlt így történt és nem másként, illetve elfogadjuk azt,
amin nem lehet változtatni. Úgy tûnik, hogy a hatvanéves Izrael és szomszédai még
csak az elején vannak annak a folyamatnak, amelynek során meg kell tanulniuk, hogy
a paradoxonokkal és megoldhatatlan problémákkal együtt lehet és kell élni. Ha ezt nem
képesek megérteni és elfogadni, akkor sokkal több és tartósabb nehézséggel kényte-
lenek szembenézni, mint amennyit erôszakkal vagy kizárólagos választásokkal meg-
oldhatnak. Lehet, hogy ezek tudomásulvétele és elfogadása gondot okoz, de semmi-
képpen sem szükségszerû, hogy mindez erôszakhoz vezessen. Azt hiszem, Hannah
Arendt ezt sejtette meg már a kezdet kezdetén. Tudta, hogy nem lesz képes megóvni
a zsidó államot ettôl, és valószínûleg tisztában volt azzal is, hogy megoldási javaslatai
menthetetlenül utópisztikusak, mivel feltételei egyik oldalon sem állnak fenn. A leg-
fontosabb felismerése azonban az volt, hogy az ellentmondások kiküszöbölésére tett
kísérletek minden esetben „végsô” megoldásokkal kapcsolódnak össze, amelyek szük-
ségszerûen elszabadítják és ellenôrizhetetlenné teszik az erôszakot. Így aztán valóban
nem marad más, csak az, amiben Arendt egész életében töretlenül hitt: hogy az em-
ber születettsége révén mindenkor képes az újrakezdésre, és politikai cselekvésre va-
ló képessége lehetôvé teszi, hogy az erôszaktól megszabaduljon. Ebben a helyzetben
ennél talán nem is remélhetünk többet.
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Horváth Péter

BOGÁRVÉRREL
Forgácsok egy fakeresztrôl

Simonyi Imre emlékének

A cigányok Keresztelô Szent János születésének ünnepe elôtt egy nappal érkeztek a
város déli kapujához. Húszan vagy harmincan lehettek, három szekérrel, tizenöt ló-
val. Néhány felnôtt férfi, tucatnyi asszony, kocsideréknyi kisebb-nagyobb gyerek. A fér-
fiak fehér ingben, az asszonyok színes szoknyában, pruszlikban, kendôvel. A kisebb
gyerekek anyaszült pucéron, a nagyobbak összevissza, ki török bugyogóban, ki egy szál
pendelyben. Feketék voltak, mint az ördögfiak. Mind meztélláb haladt a fölsô kapu fe-
lé a forró kövezeten. A falon kívül kellett táborozzanak, éjszakára nem engedték a vá-
rosba ôket. Lármásan vonultak az alsóvárosi házak közt a templomig, aztán végig a
ringen. Az öregasszonyok jövendôt mondtak, a férfiak kiáltozva kínálták szolgáltatá-
saikat. Egyikük edényt foltozott, másikuk kötôféken vezetett lovakat árult, a harmadik
madarakkal házalt. A magas, csontos embernek, akit kinéztem magamnak, gyönyörû
madarai voltak. A vállára vett husángról vesszôbôl font kalitkák lógtak, bennük für-
jek, galambok, rigók. Még növendék sólymokat is kínált eladásra. A két karcsú, erôs
lábú madár posztóból varrott kis sapkát viselt.

– Vadászsólymok, pralám! – mondta a cigány, amikor megálltak a piactéri kútnál
itatni és inni, ô meg behúzódott a nagytemplom mögötti kétszáz éves kôrisfa árnyéká-
ba, és leült egy kôre. – Egy ezüst az ára. Darabjának! – emelte csontos ujját elém. – Mi-
re megnônek, és kitanítom ôket, már egy körmöci aranyat érnek!

– Hazudsz! – mondtam neki.
– Hazudok! – nevetett.
Villogott a foga a délelôtti fényben. Fekete haja a válláig ért. Kék szeme volt. Kék

szeme, a fekete cigánynak.
– Egy aranyért mindet megkaphatod! – ajánlotta. – Az összes madaramat. Bár ahogy

elnézlek... – vigyorgott –, elég rongyos vagy.
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– Fürjeket, rigókat, galambokat, mindet? – kérdeztem.
– Meg a két sólymot! – bólintott.
– Nincs nekem aranyam – mondtam neki. – Igazság szerint aranyforintot még so-

ha nem is láttam. De alighanem te se!
– Nem-e? – Körülsandított. A többiek mind odébb nyüzsögtek, kint a piactéren, a

templomkertben nem járt rajtunk kívül senki. – Na, ide nézz akkor! – Izmos, fekete
baljával felnyúlt a levegôégbe, csettintett, megforgatta a kézfejét. Valami megcsillant
az ujjai közt. – Tessék, megnézheted. – Frissen vert érme volt, egyik oldalán a Madon-
na, karján a Kisjézussal, alattuk nehezen kibetûzhetô felirat: PATRONA HUNGARIAE,
a hátlapján pedig Szent László király egész alakos képe. – Bele is haraphatsz! – neve-
tett a cigány.

– Minek harapnék bele? Az aranyat nem lehet megenni. A vadkörtét igen. Abból
kettô is van nálam. Savanyú, de oltja a szomjat. Kéred az egyiket? Ingyen adom, pe-
dig megdolgoztam érte. Trágyát hordtam hajnaltól Schütz kerékgyártó kiskertjében.

– Két savanyú vackorért? Akkor bolond vagy, nem csak fertelmesen ronda! – Ott
akartam hagyni. – Meg ne sértôdj! – kiáltott utánam. – Minden ember ronda, csak a
cigányok szépek! A rézpénz kemény – magyarázta, amint visszabandukoltam hozzá –,
az ezüst már lágyabb. De az igazi aranynak más a harapása. Ez valódi, öcsém! – Meg-
pörgette a pénzt. – Nesze, kóstold meg! – Elkaptam az érmét, ráharaptam. – Vigyázz,
kitöröd a fogad! – Visszaadtam neki, keresztet vetettem. – Ezt minek csináltad? – kér-
dezte.

– Rontás ellen – mondtam.
– Púpod is van? – Megint nevetett.
– Nincsen. – Kihúztam magam. – Csak a képem ferde, meg hibás a lábam.
– Kár, hogy nincsen púpod. – Felkelt a kôrôl, utánam lépett. – Ha púpos is lennél,

nem csak hülye, magammal vinnélek világot látni, szerencsefiának. Vagy eladnálak a
mutatványosoknak.

– Itt is látom a világot – mondtam. – Tudom én, hogy milyen.
– Csudálatos, pralám! – vakkantotta. – Égig érô hegyek, végtelen síkságok, nagy,

lusta folyamok, jeges patak, erdôk, falvak, városok, várak... Az egyikbôl egyszer ellop-
tam egy törpét. Ekkora volt! – mutatta nevetve. – Kapálódzott, mikor a zsákomba tet-
tem. Annyit kaptam érte, mint egy lóért. Én már a tengert is láttam!

Megvontam a vállam.
– Az is csak vízbôl van!
– Sós vízbôl! – bólintott. – És akkora halak laknak benne, amik megeszik az embert.
– Halak itt is vannak. Csontból reszelt tûvel fogom ki a patakból ôket. De fent, a to-

csogó alatt vesszôkosárral is tud meríteni az, aki ügyes.
– Halat, kosárral? – Megvillant a szeme. – Nem tudsz te hazudni, ahhoz te kevés

vagy. – A galambjai ekkorra mind a kalitka oldalához gyûltek, engem bámultak. Né-
melyik burukkolt, mintha szólítana. A cigány tûnôdve nézett rám. – Úgy figyelnek rád,
mintha ismernének. – Kimarkoltam a zsebembôl egy fél marék kölest, elébük tartot-
tam. Puha nyakukat megnyújtva kihajoltak a vesszôrácson, úgy csipegették a szeme-
ket. – Pedig nem ismerhetnek! – lamentált a cigány. – A fürjeket, rigókat hálóval fog-
tam tegnap hajnalban, ide nem messze. De a galambokat pénzért vettem, Buda alatt.
Tudod, hogy az hol van?

Délnyugat felé intettem.
– Lóval öt nap, két hét gyalogszerrel.
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– Négy hete jöttünk el onnan! – bólintott a cigány. – De ha felülnék a pajtásom leg-
jobb lovára, harmadnap reggelre visszaérnék!

– Olyan ló nincsen – ingattam a fejem. – Engem te nem csapsz be. – Nem tudom,
mit kedvelt meg rajtam.

– Na, jó – mondta, ahogy a kalitkás husángot a vállára emelte. – Most nem érek rá
itt tovább csevegni veled, ma még túl kell adnom a madaraimon. Hanem este, kapu-
zárás elôtt gyere ki hozzám. Fent táborozunk majd a bükkös alatt. Xerxészt keressed.
Ez a nevem. Merthogy perzsa vagyok!

Egy szavát se hittem. Minden cigány tolvaj. Hazudnak és csalnak. Még hogy Xer-
xész! Dáriusz fia napernyô alatt járt seregei élén. Ez a cigány meg... Lábbelije sincsen,
pedig elmúlhatott már vagy harmincéves. De a galambjai szépek. Volt közöttük kettô,
alig nagyobbak, mint egy hetes csibe, nagyon megtetszettek. Ha felnevelném és fial-
tatnám ôket, az apátúr talán hálás lenne.

– Jól van! – intettem utána. – Talán megkereslek!
Hazaballagtam a monostorba. A nap déli heve elôl behúzódtam az istállóba. A la-

pos kövekbôl emelt alacsony hajlék ferde tetejét öt gerenda tartotta, keresztben. Három-
ra száraz pallókból még tavaly tavasszal kis padlatot szerkesztettem, azon hamarabb
szárad meg a széna. Felhágtam a létrán. Bolondító illata van a friss szénának. Délidô-
ben hatalmasat lehet aludni benne – ebéd helyett. Álmomban mindig jól belakmáro-
zok. De most nem aludtam. Ha a ferde tetôt legfelül megbontom, és egy kis ablakfé-
lét szerkesztek alája, pompás galambdúcom lenne. Nem kell hozzá, csak néhány léc-
darab meg egynéhány cserép. Fejben készítettem el a tervet, könyökömmel mértem
ki a szükséges lécek hosszát. A méreteket megjegyeztem. Tucatnyi szeg vagy drót is kel-
lene, hogy a dúc alapja biztosan megálljon, és a nyílás fölött megtartsa az új cserepe-
ket. Fejemben forgatva a terv részleteit, kimentem a kapun.

– Hova mégy, nyulacska?
– Dolgomra – feleltem.
– Ugyan, mi dolga lehet egy ilyen ütôdöttnek? – ugratott a kapus. – Hozzál török-

mézet!
Három kovácsmûhely is volt a városban. Feind Tóbiás vitte a legnagyobbat, Nagy,

udvaros háza volt a piactér mellett. Úrlovakat patkolt, kengyelvasat, zablát is készített,
de leginkább kardot és velencei mintájú tôröket. Filigrán, apró emberke, ránézésre
senki se gondolná kovácsnak. Drágán dolgozik, hat segéddel, mégis bôven akad meg-
rendelése. Budától Krakkóig sokan megkeresik, remek fegyverkovács hírében áll. A má-
sodik mûhely tulajdonosa magyar, bizonyos Kerek Tamás, harmadmagával dolgozik,
négy utcával kijjebb. A fiai segítik, három tömzsi, tatár szemû gyerek. A legfiatalabb egy-
idôs velem. Ötéves korunkig sok idôt töltöttünk együtt, libát hajkurásztunk, ettük a
pöszmétét meg a cigánymeggyet. Sokat verekedtünk, mindig földhöz vágott. „Kovács
leszek – mondta –, mint az apám! Hát te?” „Lócsiszár! – feleltem, mert ez jutott eszem-
be. – Hozzád hajtom majd patkolni a lovaimat!” Tenyerével csapkodta a földet, úgy
nevetett. „Nem lesz neked lovad, még egy szamarad se!” Nem lett igaza, mert ha lo-
vam nem is, szamaraim lettek. Hozzá vittem ôket, ha meglazult vagy kiesett patájuk-
ból a szeg. Emlékezett rám, pedig ahogy elmúlt ötesztendôs, nem játszhatott tovább
velünk, sehonnaiakkal, befogták dolgozni, hogy a mesterséget hamar kitanulja. Ô fog-
ta a lovak kantárszárát, amíg a bátyjai patkoltak. Most mégse hozzájuk mentem, ha-
nem a harmadik kovácshoz, a város szélére. Bûzös, ablaktalan mûhelye van Samu szeg-
kovácsnak, a Görbe utcán, nagy, nyitott színnel. Ô veri a legolcsóbb patkót, de a leg-
többet is, mivel a Görbe utca ott kanyarodik el a szôlôskertek felé, a déli kapuhoz kö-
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zel. A lovasok, ha dél felôl érkeztek, mind betértek hozzá. Samu nem csak patkót ver,
de szeget húz, kampókat kovácsol, s újabban dísztelen ajtópántot készít. Sokat eladott
belôle – az én segítségemmel. Végigjártam a külsô ringen kívüli házakat, s ahol úgy
láttam, hogy a kapupánt elrozsdásodott vagy meglazult, oda bezörgettem. Kis kampós
vassal húzogattam ki a meglazult szegeket, tarisznyámba raktam a régi pántot, vittem
Samuhoz, azaz a lányához, Vaszlovics Irénhez. Hatalmas egy lány volt, már gyereknek
is vastag. Úgy emelgette a nagykalapácsot, mint én a lúdtollat.

– Mi kéne, ha vóna, Nyuszigyerek?
Ezt is szerettem benne, hogy Nyuszinak szólít. Meg hogy mindig nevet. Idôsebb ná-

lam, legalább öt évvel. Két éve férjhez ment egy keszeg kis emberhez, de az elhalt, még
mielôtt gyermekük lett volna. Nem ment újra férjhez.

– Egy maroknyi szegre van szükségem – mondtam neki.
– Nekem meg egy fekete medvére! – felelt kapásból.
– Már hogy értve?
– Úgy, ahogyan mondom. Hetedszer álmodtam vele. Karmait behúzta, úgy ciróga-

tott. Karikát fûztem az orrába! Épp ilyet! – mutatta kacagva. – Látod? Láncot verek a
fölsô városkapu javításához. Komoly megrendelés, egyheti munka. Nem érek rá most
szeget húzni neked.

– Hiszen nem kell nekem új szeg! Régi is megfelel.
– Eredj, keress magadnak hátul, de igyekezz, apám meg ne lásson! Jön a városhá-

záról, a szerzôdéssel.
A mûhely mögött kis halomban állt a beolvasztásra váró ócskavas. Rozsdás, törött

ásólapát, kapa, patkók, patkószegek, kocsikerékpánt... Feltúrtam a halmot. Hét sze-
get találtam, ami megfelelt.

– Ezeket vihetem?
– Kit akarsz keresztre szegezni, Nyuszika?
– Senkit. Hogy jut ez eszedbe?
– Merthogy éppen hetet választottál. Krisztus urunkat is hét szeggel ütötték fel.

Rossz elôjel – mondta.
– Itt hagyjak egyet?
– Az rosszabb lenne. Hat az ördög száma.
– Akkor mi legyen?
Döngött a föld a hatalmas talpa alatt, ahogy elhúzott mellettem, s eltûnt a mûhely

sötétjében. A napkorong sárgult odafent. Négy óra lehet már, sietnem kellene, ha még
a faanyagot is be akarom szerezni a dúchoz, mielôtt a cigányokhoz megyek.

– Tessék, itt van még három, ezzel éppen tíz lesz a szegeid száma, mint a parancso-
latoké. Így már szerencsét hozhat.

– Köszönöm.
– A köszönet kevés. Ezek mind új szegek.
– Tudod, hogy nincs pénzem.
– Küldj hozzám egy medvét! – felelte. – De aztán tudjon ám táncolni, és jó nagy tal-

pa legyen!
– Meglesz! – Belekötöttem a szögeket a gúnyám ujjába. – Biztosan elküldöm, ha

összefutok eggyel.
Az asztalosok, ácsok és bognárok újabban közösen vásárolták a fát, nagy telepük volt

a felsôvárosi temetô mellett. Ott száradtak a napon a frissen vágott fenyôk, felfûrészelt
tölgyek, diófa és rózsafa deszkák, mind-mind fajta és méret szerint külön gúlákba ren-
dezve. A telepôrt ismertem. Sánta volt, mint én, de jóval idôsebb nálam. Apám öccsé-
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vel egykorú lehet. Nem vagyok biztos benne, csak sejtem, hogy ô is ott volt, amikor
anyám háza leégett. Akkor még nem sántított. Évekkel késôbb, kôfejtés közben sérült
meg. Beköszöntem hozzá.

– Hogy s mint, Bálint mester?
– Mi közöd bele? – mordult rám. – Hordd el magad innen!
– Szép rendet tartasz! – pillantottam körül. – Úgy tudom, itt is laksz, mióta megsé-

rült a lábad.
– Na és ha itt lakom?
– A kalyibát magad építetted?
– Nem kalyiba ez, hanem faház! – igazított helyre. – Nem láttál még ilyet?
– Ilyen szépet még nem! – hazudtam neki. – Arányos. Éppen akkora, mint amilyen.

Se nagyobb, se kisebb.
Gyanakvón hunyorgott.
– Mit akarsz ezzel?
– Nem tudtam, hogy ilyen szakértô ács vagy.
– Nem vagyok ács. Nem vagyok én semmi.
– Dehogynem! – dicsértem tovább. – Hiszen hivatalod van, mint az erdôkerülônek,

de neked nem kell lejárnod a lábod, egész nap itt ülhetsz, a napon! Fizetést is húzol.
Megvan mindened. Nem is értem, miért nem nôsültél meg.

Sötét, gyûlölködô pillantást vetett rám.
– Ne ingerelj, gyerek, mert megharaplak.
– Komolyan kérdeztem. Apám öccsének a barátja vagy. Majdhogynem rokonom.
– Még csak az kellene... – A porba sercintett. – Hallottam felôled... Tudom, miféle

vagy. Barátok kapcája.
Megvontam a vállam.
– Élek, ahogy lehet. Bérem nincs, az igaz, de üdvözülni fogok! A barátok hetente

mondanak értem imát a kolostorban. Ezzel fizetnek ki.
– Hetente?
– Érted is imádkozhatnának...
– Ugyan... – legyintett. – Minek?
– Mikor voltál misén utoljára?
– Nem járok misére. Nem járok sehova. Ôrködnöm kell, hogy a magadfajta tolvaj

mocsodékok meg ne károsítsák a mestereket. Ez itt mind nagy értékû, válogatott anyag
– mutatott körbe.

– Talán mégse mind... – mondtam. – Csak akad köztük vetemedett deszka, görcs-
csel teli anyag...

– Még csak az kellene! Én itt rendet tartok. A sérült, hibás deszkák meg az eselék lé-
cek mind hátul vannak, amott, de azok is külön, glédába szedve, rendben átszámolva.
Az én kezem alól semmi nem tûnhet el.

– Derék dolog – adtam az ártatlant, mintha nem emlékeznék rá, hogy apám öccsé-
vel elhordtak mindent anyám házából. – De meg is van az ára, hogy ôrködöl itten, mint-
ha Krisztus urunk koporsóját vigyáznád. Nem jársz lányok után, nem teszed a szépet,
ami még hagyján, de nem jársz misére se. El fogsz kárhozni, Bálint bátyám, hacsak...

– Hacsak? – pislogott.
– Hacsak rá nem bírom a frátereket, hogy a te lelkedért is imádkozzanak.
– Ugyan miért tennél ilyet?
– Mert a rokonom vagy. A rokonok segítik egymást.
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Tudtam, hogy érzékeny fülekre talál ez a megjegyzésem. Mióta megsérült a lába, s
a bányából kitették, rokonai mind elfordultak tôle.

– Tényleg megtennéd? – kérdezte.
– Meg én! Csak jusson majd eszembe!
– Miért ne juthatna?
– Tudod, milyen gyenge a fejem. Nem véletlen, hogy lükének tartanak. Mindent el-

felejtek, hacsak nincs valami tárgy a közelembe, ami emlékeztet a feladatomra. Mivel
a szamarakkal hálok, tudom, hogy etetnem kell ôket, szôrüket kefélni, mert ott a ke-
fe... Vizet húzni, ott a veder, ugye... Ha a kolostorudvari nagykeresztre nézek, Jézus jut
eszembe. Hát így, hiszen érted.

– Csakugyan ennyire nyomott a fejed?
– Látod, nem? – mutattam a nyúlszájamat. – Belül még rosszabb. Tiszta gyagya va-

gyok! – mondtam, pedig kettônk közül ô volt a hülye. Legalábbis ebben reménykedtem.
– És mi kellene ahhoz, hogy emlékezz rám? – kérdezte.
– Nem is tudom... Fák közt élsz...
– Úgy van! – bólintott. – Ez jó gondolat. Jegyezd meg, Nyulacska! Van elég fa a ko-

lostorudvaron! Ha rájuk pillantasz, én jutok eszedbe.
– Nem, nem! – Szomorúan ingattam a fejem. – Az élô fáról mindig az erdô jut eszem-

be. De talán ha néhány szál deszkát magammal vinnék, nem is tudom... Pár darab lé-
cet, amit bír a hátam...

– Innen te semmit el nem viszel!
– Helyes – bólintottam. – Igazad van. Nem te vagy az egyetlen férfi a városban, aki

nem törôdik az örök élettel. Talán Jézus mégis megkönyörül rajtad, s nem a pokolra,
csak a tisztítótûzbe vet. Na, Isten megáldjon – indultam.

– Várj! – horkantott utánam. – Adok néhány lécet a hulladékból, de a temetô felé
vidd, aztán a szôlôskertek alatt, talán nem látnak meg vele.

– Úgy lesz! – ígértem. – Esküszöm az aprószentekre!
Megvoltak a szegek, meglett a faanyag. Kalapács helyett egy öklömnyi követ hasz-

náltam a dúc összeütéséhez. Nem volt túl szép munka, de a célnak megfelelt. Már csak
néhány cserepet kell szerezzek valahonnan, hogy az istállótetôn nyitott ablakot befed-
jem. Egy hete nem esett. Talán kitart a szárazság még pár napig. Június vége van, ilyen-
kor nem ritka, hogy hetekig elkerülik a felhôk a völgyet. Talán szerencsém lesz, hiszen
tíz szeget kaptam, s az már jó elôjel.

Ahogy esteledni kezdett, átmásztam a kolostor kerítésén, nem akartam, hogy a ka-
pus barát tudja, hogy az éjszakát nem a helyemen töltöm. Indulás elôtt két rézpénzt
kivettem a kövem mögül, ingembe kötöttem. Azután – Isten bocsássa meg! – egy ke-
rek kecskesajtot elemeltem a kamrából. Mégse mehetek Dáriusz fiához vendégségbe
üres kézzel.

A mi hegyeink közt hamar sötétedik. A nap el se pirul még, sárgán gurul nyugat fe-
lé, a keleti hegyoldal ragyogva fürdik a délutáni fényben, de a szemközti hegyhátak
fái közt már homály motoz, nyirkos lehelet száll alá a völgybe, azután az este hideg uj-
jait messze kinyújtva magához húzza a keleti erdôket, egyre feljebb ûzve fáikról a nap-
fényt, míg végül a legmagasabb csúcsok fehérlô sziklái is elfeketülnek. Hidegen ra-
gyognak a csillagok, mint ezüst az ércben.

A ringburgerek ablakai mögött gyertyák és mécsesek fénylenek. Mondják, hogy va-
csora után ezek az urak mind felütik a számadókönyveket, hosszan tervezgetnek, né-
melyik megbeszéli asszonyával a másnapi teendôket. Másoknál vendégség van, a va-
csorát hosszan szolgálják fel, fôtteket, sülteket, édességet esznek. Olyan ház is akad,
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ahová énekmondót hívnak a vacsora végére. Másutt dámajáték folyik, éjszakáig. A sze-
génysoron nemigen gyújtanak világot. A fény pénzbe kerül. A bányászok hamar elal-
szanak. A kézmûvesek legtöbbje is korán aludni tér, gyûjtik az erôt másnapra. A sze-
relmesek megvárják, hogy az elsô sötét óra leteljen, csak aztán indulnak a szôlôsker-
tek felé, titkos légyottjukra.

Éppen zárásra értem a fölsô kapuhoz. Az ôrök már számolták az útpénzt meg a ka-
puvámot, egyikük a homokóra lepergô szemeit figyelte bent, a fülkéjükben, hogy jelt
adhasson a fenti strázsának, mikor engedheti a rostélyt. Nem láttak meg, amikor a ka-
pun átbicegtem. Ahogy letértem az útról a bükkös felé tartó erdei ösvényre, mögöt-
tem felhangzott a strázsa kiáltása:

– Aki hallja, fusson, vagy maradjon, ahol van! Zárul a város kapuja! – Csörgött a hi-
bás lánc, zörögtek a kopott fogaskerekek, a súlyos kapurostély döndülve ért földet.

Az ágak összehajoltak az ösvény fölött, orromig se láttam, pedig felkelt a Hold. Akár
a kutyáim, én is kedvelem a Holdat. Ha kiflije jobbra néz, C betût formálva, akkor fo-
gyóban van, csökken, hamarosan eltûnik az égrôl. Ha D betût formáz, homorú képé-
vel balra tekintve, akkor dagad. Mire kitelik a képe, a szívem tele lesz nyugtalanság-
gal. Álmomból sikoltva ébredek, s fülemben, mintha dobot vernének, dübörög a vé-
rem. Most is tele voltam szorongó nyugtalansággal, ahogy szuszogva kaptattam fölfe-
lé az ezüst fényekkel játszó feketeségben. Lehet, hogy a cigányok megölnek? Vagy
zsákba varrva csempésznek át hetedhét határon, hogy eladjanak? Ostobaság, nyugtat-
tam magamat. Kinek kellenék én? Ki adna egy garast is értem? Annyit se érek, mint
az a pár galamb. Csúnya vagyok és jobbára ügyetlen. Hiába van eszem, a fejembe sen-
ki nem lát bele. Csak az apátúr tudja, mire vagyok képes.

Köröttem hallgatott az erdô, tücskök cirpeltek. A kaptató lassan megszelídült a tal-
pam alatt. A mezô felôl sûrû, fojtogató virágillat áradt. Ilyenkor nyílik a bakszarvú, a
báránypirosító, az átoktüske meg a kosbor és a mezei liliom. Éjjeli bogarak járják út-
jukat, rabolnak a keresztes pókok. A legtöbb bogár szagtalan, mások fertelmes bûzt
árasztanak. A cigányoknak édeskés szaguk van. Fekete a vérük, talán attól lehet.

Az illatok közé, amelyek lassanként belülrôl is megülték az orrom, és a számban ízek-
ké változtak, lassanként kivált egy, hogy minden mást elnyomjon. Húst sütnek! Mókust
és nyulat! Mézzel ízesítve!

Amint a fák közül a legelôre léptem, megpillantottam a tábortüzüket. Szikrák pattog-
tak az égre. A lángok visszfénye kirajzolta a sötétbôl a bokrok mellett hûsölô kocsikat,
néhány kipányvázott ló árnyát is láttam. Sokan ültek a tûz körül, nyársukat forgatva.

– Hiszen ez nem nyúl, nem mókus... – szimatoltam. – Ezek a zsiványok ôzet ütöttek!
– Összefolyt a nyál a számban. A kolostorban ritkán ettünk ôzet. Jobbára február tá-
ján, ha a püspöki helynök vagy Thurzó úr vadásztak erre. Ôk küldtek kóstolót az apát-
úrnak. Fél szarvast, ôzet, vaddisznócombot. Fácánt, foglyot, fajdot volt szabad fogni,
mókusért, nyúlért se szóltak, de nagyobb négylábúra tilos volt vadászni a kolostor és
a város erdejében. Akit a kerülô vadorzáson kapott, meg lett korbácsolva.

A szélsô tölgyek alatt közeledtem a tûz felé, gondoltam, meglesem ôket. Harminc
lépést se tehettem, amikor rám ugrott az erdô. Kiáltani se volt idôm, úgy meglepôd-
tem. Számat felpeckelték, kezem-lábam összekötözték, husángra akasztottak, mint a
frissen ejtett ôzet, úgy ügettek velem, óbégatva.

– Megfogtuk! Itt van! – Ledobtak a földre. – Ez volt nála. – Három kölyök volt az,
velemkorúak. A legidôsebb felmutatta a sajtomat.

– Honnan van? – kérdezte egy hang. – Csak nem loptad, pralám? – Xerxész volt az.
Felállt a tûz mellôl, közelebb lépett.
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– Loptam – próbáltam mondani, de csak hörögni tudtam. A beszédem amúgy is ne-
hezen érthetô a nyúlszájam miatt, de most, hogy tátogni se tudtam...

– Pénz is volt nála! – tódította a középsô kölyök.
– Milyen pénz?
– Hát ez! – vihogott a gyerek. – Tessék! Egy rézgaras!
– Nem igaz! – hörögtem.
– Nem-e? – vigyorgott a purdé. – Tán nem tetôled vettem el? Bele volt csomózva az

ingébe!
– Két garas volt nálam! Nem egy, hanem kettô!
– Álmodban! – röhögött a gyerek.
Xerxész magához intette. A purdé vonakodva, mintha fogát húznák, odament elé-

be. Xerxész két kézzel megfogta a fejét, homlokát a homlokához húzta. Orruk össze-
ért, ahogy a férfi a gyerek szemébe nézett. Így álltak, hosszan, a vállas, szikár ember
terpeszben, derékból elôrehajolva, és az inas, vékony kölyök, szinte összenôve. Egyi-
kük se mozdult, mintha szobrok lennének. Csönd volt a táborban, mindenki ôket fi-
gyelte. Bent, az erdôben bagoly huhogott. Mintha csak erre a jelre várt volna, Xerxész
elengedte a gyereket, felegyenesedett, jobbját elébe nyújtotta. Most látszott, milyen
hatalmas a rózsaszín tenyere. Mint egy medve mancsa, futott át rajtam.

– Add ide! – mondta. A gyerek letette a garast a kinyújtott tenyérre. Xerxész nem
moccant. – A másikat is! – parancsolta halkan.

– Nincs másik! – Mintha nyúznák, úgy visított a gyerek. – Folyjék ki a szemem, itt
fulladjak meg, csapjon meg a ménkû, májam repedjen meg! Esküszök a mindenható,
fekete patásra és az összes szakállas szentekre! Hazudik a sánta!

– Nem hazudok! – Egész testemben remegtem.
– Szoktál? – villant rám Xerxész fekete szeme.
Bólintottam, aztán megráztam a fejem.
– Szoktam – próbáltam kinyögni –, de most nem!
– Aki egyszer hazudott, mindég fog! – sivított a gyerek.
A cigányok egyetértôn bólogattak körben.
– Úgy van! Igaza van!
Hanem Xerxészt semmi nem befolyásolta.
– A másikat is – mondta megint.
A kölyök, éppúgy, mint Xerxész aznap a városban, az ég felé nyúlt, csettintett, meg-

tekerte a kézfejét, ujjai közt ott táncolt a másik rézgarasom. Odapottyantotta Xerxész
tenyerére.

– Megpróbáltam. – A kölyök megvonta a vállát. – Nem sikerült. Majd legközelebb.
– De nem velem! – mondta Xerxész. – Oldozzátok el.
A legkisebb leguggolt hozzám, kioldotta a csomókat. Kitépte az ágat a fogaim kö-

zül. – Állj már fel, te gyenge!
Felkecmeregtem.
Xerxész magához intett.
– Minek hoztad a pénzt? – kérdezte.
– Galambot akarok – nyeltem a véremet.
Odaszólt a mögötte állóknak. Cigányul beszélt, nem érettem, mit mond. A legki-

sebb kölyök kivált a többiek közül, eltûnt a sötétben. Két szempillantás múlva valami
surrogott, kerengett a sötétben, aztán két fiatal galamb ült a vállamra. A cigányok ál-
mélkodtak.

– Rakd az ingedbe ôket – mondta Xerxész –, sok erre a bagoly.
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Jó érzés volt, ahogy a tollasok a mellemhez érnek.
– Aztán vigyázz rájuk! – mondta Xerxész. – Nem akármilyen madarak. Ha tanítod

ôket, bárhonnan visszatalálnak oda, ahol majd tartod ôket.
– A kolostorban – mondtam.
– Papok köcsöge vagy?
Mélyen elpirultam, de nem láthatták meg. Lángok fénye táncolt minden arcon. –

Istállószolga vagyok és mindenes – feleltem. – Ott tartom majd ôket, az istállóban.
Fent, a gerendák fölött.

– Északról vagy délrôl mindig hazatalálnak – magyarázta Xerxész. – Van, amelyik
keletrôl nyugatra is repül, bár azok ritkábbak. Keresztirányban gyakran eltévednek.
Ezek még fiókák, de egy hónap múlva már elküldheted ôket Bártfára vagy Bélabányá-
ra. Aztán mindig messzebb. – Két aprócska fémgyûrût nyomott a markomba. – Nesze,
ráadásnak! Ha felhúzod az ujjukra, levelet küldethetsz velük magadnak. Fél év múlva
már Kassáról, Pozsonyból is visszarepülnek, sôt... Budáról is hazatalálnak. Két garast
igazán megérnek.

– Elhiszem – feleltem.
– Igyunk az üzletre.
Egy öregasszony sört hozott fakupában. Alig bírtam vele. Xerxész egy hajtásra el-

tüntette a maga adagját, sörhab billegett a bajszán. – Egészségünkre!
A fejem tiszta maradt, de a lábaim összeakadtak.
– Nem bírja a szántást! – A cigányok nevettek. – Küldd haza, Xerxész! Ereszd el,

hadd menjen!
– Gyerek még az este – mondta Xerxész. – Nem kell úgy sietned.
Leültünk a tûzhöz. Valóban ôzet sütöttek. Mint ahogyan nagyvásárkor az ökröt sü-

tik nálunk, úgy bántak az ôzzel. A puha pecsenyedarabokat lemetszették az állat hú-
sáról, a maradékot tovább forgatták a tûz fölött.

– Hurokkal fogta meg a gyerek – magyarázta Xerxész. – Egyél, jut belôle bôven. –
Újabb kupa sört diktáltak belém, már kóvályogtam. – Látod, pralám, erre van az élet.
Enni, inni, szeretni. A többi csak mese.

Megráztam a fejem.
– Több dolgok vannak... – Ilyesmit makogtam.
– Szamárság – mondta Xerxész. – Ne higgy a papoknak. Véletlenül születünk a föld-

re. Minden véletlen, csak az nem, hogy én cigánynak születtem. Az igazi szerencse.
– Semmi nem véletlen! – mondtam. – Minden lépésünket az Úr igazgatja. Ô tudja,

kit mire szán, milyen feladatra.
Hosszan, figyelmesen nézett.
– Lóli, gyere ide!
A termetes cigányasszonyok közül kivált egy aprócska asszony. Akár egy varjú, ak-

korka. Úgy is lépdelt, ahogy a madarak járnak. Minden lépésre mozgott a feje. Alig
volt haja.

– Nézz a tenyerébe! – mondta neki Xerxész.
Hosszú, fekete körmei voltak a cigányasszonynak. Megragadta a csuklómat, keze-

met a melléhez vonta, fölé hajolt, megszagolta.
– Nem lesz hosszú élete – morogta.
– Mit nem mondasz! – nevetett Xerxész.
– Felakasztják! – huhogott a banya. Szólni se tudtam, annyira szédültem a sörtôl. –

Nem volt még szerelmes! – folytatta a vénség, a tenyeremet simogatva. – Azt se tudja,
mi az! – Megint vihogott. – Sose is tudja meg!
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Összeszedtem magam.
– Ezt meg honnan veszed? – kérdeztem tôle.
– Úgy lesz, ahogy mondja! – bólintott Xerxész. – A tenyeredbôl látja.
– Hiszen oda se néz! Egyfolytában a tüzet bámulja.
– Nem bámul ô semmit, hiszen vak! – mondta Xerxész. – Az ujjaival olvas. – Igaza

lehetett. Az öregasszony karmos ujjai hátával cirógatta a tenyeremet, aztán beleköpött,
nyálát szétdörgölte.

– Hamarosan nagy bajok érnek – morogta.
– Beteg leszek a sörtôl, vagy agyonüttök? – próbáltam tréfálni.
– Szavadat veszted, mint az anyád.
Úgy éreztem, mintha megütött volna.
– Én nem hiszek az ilyen jövendômondásban! Ha majd Jézus szólít, neki hinni fo-

gok! Különben sincs írás senki tenyerében, csak egy-egy nagy M betû.
– Hol? – kérdezte Xerxész. Medvemancsát elém nyújtotta. Megmutattam neki.
– Memento Mori. – Ha már kiszaladt a számon, hozzátódítottam: – Latinul van.
– Úgy? És mit jelent?
– Emlékezzél a halálra.
– Minek? – horkantott Xerxész.
– Jézus Krisztus ítél mindannyiunk felett. Aki nem méltó a feltámadásra, az pokol-

ra kerül, ördögök sütik meg. Kínok kínjai közt szenved az idôk végezetéig. Aki panasz
nélkül szolgálja a sorsát, az mind feltámad az ítélet után.

– Ostobaság! – Xerxész leült a tûz mellé. – Én nem szolgálok senkit. – Mogorván bá-
mult maga elé. – Élek és meghalok, ahogy ez az ôz is. Hogy azután mi lesz, kár tana-
kodni.

Búcsúzni akartam, de nem engedett.
– Azt a lovat még meg se mutattam.
– Hiszen semmit nem látni, olyan sötét van.
Hátravezetett, a kocsik mögé, ahol a lovak ki voltak pányvázva. Megérezték a köze-

ledésünket. Horkantottak, némelyik nyerített. – Jól van, szépségeim, jól van. Én va-
gyok az! – Aztán cigányul szólt hozzájuk. Nem tudom, mit mondott. A lovak hozzá-
dörgölôztek. – Mindegyik jó fajta – magyarázta Xerxész. – Egyiket se loptuk! Ezt a két
szürkét egy lengyel lócsiszártól vettem, a három pejt meg lent, a Duna mellett... Gyor-
sak, de hamar kifáradnak. – Mindegyikrôl hosszan magyarázott. Végül egy magas, fe-
kete mén mellett álltunk meg. – Látod? – A felhôk mögül kibújt a telihold. – Róla be-
széltem. Hercegnek hívják. Négyéves. Tíz aranynál nem adom olcsóbban.

– Akkor rajtad marad! Nincs olyan ló, amelyik ötnél többet érhet.
– Majd meglátod, ha felülsz a hátára.
– Nem én! – mondtam. – Sose ültem még nyeregben.
– Nem kell hozzá nyereg. – Füttyentett egyet. Az egyik szekér alól kimászott valaki.

Úgy közeledett, mintha arasszal a föld felett járna. Tizenkétéves-forma cigánylány
volt. Fehéren sütött rám a szemének holdja. – Andreásnak hívják! – mutatott rám Xer-
xész, pedig a nevemet sose mondtam neki. Nem tudom, honnan tudhatta. – Ez meg
itt Ariadne. – Ahogy a leányzó közelebb lépett, megcsapott a szaga. Körteszag. Sava-
nyú és édes. – Fordulj vele egyet! – mondta neki Xerxész.

– Úgy érted...?
– Úgy.
Ariadne belekapaszkodott a mén sörényébe, a hátára szökkent.
– Mögém mászhatsz, ha tudsz!



Mielôtt megpróbáltam volna, Xerxész alám nyúlt, jobb kézzel fölemelt, baljával be-
nyúlt az ingembe. – Majd én vigyázok ezekre! – Elvette a galambjaimat. – Aztán csak
ügyesen, Ariadne!

Már a lány mögött ültem, ágyékommal a tomporához csúszva, amikor Xerxész le-
guggolt, eloldotta a pányvát.

– Hajnal elôtt visszaérjetek! – Rácsapott a ló farára. A mén megugrott velünk. Meg-
kapaszkodtam a lány vállában.

– Ne ott fogj, te lüke! – Hóna alá nyúltam. Alig volt melle. – A derekamat fogjad!
Sivított köröttünk az éjszaka. Belevesztem a vadkörte szagába. Ágak karmoltak az

arcomba, eltûnt a hold, semmit se láttam. A mén hirtelen megtorpant, lerepültem ró-
la. A szám tele lett édes, puha földdel. Hátamra fordultam. Éreztem, ahogy egy kéz
végigsimít rajtam.

– Semmid nem törött el. Lám csak, még ez sem.
Ott érintett meg.
Mintha a csillagos ég köröttem örvénylett volna. Valami felemelt, azután zuhantam.

Magom, vérem hullott. Sírtam, nevettem.
– Nyulacska, lovacska!
Késô délelôtt volt, mikor felébredtem. Szentantalka az arcomat nyaldosta. A sza-

márkanca féltékenyen bámult. Az istállóajtó deszkái közt besütött a nap. A földre hul-
ló fényben két galambfióka ült. Arasznyira tôlük négy fénypötty csillogott a szalma
közt, a földön. A két madárgyûrû és a garasaim. Mind a kettô, amelyeket magammal
vittem.

Álmodom, hogy élek.

Bernáth István

EGY KICSINY ORSZÁG 
NAGYHATALMI ÁLMA

Halldór Laxness, 1902. április 23.–1998. február 8.

(Akirôl tíz éve ezt a nekrológot írtam, ugyan tíz évvel halottabb, más tulajdonságaival
mégis elevenebb, például néhány hónapja egy nyolcszáz oldalas monográfia jelent
meg róla izlandiul, majd jeles kiadóknál angolul és németül is. Különben ahol tíz éve
megjelent volna, nemigen tudtak terjedelmet számolni, ezért maradt ki a lapból.)

(Kicsoda?) Emlékszik még rá valaki? Nem az 1955-ös irodalmi Nobel-díjára, ami in-
kább csak társasági téma, hanem arra, hogy 1955–1965 között, öt regényének magyar
fordításával írónak számított Magyarországon is.

Titka a prózatörténeté és Izlandé. Az elôbbit ismerni véljük, az utóbbit még vélet-
lenül sem. Izland ugyanis nemcsak az a kultúra, amelyik roppant korai, XII–XIV. szá-
zadi aranykorában lerakta az európai nyelvû, realista prózaírás könyvtárnyi méretû
alapjait – az 1965–1995 között már magyarul is megjelent, hat izlandi saga is tanúsít-
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ja –, hanem a XX. század fordulójáig egyúttal a barbár „kevesen levés” országa, para-
dicsoma és pokla is (ez utóbbi a XVII–XVIII. századi járványok, vulkánkitörések és
dán elnyomatás idején).

Egzotikus, „x-es” íróként Laxness talán azért keltett nálunk is némi figyelmet, mert
ezt a konkrét, természeti-történeti világot szûri le, értelmezi és szuggerálja. Egy ezer-
száz éve fennálló, a dokumentáltságtól szinte embertôl emberig áttekinthetô, kicsiny
társadalomról adott híreket. (Mellesleg utálta a „társadalom” fogalmat, mint üres hal-
mazt, és gyanúperrel élt minden felsôbb intézményesültség iránt.)

De a történelem mûhelyében jól eligazodik: „Kicsoda egy király? Az igazi király arról
ismerszik meg, hogy már csak külföldi zsoldos csapataiban bízik... Szabadságharc, háború? Mi-
óta világ a világ, éjjel-nappal folyik, a munka termelte értékekért, az értelmes élet fenntartásá-
ért, az értékek lefölözôi ellen... amikor már embert is ölnek, csak határeset. Az embert amúgy iga-
zából egyfolytában ölik, erejét apasztják, kedvét szegik, idegeit ôrlik, egészségét felmorzsolják,
s ami még megmarad, elropogtatja az idô...”

És egy gyakran idézett aforizmaparancsolata egyik regényébôl, ami egy ilyen pôre
kis semmi országban már nem is annyira ironikus, mint inkább szabatos: „Csak annyi
embert ölj, amennyit meg bírsz enni!”

Valószínûtlen kicsinységek és nagyságok, Izland és Laxness. Egy kicsiny nép nagyhatal-
mi álma, nyilatkozta halála másnapján a tévében a – szépíróként is aktív – izlandi mi-
niszterelnök, Davíð Oddsson.

Izland példátlanul irodalmi monokulturális ország – volt. A nép gondolkodásmód-
ját az ezeréves történetírás/mondás/hallgatás/olvasás strukturálta, a törzsi-nemzetségi
koherenciáját átmentô nép értékítélete a történetmondó lélegzéstechnikáját díjazta.
Ennek azonban fel kellett lazulnia a háború, a függetlensége óta „svédesen” szervezô-
dô országban, a verbális érzékletességre rá kellett nônie a nemzetközi szociologikum-
nak, statisztikának, tudományosságnak.

1962-ben egy reykjavíki társaságban, amikor kitudódott, hogy épp Laxness IZLANDI

PÖR címû regényét fordítom, egyszerre hárman kezdték el mondani a regény elsô ol-
dalait, szóról szóra és kívülrôl, hosszú percekig. De már 1975 táján nem lehetett nem
észrevennem, hogy egyre több a formátumos izlandi festô, szobrász, zeneszerzô, filmes,
akik Laxness mellett is kilátszanak a fûbôl, sôt még néhány, nála harminc-negyven év-
vel ifjabb prózaíró is, akiket addig is számon tartottak. Az államegyházi lutheranizmus
felszínességétôl elôbb katolizáló, majd a világ nyomorultjai iránti együttérzésbôl mar-
xizáló, végül, a háború után „a létezés adamant tengelyeihez” igazodva, taoistává vált Lax-
ness 1968-ban jelentette meg utolsó, úgymond, nagyrealista regényét, majd el-elpi-
hent az olümposzi ködben. (Innen bocsátotta még ki 1975–1987 között négykötetes
önéletrajzi „esszéregényeit”, szellemes, pikírt, meditációs öntörténeteit.) És a laxnes-
si nagyepika hiányának vákuuma felszínre szippantotta nemcsak a társmûvészeteket,
a többi írót, hanem a mûvészetekrôl szóló – immár nem csupán pozitivista – tudomá-
nyosságot is. Izland szépirodalmi és történetírói monokultúrája, mondhatni, egyetlen
determináns ember visszavonulásától korszerûvé színesedett.

(Egy laxness) Hosszas számítgatás után sem mondhatok mást, mint hogy az izlandi
irodalom, a nyelvet beszélôket tekintve, a világ legkisebb, szerves etnikai és politikai
egységként mûködô nemzeti irodalma. Vajon az irodalomban is úgy van-e, ahogy a
politikában: kis ország – nagy külföld, és viszont? És egy futólagos fizikai-kvantifikálási
ötletnek engedve elgondoltam, mi volna, ha a különféle lélekszámú nyelvterületek és
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világirodalmi érvényesülésük viszonyát egy laxness mértékegységével fejeznénk ki? Meny-
nyi lenne akkor egy laxness? Mondjuk, mint Izlandé, jó negyedmillió ember irodalmi
mûködésének világirodalmi térereje, még rövidebben, negyedmillió ember világirodalmi
szólásszabadsága.

És hány laxness térerejûek vagyunk mi?
Hányszor hallani idehaza, de hallottam Dániában, Norvégiában és Hollandiában is:

Istenem, ha ez a költô... – és itt elhangzik például egy dán „Arany János” vagy egy norvég
„Csokonai”, egy holland „Weöres Sándor” neve – ...ha ô angolul írt volna!!! Az efféle só-
haj szenvedélyes igazától addig bólogat az ember, míg rá nem döbben, hogy fikarcnyi
értelme sincs. Hisz egyszerre két abszurdumot is óhajt magának: nekünk ne volt légyen
Arany Jánosunk, valamint hogy szívesebben volnánk angolok vagy amerikaiak.

Mikorra kúráljuk ki magunkból azt a toborzó tárogató hangú, komor eszmét, hogy
védtelen és védelemre szoruló, kis nemzet vagyunk? Panaszos eszménk csírázásának kora és
racionális magva még az Anjou-kori és a Hunyadi Mátyás uralta Magyarország, egy-
egy befelé igencsak külterjes államalakulat, mikor is anyanyelvi irodalom híján a magyar
nép reflexíve szóba sem állhatott magával. Nálunk legalább kétszáz kisebb, államalko-
tó nép panaszolhatná kicsinységét. De ha mégis keserít a kicsinységérzet, vajon nem
azok a távlatok sugallják-e, amelyek befelé való fejlôdésünk szûkösségébe mutatnak?

Márpedig ha nincs meg negyven-ötven laxnessnyi világirodalmi térerônk (ki tud-
ja?), akkor vagy hibás a mértékegység, vagy definíciójából kimaradt az a feltétel, hogy
egy írónak a világirodalomba vivô útja, honfitársaihoz képest, nem kifelé, hanem be-
felé vezet. Mint Laxnessé is. Izlandon egy fôre számítva négyszerte-ötszörte több könyv-
cím jelenik meg, mint nálunk (tavaly is így volt), még izlandiul is lehet befelé írni és ily
módon kifelé jutni.

(Okkult befejezés) Végül már vagy tíz éve nem hallatta a hangját. 90. születésnapja
alkalmából, 1992-ben konferenciát rendeztek Reykjavíkban öt földrészrôl meghívott
Laxness-expertusok részvételével. Harmadnap a konferencia kirándult a fôvárostól
negyven kilométerre esô, lávamezôkre, patakszélre épült, Bauhaus-stílû Laxness-ház-
hoz, mintegy tisztelgôn szemügyre venni a még élô író „földi maradványait” (derült
ki utóbb). Rendben felöltöztetve, valamelyik megszokott, sottis zakójában állt a nagy
nappali szoba ajtajában, egyenes derékkal, réveteg tekintettel. Az elsôk közt értem oda
hozzá, kezet fogtunk, és hogy emlékeztessem, mondtam, hogy én vagyok én, Buda-
pestrôl, és köszönöm a nála valaha elköltött öt pompás vacsorát. „Ó, igen” – mondta
megértôen, majd megkérdezte, hogy kik azok ott mögöttem. „Hát a Laxness-konfe-
rencia résztvevôi, a Sigurður Nordal Alapítvány hívta meg ôket Reykjavíkba. Régi hí-
vei önnek...” „Sigurður Nordal?...” – merengett el (az egyik legjobb barátja volt). „De
hisz ô már rég meghalt... Akkor ezek itt kísértetek?” – kérdezte elgondolkodva. Ennél
konzisztensebb következtetés késôbb sem hagyta el a száját.

A természet misztériumaival sûrûn behintett Izlandon ôsidôktôl fogva s újult divat-
ként ma is, a kísértetek léte-hiedelme sokkal köznapibb, mint egyebütt, nehéz szekré-
nyek mozdulnak el recsegve-ropogva az éjszaka közepén, távolba szakadt emberek alak-
másai lépnek a szobába, s foglalnak helyet a teasüteményes asztalnál. (Ahol egyszer la-
kást béreltem, reggelre eltûnt a szobámból minden ruhanemûm, és ahogy fürdôkö-
penyben ténferegtem a lépcsôházban, majd a ház elôtt, a szemközti ház ablakából egy
nô egy kék pulóvert mutogatva megkérdezte, nem az enyém-e. De igen. Merthogy há-
tul a kertjükben találtak egy kupac ruhát-fehérnemût. Meg vagyok gyôzôdve róla, hogy
a lakásom kulcsra volt zárva.)

1612 • Bernáth István: Egy kicsiny ország nagyhatalmi álma
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Néhány hete, az e-mail-technika általi (túl) könnyed és sûrû levélváltások közepett,
mellékesen megkérdeztem egy izlandi barátomtól, hat év távolából tudakozódva Lax-
ness felôl, hogy vajon él-e még egyáltalán. És jött a válasz: élni él, fizikai kondíciói nem
rosszak, csak épp nem tudja, hol van, és nem tudja magáról, kicsoda.

Ritkán álmodom, már a fél tabletta Eunoctin-altató miatt is, de néhány napja, álmom-
ban, ott ültem nála nagy nappali szobájának egyik foteljében, ô velem szemben egy bôr-
zsámolyon (elve volt, hogy a házigazda üljön egy fejjel alacsonyabban vendégeinél), sot-
tis zakóban, ahhoz nem illô kék csíkos csokornyakkendôben, nagy szivarral a kezében.
Németül beszélgettünk, ahogy elsô két-három találkozásunk alkalmával is (angolul ak-
kor még gyatrán tudtam, izlandiul meg ôelôtte meg nem mertem volna mukkanni, én
felajánlottam a norvégot, de elhárította, mondván, nem világnyelv, maradt a német,
amelyet valamilyen hobbiszenvedéllyel beszélt, olyan szófordulatokat szûrt szavai kö-
zé, mint Maßnahmen treffen vagy auf eigene Faust). Szavainak csak néhány foszlányára em-
lékszem, azon kívül, hogy idônként szégyellôsen oldalt pillantgattam, nem hallják-e a
többiek – voltak még öten-hatan a szobában –, hogy ausgetippelt németül beszélünk, az
izlandi meg a magyar. Olyasmirôl beszélt, hogy Nem, nem, én nem járok vadászni – Iz-
landon nem sok vadásznivaló van, sarki róka, néhány madárfajta, évente egy-egy je-
gesmedve, fókákra szoktak még – nem gyûlölöm az állatokat. Többet nem tudok vissza-
idézni, csak a szivarfüstöt, sottis zakójának klánmintázatát (de ez már a dolgozószobám
falán lógó portréjáról eredhet), derûsen faggató tekintetét, és hogy egy széles viszkis-
poharat tartok a kezemben.

Másnap reggel azt a szoros, álmoskönyvi következtetést kellett leszûrnöm, hogy
1. ha álmodom valakirôl, akkor azzal történik valami (izlandi kultúrkörben a fortiori),
2. mi egyéb történhetett a 96 éves Laxnesszel? Fel még nem támadhatott.

Eljutottam a keddi magyar napilapok kis hírek oldalára. Történt. Vasárnap este 9-kor.
Nem tudni, kinek a szándéka szerint, katolikus pap adta fel neki az utolsó kenetet,

és katolikus szertartás szerint temetik el a házához közeli mosfelli temetôben. És ami
Izlandon még sosem volt: minden állami zászló félárbocra eresztve. Ô volt a XX. szá-
zaduk.

Takács Judit

KERTBENY KÁROLY ÉS A MAGÁNÉLET 
SZABADSÁGA

I. Homoszexualitás, heteroszexualitás: magyar találmány?
Az 1980-as évek második feléig csak sejteni lehetett, hogy Kertbeny Károly, a magát
magyarnak valló író-mûfordító a szerzôje annak az 1869-ben névtelenül megjelente-
tett két értekezésnek, amely a homoszexuális férfiak büntetôszankciók alóli felszaba-
dításáért emelt szót Poroszországban és a porosz dominanciájú Északnémet Államszö-
vetségben, és amelyek egyikében elôször szerepeltek a „Homosexual” és a „Heterosexual”
szavak. Manfred Herzer német kutató azonban többek között a budapesti Országos
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Széchényi Könyvtár kézirattárában talált Kertbeny-anyagok vizsgálatával bizonyítani
tudta Kertbeny szerzôségét (vö. Herzer, 1986; Féray–Herzer, 1990).

A korabeli német helyzet rövid jogtörténeti áttekintéseként a következôket érdemes
megjegyezni: míg Poroszország volt az egyik elsô olyan német állam, amely az akko-
riban szodómiának nevezett cselekményért az 1532 óta járó halálbüntetést a XVIII.
század végén, 1794-ben börtönbüntetéssel és korbácsolással, illetve testi fenyítéssel
váltotta fel, addig a XIX. század elején, 1810 után több német állam, köztük Bajoror-
szág, Württemberg és Hannover, az 1791-es Code Napoléon mintájára már a férfiak
közötti szexuális aktusok teljes büntetlenségét vezette be. Ezt váltotta fel 1871-ben az
új egységes birodalmi büntetôtörvény 175-ös paragrafusa, amely a szigorúbb porosz
törvénykezés kiterjesztését jelentette az addig a férfiak közötti szexuális kapcsolatokat
büntetlenül hagyó országrészekre is (vö. Dynes, 1990:472).

A birodalmi büntetôtörvénykönyvet – a 175-ös paragrafussal együtt – 1870-ben fo-
gadták el az újonnan létrejött Északnémet Államszövetségben, majd 1872. január 1-
jén lépett hatályba a birodalom egész területén, felváltva az 1815 óta létezô 36 szuve-
rén törvényhozói entitás joggyakorlatát. A 175-ös paragrafus csak a férfiak között zajló
„erkölcstelen természetellenes aktusokat”1 büntette, maximum ötéves bebörtönzéssel. A 175-
ös paragrafus hatálya eredetileg csak az anális közösülésre terjedt volna ki, de a ké-
sôbbiekben a fellebbezési bíróságok kiterjesztették hatályát – a kölcsönös maszturbá-
ción kívül – „a közösüléshez hasonló aktusokra”2 is. Itt érdemes megjegyezni, hogy a nôk
közötti szexuális kapcsolatot törvény által egyáltalán nem szankcionálták (Dynes,
1990:944).

Kertbeny Károly budapesti kézirattári anyagában olyan feljegyzések találhatók,3
melyek alapján megállapítható, hogy A POROSZ BÜNTETÔTÖRVÉNYKÖNYV 143-AS PARAGRA-
FUSA ÉS ENNEK 152-ES PARAGRAFUSKÉNT VALÓ FENNTARTÁSA AZ ÉSZAKNÉMET ÁLLAMSZÖVETSÉG BÜN-
TETÔTÖRVÉNYKÖNYV TERVEZETÉBEN4 és A POROSZ BÜNTETÔTÖRVÉNYKÖNYV 143-AS PARAGRAFUSA

ÁLTAL OKOZOTT TÁRSADALMI KÁR...5 címû értekezések szerzôje Kertbeny volt. Az utóbbi röp-
irat azért érdemel különös figyelmet, mert ebben szerepel elôször a homoszexualitás
– „Homosexualität” – kifejezés publikusan (vö. Kertbeny, 2000). Ezenkívül az említett
iratokból az is nyomon követhetô, hogy Kertbeny 1865 és 1868 között rendszeresen
levelezett az úttörô „meleg aktivistaként”, illetve néhol a „meleg felszabadítási mozgalom
nagyatyjaként” (vö. Dynes, 1990:1339) emlegetett Karl Heinrich Ulrichsszal.

A jogi végzettségû, klasszikus mûveltségû Ulrichs (1825–1895) 1864–65-ben jelen-
tette meg azt a kiadványsorozatot KUTATÁSOK A FÉRFIAK KÖZÖTTI SZERELEM REJTÉLYÉRÔL6

címmel, melyben kifejtette, hogy a férfit férfi iránti szerelemre ösztönzô hajlam lelki
feminitást feltételez. E férfiak elnevezésére új terminológiát vezetett be: „Urning”-nak
nevezte ôket. A „férfitestbe zárt nôi lélek” megnyilvánulásai Ulrichs szerint nem tekint-
hetôk se bûnnek, se betegségnek: „Hogy egy valódi férfi szexuális késztetésû szerelmet érez-
zen egy férfi iránt, az lehetetlen. Az urning nem igazi férfi, hanem a nô és a férfi egyfajta keve-

1 „Widernatürliche Unzucht”.
2 „Beischlafsähnliche Handlungen”.
3 Ezek megtalálhatók az OSZK Kézirattárában az OctGerm 296 és 297 számú iratkötegekben.
4 §143 DES PREUSSISCHEN STRAFGESETZBUCHS UND SEINE AUFRECHTERHALTUNG ALS §152 DES ENT-WURFS EINES STRAF-
GESETZBUCHS FÜR DEN NORDDEUTSCHEN BUND.
5 DAS GEMEINSCHÄDLICHE DES §143 DES PREUSSISSICHHEN STRAFGESETZBUCHES...
6 Eredeti cím: FORSCHUNGEN ÜBER DAS RÄTSEL DER MANN-MÄNNLICHEN LIEBE; az angol fordítás címe: RESEARCHES

INTO THE RIDDLE OF LOVE BETWEEN MEN.



réke. Csak a teste férfi, a benne lakozó szerelmi ösztön azonban nôi. Következésképpen ezt az ösz-
tönt a férfinem felé kell irányítania, míg a nôkkel való szexuális kapcsolat irtózást vált ki belô-
le... szexuális késztetésû szerelmet csak a férfinem iránt érez. Nem tud másként tenni.7 Nem ô ad-
ta magának ezt a szerelmi irányultságot, és ezt eltörölni sem képes. [...]

Hogy a természet hogyan és miért alkotta meg ezeket a köztes lényeket, az máig megoldatlan
rejtély. Másrészt viszont az, [...] hogy az urningok szexuális szerelmi késztetését a természet ad-
ta, ma már vitathatatlan. Az urningszerelem okát mindenféle másban keresték már (pl. az ön-
fertôzésben stb.), ám ezek a feltevések mind hamisak.

Az egész teremtett világban nincs még egy olyan szexuális érzéssel felruházott élô teremtmény,
melynek ezt az erôs hajlamot – önmagát szörnyû önfeláldozásban felemésztve – egész életében el
kellene fojtania. Sôt, a szexuális érettség idôszakában e hajlam idôszakos kielégítése teljesen ter-
mészetes igény, mely szükséges a test és a lélek egészségének fenntartásához. Ez a természet igé-
nye, mely ugyanolyan könyörtelenül kíván tiszteletet az urningtól, mint a valódi férfitól. Az ur-
ning számára a nôvel folytatott szexuális kapcsolat lenne egyszerûen természetellenes bûn.

Értelmetlenség az urning szexuális szerelmi gyakorlatát hermafrodita jellegû szexuális termé-
szetébôl kiragadva megítélni. [...]

Az urning is emberi lény. Ennélfogva neki is vannak természetes emberi jogai. [...] A törvény-
hozónak nincs joga magát a természet fölé helyezni, nincs joga elítélni a teremtôt a teremtménye-
iben, nincs joga mártírként feláldozni élô teremtményeket természet adta hajlamuk miatt.

Az urning az állam polgára is. Ennélfogva neki is vannak polgári jogai, és az államnak ve-
le szemben is vannak kötelességei. [...] Az állam nincs feljogosítva arra, hogy jogok nélküli em-
berként kezelje az urningot – ahogy mind ez idáig tette.

A törvényhozónak természetesen joga van az urning szerelmi hajlamának kifejezôdéseit ugyan-
olyan keretek között megszabni, ahogyan erre az összes állampolgár esetében fel van jogosítva.
Következésképpen a törvényhozó megtilthat az urningnak három dolgot:

a) éretlen fiúk elcsábítását,
b) az igazság megsértését (erôszak, fenyegetés stb. által; tudatuknál nem lévô emberek kihasz-

nálásával stb.),
c) közszeméremsértést.
E megszorítások keretein belül az urningszerelem sehol nem igazi bûncselekmény. [...] A szá-

mos képzelt bûn közé sorolható, melyek a civilizált emberiség szégyenére bemocskolják Európa tör-
vénykönyveit. Büntetése tehát hivatalos jóváhagyással elkövetett igazságtalanság.” (Ulrichs,
1870:64–65.)8

Emez érvek alapján Ulrichs megpróbált az urningok védelmére kelni különféle bün-
tetôeljárásokban, sôt 1865-ben alapszabály-tervezetet készített egy létrehozandó „Ur-
ning Unió”-hoz, és tervbe vette egy Urning-lap indítását is.9

Hannover 1866-os porosz megszállása után Ulrichsot Poroszország elleni agitáció
vádjával 1867 folyamán kétszer is bebörtönözték, majd 1867. júliusi szabadulásakor
az immár porosz tartománnyá vált Hannoverbôl számûzve Münchenben folytatta tevé-
kenységét, ahol 1867. augusztus 29-én a Német Jogászok Kongresszusán a férfiak kö-
zötti szexuális kapcsolatot tiltó törvények eltörlése mellett érvelt, sikertelenül. Ez volt
az elsô eset, amikor egy önmagát nyíltan vállaló érintett a férfiszerelemhez való jogo-
kért nyilvánosan szót emelt (vö. Kennedy, 1988).
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7 Az aláhúzással jelölt részek a szerzô eredeti kiemelései.
8 Takács Judit fordítása.
9 A lap végül 1870-ben meg is jelent, de támogatás hiányában csak egy számot ért meg.
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Ulrichs korai „meleg kampánya” hatástalan maradt, sôt az 1871-ben létrejött né-
met egységesülés a férfiak közötti szexuális kapcsolatot szigorúan tiltó porosz törvény-
kezésnek az egész országra való kiterjesztését hozta magával. Ezután Ulrichs politikai
mozgástere teljesen beszûkült, ezért elkeseredésében 1880-ban kivándorolt Olaszor-
szágba, itt halt meg 1895-ben.

Kertbeny és Ulrichs 1865 és 1868 közötti fennmaradt levelezésébôl, valamint meg-
jelent értekezéseikbôl kitûnnek a két korai szabadságharcos érvei közötti különbségek:
Kertbeny ugyan elfogadta a homoszexualitás veleszületett ösztönjellegébôl adódó el-
nyomhatatlanságát, de legfôbb érvként azt hangsúlyozta, hogy a modern államnak ki
kellene terjesztenie az állampolgárok magánéletébe való be nem avatkozás elvét a ho-
moszexuálisokra is. Kertbeny Ulrichsszal ellentétes perspektívából közelítette meg a
kérdést: nem a homoszexuálisok, azaz egy kisebb létszámú társadalmi csoport jogi fel-
szabadításához hasznosítható biológiai érveket kereste, hanem a homoszexuális aktu-
sok szabad gyakorlásához való jog mindenki számára való biztosítását szorgalmazta.
Meggyôzôdése szerint ugyanis az államnak nincs joga az egyén szexuális magatartá-
sával kapcsolatos magánügyekbe – se – beavatkozni.

Kertbeny így írt – valószínûsíthetôen Ulrichsnak – egy 1868. május 6-i dátumú le-
véltöredékben:10 „A veleszületettség bizonyítása azonban egyáltalán nem vezet célhoz, fôleg
nem gyorsan, és ezenkívül veszélyesen kétélû fegyver, bármilyen érdekes is legyen ez a természeti
rejtély antropológiai szempontból. Hiszen a törvénykezés nem kérdezi, hogy a hajlam veleszüle-
tett-e, hanem csak e hajlam személyes és társadalmi veszélyei, a társadalomhoz való viszonya ér-
dekli. Vannak például születésüknél fogva vérszomjas emberek, piromániások, monomániások
stb., de ôket sem hagyják háborítatlanul kiélni hajlamaikat, még ha ezek orvosilag bizonyítottak
is... azért csak izolálják ôket és ezáltal szélsôségességüktôl a társadalmat. Így semmit sem nyer-
nénk azzal, ha sikerülne akár a legkétségbevonhatatlanabb bizonyossággal is bizonyítani a ve-
leszületettséget. Sokkal inkább arról kell meggyôzni az ellenfeleket, hogy éppen az álta-
luk használt jogi fogalmak szerint nincs semmi közük ehhez a hajlamhoz, akár vele-
született, akár szántszándékos, mivel az államnak nincs joga beavatkoznia abba, amit
két tizennégy év feletti ember önként, a nyilvánosság kizárásával, harmadik személyek
jogainak megsértése nélkül egymással mûvel, akkor sem, ha ez e két ember számára súlyos
következményekhez vezet...”11

A homoszexualitással kapcsolatos, az 1860-as évek végén rendkívül modernnek
számító emberjogi érvelése mellett Kertbeny másik újításaként az általa bevezetett
szexualitásterminológia említhetô, melyben nem fordult elô sem az urning, sem az ura-
nizmus. Ehelyett a homoszexualitás, a heteroszexualitás, a monoszexualitás és az ál-
latokkal létesített szexuális kapcsolatra utaló, nehezen magyarítható „Heterogen” fo-
galmakat hozta forgalomba, melyek közül az elsô kettô máig maradandónak bizo-
nyult.12

10 E levéltöredék az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában az OctGerm 302 jelzetû iratcsomó 228.
oldalán található.
11 Bessenyei Nóra fordítása.
12 A monoszexualitás, homoszexualitás és heteroszexualitás szavak ihletôje valószínûleg a botanikai szak-
szóként a XIX. század elejétôl használatos biszexualitás („kettôs nemiség” értelmû) kifejezés lehetett. Kert-
beny pedig – életrajzi jegyzetei szerint – 1850-ben tíz hónapos lipcsei kényszerpihenôje alatt „szaktudomá-
nyosan megtanulta a botanikát” (Kertbeny, c. 1856:123). Kertbeny terminológiai újításairól bôvebben lásd: Ta-
kács, 2001; 2004.
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II. Ki volt Kertbeny?
Kertbeny Károly Mária Karl Maria Benkert néven Bécsben született 1824. február 28-
án – ahogy életrajztöredékében hangsúlyozza – „mint magyar szülôknek fia” (Kertbeny,
c. 1856:120).13 A magyar irodalomtörténet nem túl jelentôs mûfordítóként tartja szá-
mon, akinek talán legnagyobb irodalmi érdeme az a lelkesült szándék volt, amellyel a
magyar irodalmat – mindenekelôtt Petôfi és Jókai mûveit – külföldön, elsôsorban né-
met nyelvterületen népszerûsíteni kívánta.

Kertbeny életének ötvennyolc évében rengeteg dologgal foglalkozott: pályafutását
1840-ben, tizenhat évesen könyvkereskedéssel kezdte, 1843-ban, tizenkilenc évesen
rövid katonáskodással folytatta, majd „kezdet[t] az egyetemen és magányosan orvositu-
dományt tanulni” (Kertbeny, c. 1856:120).14 Irodalmi aspirációi 1845-tôl támadtak, mi-
után Pesten megismerte Petôfit: „Szabad idôben Petôfivel... vagy Pilvax kávé[ház]ban volt...
Petôfi, Jókai, Tompa, Sárossy, Lisznyai... társaságában, vagy a nemzeti színházban... Eötvös és
Lukács Mórhoz járt, és Vörösmartyhoz... – Mindezen körökben támadt neki a gondolat a ma-
gyar irodalomt a világirodalomban képviselni.” (c. 1856:120.)

1846-ban JAHRBUCH DES DEUTSCHEN ELEMENTES IN UNGARN címmel már saját folyóiratot
próbált indítani, mert „a magyarországi németeknek kötelessége, feladata a magyar politikai
és szellemi mozgalmak és Europa közt a megértést hidat épiteni... – Ez idôben ismeretséget csi-
nált Pulszkyval. Kossuthhoz járt, de Szécsenyihez is, ki a Jahrbuchnak nagy pártfogója volt”
(c. 1856:121). A lapindítási kísérlet azonban kudarcba fulladt: 1846-ban „a »Jahrbuch«
elsô fele kinyomatott... No hát, szép sárba lépett. A német lapok gunyoltak és protestáltak a fel-
adatt ellen, a magyarnak szolgája lenni, és a magyar lapok protestáltak, hogy magyarországban
nincs jogosult »német elem«. Egyik se felfogta Kertbenynek engesztelhetô eszmét. Végre megfog-
ta sátorfáját és tovább ment. Május 6-án elhagyott Pestet. Édesapja már halálágyon feküdt. Ment
gyalogosan, csak tiz forinttal, és Petôfi költeményeivel a világba. Balatonfüreden Deák Ferenczet
találta, és az ôt felbátoritotta, külföldre menni, és a magyar irodalmát képviselni” (c. 1856:121).

Ezután beutazta Olaszországot, majd Svájcba szökött, és 1847-ben innen „köpönye-
ge elzálogosítása által Parisba utazott, és ott február elsôn érkezett frakkba, fillér nélkül, isme-
retség nélkül, 6kor reggel”. Párizsban találkozott „Heine Henrikkel”, akinek Kertbeny el-
sô, 1949-es Petôfi-fordítását ajánlotta, és ismeretséget kötött többek közt Bem József-
fel, „Bakuninnal”, „Sand Györggyel” és „Musset Alfreddal”. „E[z] idôtôl kezdve Kertbeny mint
életfeladatnak feltette, müködését a magyar irodalom képviselésének szentelve. – De eddig neve
még mindig családié, Benkert volt. Hanem magyar neve kellett, ha magyar ügyet akar képvisel-
ni. Azért hazairt, névváltásért. A beirás történt 1847ki szept 23án, 6613 sz.a. És az engedély
jött K. helytartoság által 1848ki februar 22én, 8812 sz.a.” (c. 1856:121.)

Még 1847-ben áthajózott Párizsból Londonba, ahol a British Museumban „a magyar
könyvek és kéziratok rendbeszedése véget” dolgozott. 1848-ban azonban már egy berlini na-
pilap munkatársa lett. Berlinben megismerkedett többek között „Humboldt Sándorral,
két hires Grimm testvérekkel” és „Arnim Bettina bárónéval, Goethe szeretôjével”, majd több
német városban töltött hosszabb-rövidebb idôt, közben népdalokat, JÁNOS VITÉZ-t, TOL-
DI-t fordított (c. 1856:122–23).

13 Kertbeny befejezetlen önéletírásából az eredeti írásmódnak megfelelôen közlöm a részleteket.
14 Kertbeny orvosi tanulmányairól csak annyi tudható, hogy belekezdett. Kertbeny legrészletesebb életraj-
zának írója, Detrich Márta is csak annyit említ ezzel kapcsolatban, hogy „beiratkozik az orvosi karra, s mint au-
todidakta igyekszik a hiányzó elôtanulmányokat pótolni” (Detrich, 1936:12).
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1850-ben Lipcsében dolgozott, ahonnan hiányzó útlevele miatt a rendôrség ki akar-
ta utasítani, ezért tíz hónapig a lipcsei botanikus kert fôkertészénél talált rejtekhelyet
a rendôrség elôl. Itt – saját bevallása szerint – „szaktudományosan megtanulta a botani-
kát” (c. 1856:123). 1851 végén feladta magát az osztrák hatóságoknál, és Bécsben bör-
tönben „két hete[t] ült. Végre a hadibiróság ôtet felmentette, de eltiltotta Bécset elhagyni és az
újságoknál dolgozni. Nyomorban élt” (c. 1856:124). Az 1851-es koburgi rendôrségi érte-
sítôben közölt körözés szerint azonban Kertbenyt több dolog miatt is keresték: „Igen
tulzott demokratának lenni mondatik (népkormány barát), ki nem közönséges elmetehetséggel,
ritka ékesszólást és magas fokú színmutatást köt össze, ármánykodásra és gonosz tettekre hajlan-
dó. 1850-ik évi aug. havában... hosszabb tartózkodás után a’ nélkül távozott innét el, hogy korcs-
mabeli tartozását kifizette volna, 1850-i november vége felé megjelent Lipcsében, és sikerült neki
a’ cs. Kir. Osztrák birodalmi consulságtól egy 4 hétre érvényes ideiglenes kimutatványt kieszköz-
leni, de innét 1851-ik évi január 16-án e’ kimutatvány, és 50 tallérnyi adósság hátra hagyásá-
val eltûnt, midôn ôt a’ lipcsei rendôri hivatal születési hatóságátóli törvényes útlevél elômutatá-
sa nélkül tovább tûrni nem akarta.” (Deák, 1998a:349.)

E körözésrôl Kertbeny nem tett említést önéletrajzában, mint ahogy arról sem, hogy
1854-ben felajánlotta ügynöki szolgálatait a bécsi kormánynak. Deák Ágnes történész
kutatásai szerint e lépését „a megélhetési gondok szorításában s tulajdonképpen igen komoly-
talan elképzelésekkel” (Deák, 1998a:354) tette meg: saját beszámolója szerint tulajdon-
képpen egy irodalmi lapot kívánt indítani – más forrás híján – a titkosrendôrség anya-
gi segítségével. A titkosrendôrségnek így érvelt Kertbeny a lapindítás szükségességé-
rôl: „a biztosabb egzisztenciateremtés mellett a szerkesztés az ügynököt a nemzeti párt minden ve-
zetôjével összeköttetésbe hozná, s a publikum elôtt ez az állás a patrióták figyelmét és bizalmát
biztosítaná számára. Ha sikerülne egy biztos, kitartó, jól fizetô kiadót a tervnek megnyerni, szük-
ség esetén még a folyóiratot kezdeményezôktôl is függetleníthetné magát, s a saját szakállára to-
vábbvihetné a lapot...” (Kertbenyt idézi Deák, 1998a:348.) E tervek azonban nem tûn-
tek túl meggyôzônek Protmann pest-budai rendôrigazgató számára, aki hamarosan
minden kapcsolatot megszakított Kertbenyvel.15 Tovább árnyalhatja besúgói elszánt-
ságának megítélését, hogy Kertbeny néhány évvel korábban Eisler Mórral együtt Vasfi
és Benkô álnéven HANGOK A MÚLTBÓL címen forradalmi költészeti antológiát jelentetett
meg, mely az 1850-es évek elején tiltott volta ellenére nagy népszerûségnek örvendett
Magyarországon (vö. Deák, 1998b).

Még ügynöki kísérlete elôtt, 1852-ben Magyarországon próbált szerencsét: többek
között Liszt Ferencnek gyûjtött anyagot a cigányzenérôl, és egy ünnepi album szer-
kesztésébe kezdett az épülô esztergomi székesegyházról (vö. Detrich, 1936). Egy 1855-
ben anyjához írt levelében16 említette házassági tervét a gazdag özvegy Matusiczky bá-
rónôvel. A házasság azonban meghiúsult, mivel Kertbeny az esztergomi albumot nem
fejezte be, de a felvett elôleget sem tudta visszafizetni, így az adósok börtönébe zárták.

1856 februárjától ismét Bécsben tevékenykedett: „sok újságoknak munkatársa és leve-
lezôje” volt, valamint „állandó ítész a Burgszinházban”. „De a legbefolyásosabb tevékenysége
ezen az esztendôben ez volt, hogy a bécsi lapokban... nyilvánosan föllépet[t] az utilevelek eltörü-
lése végett” (Kertbeny, c. 1856:125) – útlevelével, illetve annak hiányával kapcsolatosan

15 Deák Ágnes kutatásai során két Kertbenytôl származó jelentést talált, melyekben nem volt más, csak „né-
hány oldalnyi álmodozás és semmitmondás” (Deák, 1998b:33).
16 Az 1855. február 9-i levelet Detrich Márta említi (Detrich, 1936:24).
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ugyanis rengeteg hivatalos problémája adódott. Publicisztikai írásaiban egyébként is
szívesen foglalkozott olyan témakörökkel, melyek személyét hátrányosan érintették,
például írt „az adósok börtöne eltörlése érdekében is, de hasztalan, mert 1858-ban Bécsben, majd
1864-ben Brüsszelben újra meg kellett ismerkednie ezzel az intézménnyel” (Detrich, 1936:24).

Kertbeny 1859-ig maradt Bécsben. Innen a katonai szolgálatot elkerülendô az olasz–
osztrák háború kitörésekor szökött Münchenbe, ahonnan hamis útlevele miatt kiuta-
sították. Ezután érkezett Svájcba, ahol 1860-tól 62-ig Genfben élt. Genfben Hans Chris-
tian Andersen is fölkereste, hogy tanácsát kérje egy dán Petôfi-fordítás ügyében. A gen-
fi polgármesterrel való összetûzése után 1862 végén Párizsba kellett távoznia, ahon-
nan 1863 nyarán szembetegsége miatt utazott Brüsszelbe: orvosai levegôváltozást aján-
lottak neki (vö. Detrich, 1936:26–28).

Brüsszeli – három és fél éves – tartózkodását élete legelhibázottabb lépésének tar-
totta. Elégedetlenségéhez nagyban hozzájárulhatott az is, hogy a brüsszeli magyar emig-
ráció tagjai Bécsnek való kémkedéssel gyanúsították. 1866 elején hagyta el Brüsszelt:
Düsseldorfon és más német városokon át Kölnbe érkezett, ahol nem fogadta el a Kölner
Telegraph állásajánlatát, hanem inkább kereskedelmi ügynökösködésbôl tartotta fenn
magát. Ezután Hannoverben élt egy darabig, ahol például a magyar borokról írt rek-
lámcikkeket, majd 1868 nyarán Berlinbe érkezett, ahol nyolc évet töltött (vö. Detrich,
1936:28–32).

Berlinben ismét irodalmi munkákkal – elsôsorban Jókai regényeinek fordításával –
foglalkozott, és a Hon címû magyar lapban levelezett (vö. Szinnyei, 1899). 1869-ben
meg is választották a berlini magyar egylet elnökének. Berlini tartózkodása alatt sokat
betegeskedett: 1870-ben szélütés érte, minek következtében „baloldala teljesen megbé-
nul, írni nem tud, naplót sem vezet egy jó darabig” (Detrich, 1936:33).

Végül 1875. augusztus 15-én, ötvenegy évesen, „már elbetegesedve, a kormány segélyé-
ben is részesülve, a sokat hányatott agg író visszatérhetett Budapestre, hol a város gyógyítását
elôsegítve, lakást adott neki a rudasfürdôben”. 1882. január 23-án halt meg Budapesten:
„Senkije sem volt, az írói segélyegylet temettette el” (Szinnyei, 1899:136).

Kertbeny életének ez a – részint maga Kertbeny által az utókorra hagyományozni
kívánt, részint az irodalmi szakma által hivatalosan elfogadott – verziója azonban nem
ad választ arra, honnan eredt a homoszexualitással kapcsolatos politikai érdeklôdése.

III. Kertbeny rejtett élete
Kertbeny jórészt titokban mûvelt (homo)szexológiai munkássága kapcsán felmerül a
kérdés, hogy egy önmagát saját terminológiája szerint „normálszexuálisként” – azaz he-
teroszexuálisként – meghatározó férfi vajon miért foglalkozott oly behatóan a homo-
szexuálisok társadalmi és jogi megkülönböztetésének problémakörével. Kertbeny er-
re a kérdésre saját maga azt a magyarázatot adta, hogy ösztönös hajlama volt minden-
féle igazságtalansággal való szembeszállásra. A téma iránti érdeklôdése pedig – saját
bevallása szerint – 1840-ben egy „abnormális ízlésû” fiatal barátja öngyilkosságával kez-
dôdött, aki gyermekkora óta küzdött „elnyomhatatlan szenvedélyével”, és aki eme – a ható-
ságok által szigorúan büntetni rendelt – „bûne” révén egy zsaroló áldozatává vált. A ha-
lott barát állítólag búcsúlevelében kérte Kertbenyt, hogy a zsarolóval kapcsolatban fi-
gyelmeztesse néhány érintett ismerôsét. Így ismerhette meg Kertbeny ennek a „szek-
tának” a tagjait – a „felsô körökbôl” is –, akik aztán bizalmukba fogadták (Kertbenyt idézi
Féray–Herzer, 1990:26–27).
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Kertbeny naplójegyzeteinek tüzetes tanulmányozása alapján azonban további, az
elôbbi magyarázatot – illetve annak kizárólagosságát – némileg megkérdôjelezô kö-
vetkeztetések vonhatók le.

Kertbeny életérôl – a Szinnyei- és a Detrich-féle életrajzokon kívül (vö. Szinnyei,
1899; Detrich, 1936) – fennmaradt önéletrajzaiból, publikálatlan önéletrajz-töredékei-
bôl, valamint naplójegyzeteibôl elég részletes kép alkotható. Az általam vizsgált élet-
rajztöredék17 valószínûleg publikus célokra íródott: ezt támasztja alá, hogy a szöveg
hemzseg a híres, fontos emberekre való utalásoktól, így is jelezve a szerzô fontosságát.
A naplók18 azonban minden bizonnyal magánhasználatra készültek: ezekben például
alig szerepelnek hírességek, illetve a velük való kapcsolatok hangsúlyozása. A naplók-
ban Kertbeny majdnem mindennap rövid bejegyzéseket készített arról, hogy melyik
városban mikor kelt fel, milyen volt aznap az idô, mennyi pénzzel rendelkezett, illet-
ve éppen kinek tartozott, mit kellett esetleg elzálogosítania, kivel találkozott, merre
járt, kinek írt, illetve kitôl várt vagy kapott levelet, és a nap végén mikor keveredett haza.

A Budapesten – az OSZK Kézirattárában – fellelhetô naplók elsô kötete 1864-ben
Brüsszelben íródott, az utolsó, tizenhetedik kötete pedig 1881-ben Budapesten. 1870-
bôl nem maradtak naplójegyzetek, ugyanis Kertbeny betegsége miatt nem tudott nap-
lót – se – írni. Az elsô két – 1864-es és 1865-ös – kötetet Kertbeny Brüsszelben írta, az
1866-os harmadikat pedig még Brüsszelben kezdte el, de már Kölnben fejezte be. Az
elsô három kötet nyelve német, de a bejegyzések között találhatók magyar nyelvû be-
toldások is. A negyedik, 1867-es, Kölnben megkezdett kötet azonban – az ezután követ-
kezô tizenháromhoz hasonlóan – már szinte kizárólag magyar nyelven íródott. Brüsz-
szelben tehát német nyelvû bejegyzéseket készített, német nyelvterületre érkezve pe-
dig hamarosan átváltott a magyar nyelv használatára.

A különbözô nyelvek használata Kertbeny naplóiban azért érdemel figyelmet, mert
az adott nyelvi környezettôl eltérô nyelvhasználat a naplóbejegyzések titkosítását szol-
gálhatta. Már az elsô három kötet német nyelvû bejegyzései közé is ékelôdnek magyar
nyelvû betoldások, melyek általában valamilyen kellemetlen témára vonatkoznak. Ilye-
nek például: „Fillérem sincs!” (1864. február 4.); „az igazságministeriumtól felszólítás holnap
átjönni!! Mi lesz az megint? Tán most vége mindennek!” (1864. március 22.); „gorombasá-
gok a háziasszonytól, ki lakást felmondta” (1864. április 29.); „órámat zálogba 40 fr” (1864.
szeptember 17.); „kabátom és frakkom zálogba 18 fr ért” (1864. november 22.); „krajczár
nélkül!” (1865. szeptember 3.); „négy rendôrök, kik vastagon utánam néztek... Nem tudom,
miféle sejtelem uralkodik bennem valami szörny véget!” (1865. szeptember 10.)

Ugyanakkor a naplókban már a kezdetektôl, a magyar nyelvû betoldások között is,
jelen van az a témakör, ahová Kertbeny magánéletére, illetve különbözô férfiakkal va-
ló kapcsolataira utaló bejegyzések sorolhatók. Mivel az ilyen típusú utalások sûrûsö-
dése különösen az 1870-es súlyos betegséget megelôzô, vagyis Kertbeny 40-tôl 45 éves
koráig tartó idôszakra jellemzô, elsôsorban az 1870 elôtti években írt naplójegyzete-
ket vizsgáltam. E témakörrel összefüggésben – különösen 1865 és 1868 között – igen
gyakorivá válnak az utólagos öncenzúrázó törlések és átsatírozások, melyek alatt azon-
ban néhol még olvasható az eredeti bejegyzés vagy annak egy része. Itt fontos ismét

17 Megtalálható az OSZK Kézirattárában az OctGerm 302-es számú iratkötegben.
18 A Kertbeny által írt naplók tizenhét kötete az OSZK Kézirattárában található meg DuodH55/1–17. jel-
zettel.



megemlíteni, hogy az 1864-tôl 1868-ig tartó idôszakban Kertbeny és a saját uraniz-
musát nyíltan vállaló Karl Heinrich Ulrichs viszonylag rendszeresen levelezett, ami-
nek nyomait Kertbeny naplójegyzetei szintén megôrizték.19

Kertbeny férfiakra való utalásai – az ezeket gyakran kísérô kitörléseken kívül – elô-
fordulásuk viszonylagos sûrûsége miatt is felkelthetik a figyelmet, nôkre való utalások
ugyanis csak ritkán fordulnak elô. Az elsô ilyen típusú – férfiakkal kapcsolatos – ma-
gyar nyelvû bejegyzések az 1864-es kötetben találhatók: „2fr. Szépfiú” (május 15.); „gyö-
nyörû legény” (július 16.); „Viktor itt, de kankós” (augusztus 15.); „Viktor jött, még se olly rossz
a hogyan féltünk” (szeptember 8.); „Hubert, valami szép fiú” (december 3.).

1865 elején többször említ ismét egy Hubert nevû férfit,20 például: „Hubert már há-
rom napja nincs itt” (február 20.); „Hubert megint nem jött!” (március 3.) Majd név nélkül
utal másokra: „Szép fiú, de be nem...” (átsatírozott bejegyzés április 29-én a Hotel Royal
Brüsszelbôl); „azzal a fiúval igaz a dolog” (átsatírozott bejegyzés május 11-én); „megnéz-
tem azt a szép fiút” (augusztus 21.). Végül itt szerepel: „aztán szörnyûség! Megint egy kan-
kót!” (november 1.)

1866-ban még Brüsszelben említést tesz egy „gyönyörû berlini”-rôl, de a mondat vé-
gét olvashatatlanná satírozza (január 30.). Februárban – amikor Kertbeny már német
területen van: elôször Düsseldorfban, majd Kölnben – viszonylag gyakoriak a teljesen
kitörölt részek, de akadnak olvasható bejegyzések is: „ifjú borbélylegény” (február 19. és
20.); „szép borbély” (február 21.; átsatírozva: február 24.); „szörnyû szerelmes a legénybe”
(átsatírozva) – fölötte láthatóan: „Magam tettem” (február 25.); „a borbély menne, de nem
akarom” (április 2.). Majd: „Az a kankó egészen nyilvánosan” (április 3.); „Az a kankó min-
dég” (április 4.); „A fodrásznál a fiút elcsáb! Mi lesz belôle?” (átsatírozva: május 17.); „La-
jos jött, tettük. 1 tallér” (június 13.); „Lajos nem jött” (június 16.).

Augusztus végétôl egyre gyakoribbá válnak a kitörölt részek, és – innen kezdve az
év végéig – majdnem napi rendszerességgel tûnik fel a naplóban egy bizonyos János,
illetve a késôbbiekben egy Jancsiként emlegetett férfi: „János nem jó kedvében” (átsatí-
rozva: augusztus 22.); „János itt, de nem megy” (átsatírozva: augusztus 25.); „János f...t
megmutatta” (átsatírozva: augusztus 28.); „János nekem tette” (átsatírozva: szeptember
17.). Október közepétôl a Jancsi név sok helyen már nincs törölve az egyébként átsatí-
rozott részekbôl sem: „Jancsi nekem tette”21 (október 20.); „Jancsi nem jött, hát mi a baj?
Mi lesz abból? Csak 10 felé jött” (október 29.). Novemberben és decemberben szintén
nap mint nap szerepel Jancsi: „Jancsi nekem játszott. Igen nagy félelem, hogy szomszédom,
hadnagy észrevette reggeli játékaim” (november 1.); „Jancsi nekem tette” (november 3.);
„Jancsi [olvashatatlan satírozás] Igen veszedelmes az állapot, mert egy szobából a másikba min-
dent lehet hallani” (november 7.).

1867 elsô felében Kertbeny Kölnben több gondját is említi naplójában. Januárban
Jancsi kankójával foglalkozik szinte mindennap: „[satírozás] szörnyûség, igen [satírozás]
beteg, szegény fiú. Mi lesz a vége?” (január 14.) Február elején viszont már más okból is
aggódik: „Szörnyû újság! Numát befogták és mindenre vették. Mi lesz abból! Nagy félelem!”
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19 Például az 1864-es naplóban június 21-én és június 22-én is szerepel „Numa Numantis”, Ulrichs álneve;
máshol „N. N.” (1864. július), illetve „Numa” (1866. augusztusban egyszer, szeptemberben kétszer, novem-
berben négyszer) bejegyzéseket találunk; 1865. szeptember 19-én viszont Ulrichsként szerepel; végül az
utolsó Ulrichsra való utalást – „Numának arcképekkel” – az 1868. október 21-i bejegyzésnél találtam.
20 Február 20-án, 22-én, március 3-án, 4-én és 10-én.
21 A naplójegyzetekben csak az általam álló betûvel jelölt részek vannak átsatírozva.
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(február 4.); „Szörnyû napok! [...] Szörnyû rémképek. Elégettem mind a veszedelmes levelek”
(február 5.); „Szörnyû napok! Lehetetlen, hogy ki ne sülne!” (február 6.) Innen kezdve – a
mind gyakoribbá váló törlések mellett – több hónapon át szinte naponta beszámol ar-
ról, hogy mennyire fél.

Ami bizonyos: Numát, azaz Ulrichsot 1867 áprilisában tartóztatták le másodszor.
Ekkor burgdorfi házát is átkutatta a rendôrség, ahol lefoglalták az „Uranismus”-szal
kapcsolatos írásait, a levelezését és egy – 150 berlini férfi nevét tartalmazó – „Urning-
listát”, melyet eljuttattak a berlini Belügyminisztériumba (vö: Kennedy, 1988:99–100).
Mindezek fényében érthetôbbé válhatnak Kertbeny következô naplójegyzetei: „[satí-
rozás] elveszett, és rólam rosszul beszélt! Én istenem, mi lesz abból. Oda vagyok” (április 16.);
„Numát újra befogták! Most oda vagyok!” (április 27.) Aztán három nap múlva arról pa-
naszkodik, hogy „Ez a veszett ember a legszörnyebb veszedelembe hoz. Mind a papírosok meg-
találták” (április 30.).

Május elsején így foglalja össze helyzetét: „Ez nekem tán a legszörnyebb május lesz egész
életemben, elvesztvén a hazát, az anyát, a jó hírt, az életem[e]t, és husz évi fáradságnak gyümöl-
csei[t]. És mint az ártatlan, csak ezen rossz bolond miatt! Szörnyû, szörnyû!”

Májusban Bécsbôl vár levelet, amely egyre csak késik, közben pedig nagyon rosszul
érzi magát: „Borzasztó napok! [...] Tán visszatartják levelemet már? Borzasztó!” (május 19.);
„Rettentô napok!” (május 21.); „Rémnapok” (május 22.). Végül 25-én némileg megnyug-
szik: „Tán ma kisütni fog. Ki is sült! Nem! Délben a felelet jött. Úgy látszik végre jó szerencse
kisül az egész jajból. Steinmann por.k. fôrendôrségi igazgató a leveleknek írója. Magához ki
Hannoverbe. Oda megyek.”

Sajnos nem deríthetô ki a bejegyzésekbôl – és egyelôre más forrásokból sem –, mi
aggasztotta pontosan Kertbenyt Ulrichs letartóztatásával és a rendôrség által lefoglalt
anyagokkal kapcsolatban: lehetséges, hogy zsarolta valaki, vagy egyszerûen tartott az
esetlegesen ráirányuló rendôri figyelemtôl. Mégis, „veszedelmes levelei” elégetésére és
„a megtalált papírosokra” való utalások alapján feltehetô, hogy Ulrichs letartóztatásakor
Kertbenyn a személyes érintettsége miatt lett úrrá a félelem.

Ezután néhány nyugalmasabb hónap következik a szokásos bejegyzésekkel: „Lajos.
Egészben megmutatta. Gyönyörû” (június 8.); „Nem megy oly f...! Vigyázni kell” (június 9.);
„Lajko. Csokolás” (június 15.); „...de legény nem akart” (július 27.); „Lajko. Játszottam” (au-
gusztus 3.); „Lajkó nem jött!” (augusztus 11.); „Lajkó igen kankós. Mi lesz abból?” (augusz-
tus 17.); „Lajkó. Gyönyörû” (szeptember 7.). – Kertbeny legközelebb szeptember köze-
pén ad hangot aggodalmának: „...egy rendôrségi katona itt volt. Mi lesz abból? Tán félni
való!” (szeptember 17.) Majd decemberig csak Lajkó majdnem mindennapos emlege-
tése folytatódik.

Decemberben azonban többször visszatér egy brémai perre:22 „Ma elitélték szegény
Feldmann[t], 1 év börtön, a pimasz fat[t]yut 4 hétre, a másik kettô szabadon kimentek” (decem-
ber 20.); „Ma a szörnyû nap, hogy elitélnek szegény Feldmannt Bremenben, legalább egy évre!
Ha csak más disznóság nem lesz belôle!” Végül az ez évi utolsó bejegyzésben a következô-
ket írja: „Napfényes reggel. Keltem 9kor. Megint bajos napok, félelemteljes, mi fog a bremei per-

22 Valószínûsíthetô, hogy itt Feldmann brémai színházigazgató perérôl van szó, akit 1867 októberében tar-
tóztattak le három tizenkilenc éves fiatalemberrel együtt, és „erkölcstelen természetellenes cselekmények”
elkövetésével vádolták ôket (vö. Kennedy, 1988).
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bôl kisülni. Lajkó megint nem jött! A szabó Heller nadrágot és leiblit küldött. 11 1/2 a római
fürdôbe kocsiztam. Jó lekeféltek. Fodrász és borbélyhez. 1kor rhénai udvarban. A Borsenklubban
még semmi Brémenbôl. Haza. 7kor színházba, Rulf mint Robert. Nem igen tetszett... [végig át-
satírozva]” (december 22.).23

Az 1868-as napló „Az 1867ik évnek kronikájá”-val kezdôdik, ahol Kertbeny ismét meg-
jelöli az elôzô év számára fontos napjait; például: „Febr. 4. Numát újra befogták”; (feb-
ruár) „5. Elégettem írásaim”; (április) „18. Groonen [Jancsit] utolsó láttam”; (április) „23.
Numa ujra fogság. Numának írtam!”; (április) „27. A szörnynapok kezdete, egész 28ik május-
nak”; „május 1. Legszörnyebb rossz idô és a félelem”.

Az 1868-as naplóbejegyzések tanúsága szerint az év folyamán Kertbeny gyakran vált
levelet „N. N.”-nel, azaz Ulrichsszal, akinek az utolsó levelet október 21-én küldi. Ez-
után, úgy tûnik, megszakad a levelezés, de Kertbeny egy 1869-es naplójegyzetében egy
újabb per – valószínûsíthetôen Carl Ernst Wilhelm von Zastrow berlini pere (vö. Ken-
nedy, 1988) – kapcsán még egyszer említést tesz róla: „Olvastam a szörnyt a mit elkövet-
tek szombaton. Kilencéves fiával a saját apja” (január 19.); „Elégetem papirosok” (január 23.);
„A néplapban végre N. N. is behozták a disznóságba!” (február 6.); „Ma egy honap, hogy az
a szörnyü bün szegény fiával cselekedett” (február 17.).

Ebben az évben Kertbeny viszonylag sûrû levelezést folytat Hermann Serbével, egy
lipcsei könyvkiadóval is, akinél SEXUALITÄTSSTUDIEN címû, szexualitással kapcsolatos ta-
nulmányait tartalmazó könyvét szeretné kiadatni. A könyv soha nem jelent meg,24 és
készültségi fokáról is csupán annyi tudható egy Serbe által Kertbenynek írt július 5-i
levélbôl, hogy Serbe az elsô, „Történeti bevezetés” címû rész után hiába kérte és várta a
folytatást (vö. Féray–Herzer, 1990:29–30). Kertbeny 1868. július 8-i ingerült naplóbe-
jegyzésében pedig ez olvasható: „Szép levél Serbetôl! Szart küldi, nem pénzt! És az ablakba
valaki bekukka[n]t, mikor L. itt volt!”

Kertbeny többször említ egy bizonyos G. J.-t is,25 mely rövidítés nagy valószínûség-
gel Gustav Jäger stuttgarti zoológiaprofesszort takarja. Késôbb, az 1870-es évek végén
egy újabb „szexualitáselméleti” tanulmányt készített Jäger számára, melynek egyes ré-
szeit Jäger A LÉLEK FELFEDEZÉSE címû könyvében – forrásként egy titokzatos „Dr. M.”-et
megjelölve – a szexuális vonzalom és a testszagok kapcsolatára vonatkozó elmélete ma-
gyarázatához használta fel (vö. Herzer, 1986; Féray–Herzer, 1990; Kertbeny, 2000).

1868 július végéig a naplóban szinte naponta szerepel „L.”. Kertbeny augusztus ele-
ji Berlinbe költözésétôl október elejéig ugyan „L.” helyén átmenetileg egy bizonyos
Pali, illetve Palkó tûnik fel rendszeresen, ezután azonban az év végéig ismét a „Laj-
kós”26 bejegyzések sûrûsödnek. Emellett akadnak más férfiakra való utalások is: „szép
amerikai” (március 8.); „ott Reichmann színésznô és gyönyörû Baatz ifjú színész” (június 4.);
„Délután Bansen Vilmos itt, vizsgáltam, urn[ing?]”27 (július 5.); „Hermannhez, ki Jakoby fod-

23 Ez a december 22-i naplóbejegyzés teljes szövege, ami jól illusztrálja Kertbeny naplóírási stílusát.
24 Bár késôbbi naplóbejegyzései arról tanúskodnak, hogy éveken át foglalkozott ezzel a munkával: „írtam
Monosexualismust és Homosexualismus I” (1871. május 8.); „Kezdettem a sexualstudiumok végett írni” (1874. janu-
ár 15.).
25 Például: „GJtôl a röpirat” (1.); „...valamit mondott a röpirat iránt, mit G. J.nek irtam” (7.); „levél G. J.tôl, igen
unalmas komisszio” (11.); „Nincs pénz, nincs kilátás, és ez a fatális feladat G. J.tôl!” (12.)
26 A naplókból nem derül ki, hogy az 1867-ben és 1868-ban gyakran emlegetett Lajkó, illetve „L.” ugyan-
az a személy-e.
27 A szó végzôdése át van satírozva.
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rásszal utazik. Megvizsgáltam mesztelen. Aztán B... színész jött” (július 18.); „ebédelni Zenning
kertjébe, hol szép pincér, de az étel rosz” (augusztus 8.); „Zenninghez, a szép legényt nézni” (au-
gusztus 9.); „gyalogosan az uszodába. Ott szép ángol” (augusztus 10.).

Kertbeny 1864 és 1869 között született naplóbejegyzései tehát arról árulkodnak,
hogy a szerzô homoszexualitással kapcsolatos elméleti érdeklôdése hátterében szemé-
lyes érintettség is fellelhetô. Férfiak iránti érdeklôdésére az említett idôszakból több
példát is bemutattam, melyek közül néhány – a platonikus vonzalmon túl – kifejezet-
ten testi kapcsolatok létesítésére utal. A különbözô férfiakra vonatkozó bejegyzéseket
Kertbeny utólag több helyen megpróbálta satírozással eltüntetni: ez a fajta öncen-
zúrázás is azt sejteti, hogy nem akart a férfiak iránti behatóbb érdeklôdésérôl a kí-
vülállók számára árulkodó és esetleg a hatóságok által ellene felhasználható nyomot
hagyni. E törekvését erôsíthette a társadalmi környezet ellenségességének fokozódá-
sa, hiszen az 1871-es német birodalmi egység megteremtése a férfiak közötti szexuá-
lis kapcsolatoknak a korábbiakhoz képest szigorúbb jogi szankcionálását is magával
hozta.

Az 1860-as évek második felében Kertbeny rendszeresen levelezett Karl Heinrich
Ulrichsszal, akit a férfiak iránti vonzalmának nyílt vállalása és a homoszexuálisok jo-
gaiért való kiállása miatt 1866–67-ben kétszer börtönbüntetéssel sújtottak. Az ebben
a – Kertbeny által „szörnynapok”-nak, illetve „rémnapok”-nak nevezett – idôszakban írt
naplójegyzeteibôl süt az aggodalom: veszedelmesnek vélt leveleket és papirosokat éget
el, és úgy tûnik, mintha valamilyen leleplezéstôl tartana. Egy valószínûsíthetôen Ul-
richsnak szóló, 1868. május 6-i levéltöredékében pedig – amibôl a benne szereplô ho-
moszexualitással kapcsolatos figyelemkeltô emberjogi érvelés miatt már idéztem – ezt
írja: „Csak személyes fenyegetettség által lettem arra rákényszerítve, hogy még jogi alapta-
nulmányokkal is foglalkozzam.”28 (OSZK OctGerm, 302:227.)

Kertbeny kalandos életén áttekintve az is feltûnhet, hogy nem irodalmi jellegû pub-
licisztikáit a változtatás szándékával írta, általában olyan témakörökrôl, amelyek sze-
mélyesen is érintették. E sorba illeszthetôk homoszexualitással kapcsolatos írásai is,
bár ezeket soha nem jelentette meg saját nevén. Sôt Kertbeny – akit egyébként nem a
szakmai szerénység jellemzett, inkább érdemei felnagyítása és túlértékelése – szinte sem-
milyen olyan publikus nyomot nem hagyott, ami szerzôségére utalna. Csupán egyetlen
– eddig ismert – kivétel említhetô: egy saját maga készítette bibliográfia 1873-ból, ahol
a „Megjelenésre kész kéziratok” címszó alatt felsorol egy „Szexualitás-tanulmányok. Pszicholó-
giai kutatás férfiakról és nôkrôl” címû német nyelvû munkát (vö. Herzer, 1986).

IV. Ami maradandó
Kertbeny az irodalomban kívánt maradandót alkotni és nyilvános sikereket elérni, de
ma, ha valamiért, akkor leginkább szexualitásterminológiai újításai miatt emlékezhe-
tünk rá. Valószínûleg az egész életét jellemzô kapkodás miatt29 – és mert gyanítható-
an szexualitáselméletével nem tört nyilvános babérokra – több munkája csak töredék-

28 Bessenyei Nóra fordítása.
29 Kertbeny elmélyültségének hiányát így örökítette meg az utókor: „a problémáknak csak a felvetése érdek-
li” (Detrich, 1936:9); „A kalandos természetû fiú sok mindennel próbálkozott... de semmi sem elégítette ki” (Vértesy,
1958:329); „megindult világcsavargójának, és ezen a leginkább neki való pályán meg is maradt halálos holtáig”, il-
letve „Minden nyelven beszélt, de egyen se tökéletesen” (Móra, 1936:88) vagy: „nem egészen szolid, kissé szeleverdi,
mindig a magasba nézô, de mindig ingoványokon futkározó szegény lunatikusa a dicsôség holdjának” (Móra, 1936:92).



ben maradt fenn, illetve eleve csak részletekben készült el. Így például korában meg-
lepôen modernként ható és máig figyelemre méltó jogi emancipációs érveit is csupán
névtelen röpiratokból és magánlevelekbôl ismerjük.

Életét végigkísérték a kettôsségek. Bécsi születésû, német anyanyelvû volt, de ma-
gát magyarnak vallotta: „én Bécsben születve, még sem bécsi vagyok, hanem törvényesen ma-
gyar”, írja magáról (Kertbeny, 1880). Nyilvánvaló irodalmi ambíciói voltak, de névte-
lenül síkraszállt a homoszexuálisok jogaiért, és a homoszexuális emancipáció ügye kö-
ré egész elméletrendszert fabrikált. Magát több helyen – talán túlzott nyomatékkal is
– „normálszexuálisként”, azaz heteroszexuálisként határozta meg, de naplójegyzetei ar-
ra engednek következtetni, hogy nem volt érzéketlen a férfiszépség iránt, és rendel-
kezett homoszexuális tapasztalattal is. A maga után hagyott nyomok is nehezen követ-
hetôk, hiszen – Móra Ferenc szavaival élve – „[n]agyon össze van nála keverve a Wahrheit
und Dichtung: sokat téved, mikor másokról beszél, de legmegbízhatatlanabb, ahol magáról szól”
(1936:88–89.).

Az 1910-es években Hatvany Lajos EGY FÖLÖSLEGES EMBER címmel kezdett Kertbeny-
rôl – befejezetlenül maradt – korrajzot írni, ahol így utal Kertbeny kettôs természeté-
re: „Furcsa ember vagy, te Karcsi – kötekedett vele Petôfi Sándor –, hogy meg nem elégszel
becsületes férfineveddel, hanem még egy nôi neved is van. – Tényleg, Károly Mária furcsa em-
ber volt, két nevû és két természetû. Nôies gyöngédnek született, ellágyulónak, hívônek, becsüle-
tesnek, fogékonynak és szépért hevülônek. [...] Szeretett szeretni, szerette, ha szerették. Csak a szé-
pet szerette, s a legkülönbek szeretetére vágyott. Mária! Vén, hiú, svindler, komisz, komédiás, kér-
ges lelkû, irigy, irodalmi kalandor lett belôle. Károly, szegény, nyomorult Károly!” (Hatvany, 1917:
508–509.)

Alakját éppen e kettôsségek teszik különlegessé. Kertbeny csapongásai többszörös
identitáskeresési kísérletként értelmezhetôk, amire azért kényszerült, mert a XIX. szá-
zadi monolitikus identitások korszakában a társadalmi elfogadás hiányában nem volt
talán sem eléggé magyar, sem eléggé irodalmár,30 sem eléggé „normálszexuális”.

Ma Kertbeny egyik maradandó találmányát, a homoszexuális szót sokan zavaróan or-
vosi ízû kifejezésnek érzik, mivel a XIX. század végétôl a XX. század utolsó harmadá-
ig szinte teljesen kisajátította az azonos nemûek közötti vonzalmakat egyfajta patologi-
kus jellemzôként, degenerációként, illetve betegségként kezelô orvosi megközelítés.
Ám ideje lenne pontosan felidézni az eredeti kontextust, és azt hangsúlyozni, hogy a ho-
moszexuális szót Kertbeny az azonos nemû partnerek iránt vonzódók jogi megkülön-
böztetése ellen vívott küzdelem keretében, meglepôen modern emberjogi megköze-
lítés alkalmazásával alkotta meg, miközben azzal érvelt, hogy egy ponton túl a modern
államnak nincs joga beavatkoznia polgárai magánéletébe. Ez pedig – valljuk be – má-
ig megfontolásra érdemes üzenet.
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30 Móra Ferenc így idézi meg a magyar írók Kertbenyhez fûzôdô viszonyát: „Íróink nem szívelték a fiatal heb-
rencset, pedig hogy csimpeszkedett beléjük! Még a nevét is megfordította értük, csinálván a Benkertbôl Kertbenyt, s meg
lévén arról gyôzôdve, hogy ennél magyarabb név már nem lehet a világon. Jókai azt mondja róla az emlékeiben, hogy
Petôfi és Pákh [Albert] voltak a legkegyetlenebb pörölyei, akik ki is kalapálták Magyarországról. [...] De arról elfeled-
kezik Jókai, hogy a nevét mégiscsak ô magyarosította Kertbenyrôl Kertbôlky-re” (Móra, 1936:92).
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Gellén-Miklós Gábor

CIVIL A MÛHELYBEN

Bajba lennék, ha szerszámot kellene választanom.
A kalapács? Túl egyszerû és túl egyértelmû. A nyele sima,
kézbe simuló, a feje meg... arról jobb nem beszélni.
Akaratgyenge eszköz, giccsesen önfeláldozó, kérdés nélkül üt,
hol erôsen, hol még erôsebben, persze könnyû neki:
sohasem ütnek vissza. A fúró mélyre hatol, és
nagyon bíznak benne, konokul a dolgok lényegét keresi,
mindig felforrósodik, hûteni kell, nagy kockázatot vállal,
egy rossz mozdulat, rejtett anyaghiba, és azonnal eltörik.

1626 • Gellén-Miklós Gábor: Civil a mûhelyben
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A fûrész fogas kérdés, ô választja szét, ami egy,
a sokat szereti, rombolva teremt: ez most jó vagy rossz?
És van még a kombinált fogó, ez a tudálékos,
mindenhez értô, hol széttartó, hol összetartó, igazi mániákus
szerszám, csíp, harap, és nagy a pofája, mert szigetelt,
és meg tud küzdeni a villanyárammal is.

Kovács Mikó Edina

ALAPVETÔ ELLENTÉTEK

Úgy érnek össze, mint a fák az éggel.
Úgy érnek össze, mint a vér s a nap.
Fönn szárnyal a sas. És hasáért kémlel.
Levél kúszik a fény felé,
s megtörik majd. Csak aratás.
Mert megmûvelt – tulajdonom.
Vaskos kötéllel mind a földet.
Harcos vagyok, szent. Nyers. Üres,
bennem szökôkút álmodik.
Bôsz hold bámul sírhely felett.
Lámpába zárt tûz ôrzi melegét.
Kinyitni, belépni, küszöb.
Kinyitni, kimenni, küszöb.
Nyitott. Halál. Nehéz. Titok.

INTERFÉSZEK

Nem is olyan sok. Egyre kevesebb
tekercsnyi film, mit folyton visszajátszom.
Csomópontok: mint göcsörtök a fán;
az évgyûrûk kis kisiklásai.

Perverz montázsban régi és az új.
A néhány másodpercnyi fénytörés
valami csöndet elevenre rajzol.
Útjelzôim lezáratlan szelencék.
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Talán lehetne két világ közt élni.
Mást látni, máskor, máshol, máshogyan.
A képek árulását elkerülve
a léten áthúzódni, mint a hajszál.

Sumonyi Zoltán

NYUGAT 100

A Sion-hegy alatt

Kaporszakállú, kócszakállú,
Káromkodások Bentlakója
Rohant a Gidron-völgyön át
A gyermekkor templomfaláról,
Harang-palástját hogy megóvja.

Ott álltam ama hegygerincen,
Szûk könyök-utcán, hol arab
Zsibárusok színes kendôkkel,
Base-ball sapkákkal ostromoltak
A tülkös Sion-hegy alatt.

„Állj csak meg, vén Kaporszakállú!
Én még emlékszem, hogy ki vagy.
Tudtam is néhány szent imádat.
Hogy is van, hogy is a kenyérrel,
Amint beszélte Egy-fiad?”

Megállt és gúnyosan mosolygott:
„Ebbôl is csak a kenyeret?
A bûneidet elfeledted,
Amelyeket meg kell bocsássak,
Miként a másokét neked?”

Nem is értettem, mit papolt még,
Aztán undorral fölszaladt
Föl a hegyre, a szûk ösvényen.
Én meg taxiért kiabáltam
A hûlô Sion-hegy alatt.
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Imádság háború után

Lásd, háborúban nôttem fel én,
Háborús kölyök vagyok.
Pulyaként láttam sok katonát:
Vakok voltak. Mind vakok.

Kantáros, sötét szemüvegben
Ültek az utcasarkon.
Kéregetve, s a vézna nôjük
Azt mondogatta: „Pardon.”

Nem tudom, béna kezeikhez
Tapadt-e ember vére?
De lábuk nem volt, azt tudom:
Mindnek csak térde, térde.

Kis, golyóscsapágyas trepniken
Fújták a járda mellett,
Hogy „cigaretta füst az élet”,
Meg azt, hogy „menni kellett”.

Aztán nem béke, béke-harc jött.
Kifordítva a Cégér.
Pedig tudhatták, mily badarság
Baszni a szüzességér’.

Bizony, sok év eltelt azóta,
S úgy látom, nem lesz vége.
Uram! Uraim! Vén vagyok már.
Rám férne egy kis béke!

Himnusz Íriszhez

Írisz! Thaumasz és Élektra lánya!
Harpüiak kis húga, ezerszínû!
Olümpi udvarhölgy, Zeusz futára,
Maradj tovább is tündökölni hû!
Maradj, ki voltál, költôk tarka álma,
Ne százezernyi címszó a Neten:
Adathalmazzá és logókká válva.
Szárnyas szivárványistennô
Maradj meg énnekem!
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Nevedet, színeid lopják sok éve
Szemorvosok, növényosztályozók.
(Fotográfusok mûszava szórt fényre.)
Lopják sorozat-Csillagutazók;
Ott védelem vagy, egy védelmi rendszer,
A bárgyú sci-fik csô-zsilipjein!
S az Interneten majd’ kétszázezerszer:
Ingatlanügynök, mûköröm,
Csempe és krepdesin.

Írisz! Térj vissza álmaim honába,
A görögórák zümmögésibe!
Én ott ülök még Zephürosszá válva,
Gyöngén, áttetszôn, úgy várlak ide.
Várom, hogy újra az legyél, ki voltál,
Elôttem tárd ki hétszín kapudat!
Legyél, mint egykor: szent költôi oltár,
S letérdelünk: a férjed és
Pothosz, a kisfiad.

• • •

A NYUGAT-ÉV BÚCSÚZTATÁSA*

Ady Endre
ELCSALT, SZOMORÚ ORCÁNK

Hajh, gushadt nagyúri Ordonáncok!
Csapd közéjük kalapod, Isten!
Tararrarom, hajh, tararrarom!
A Minden: Semmi, a Semmi: Minden.
A Minden: Semmi, a Semmi: Minden.

Mert örökös itt a Határjárás,
Hajh, beh jobb volna ellovanni,
Hullni hat ujjal, nyeste lábbal,
De álcásan csak dalolni, vanni!
De álcásan csak dalolni, vanni!

* Különszámmal nyitottuk a Nyugat-évet, most egy válogatással zárjuk azokból a paródiákból és egyéb iro-
dalmi játékokból, amelyek a Magyar Televízió (m2) Nyugat-vetélkedôjén készültek.
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Már másé illatos szokoványok.
Egyetlen Uram csak a Nincsen.
Tararrarom, hajh, tararrarom!
Rázd meg szakállad, Kiméra-Isten!
Rázd meg szakállad, Kiméra-Isten!

Lator László

Kosztolányi Dezsô
ÉJJELI IRAMAT

Fölserkenek, fogat se mostam,
úgy írok itt az éjbe mostan,
nem itten már, de ottan,
ahová ellobogtam,
lelkem fönn, az étherbe szálldos,
nem mint a táltos,
amaz utáltos,
kinek nyomába rikkant
sok béna adyrokkant,
fönn, fönn, határokon túl,
míg lenn a sok vakond túr,
s látszik pár néma kontúr,
lenézek, hát azok, ni:
Párizs, Velence, Brüsszel,
köszöntöm hetyke prüsszel,
mert szellemlábamon se zokni,
se szellemfômön nincs kalap,
se búr kalap, se ír kalap,
csak szállok, mint egy irkalap,
mit egykor, rég, gyerekkoromba
feldobtam repülô gyanánt
megunt banánt
a kéményfüstbe és kerek koromba...

Várady Szabolcs
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Móricz Zsigmond
KIS TÓTH NYUCI

Pitymallatra kicurdalt Kicsike Jani hónaljábul a redva. Röstellte nagyon, még a haja is
résnek inalt, mint a homoktövis, oszt meg fittyedt is a szája. Pedig pofa. Pofa vót az, jó
pofa. Akár a dekás szakajtó... És mijé mindez?

Me a Kis Tóth Nyuci kézfogóján elfogyott a mázasbul a gombóc.
A zsellás dödölle.
Míg a mátkapár a cinderes akácosban kinyálazta a csuprot, mind efogyott.
Kicsike Jani vót.
Mindenki tudta.
Nincs mese. Kicsike Janika vót.
A faluba.
Mindenki tudta.
Karikás Sári naposcsibéje vót rá a tanú. Hogy úgy berúgta a szúnyoghálós ajtót, mint

sánta kecske a szömörcét. És – teremtô úristen! – a hokedlire szögelt kiscseléd hiába
povedált. Hogy, de Janika, elfogyik a gombóc! Úgy kell az üres fazék ide, mint hátnak
a hasogatás. Kicsike Jani állt. Osztán még állt. Csak úgy. A sparhelt elôtt. Oszt ott. Meg-
zabálta mind. Pedig amúgy rendes embör volt. Két keze, két lába, anyja-apja bajszos.
Û maga meg kiváltképp. Bajszos.

Ezért volt isten nagy csudája, hogy beszökik Tóth Nyuci kézfogójára. És minden zsel-
lás dödöllét megemészt titokban.

A Kis Tóth Nyuci megreccsent az ajtóban, mintha föstmény vóna. Mari ángyi rápi-
rított, hogy tán beleszorutá, Nyuci, a keretbe? Orrából folyt a nevetés, olyan jó tréfa
vót. De lett ám pusztai lôcsönjárás. De lett ám! Nyuci rásüvöltött a cselédre.

– Kitapodom a beledet, te nyúrga, hát tán lopom én a kölest?
Andor cigán még fô se fogta, hogy a templom sötétjibe lelopták a hegedûrû a hú-

rokat, mán fine.
Vége vót a bálnak.
Micsoda tragédia!
Annyit se nyikkatottak.
Hogy na.
Semmenyit sö.
A kútná meg az járta, hogy Kis Tóth Nyucit faképnél hagyta Misó. Mert ki hiszi aztat,

hogy egy emberbe elfér a pellengér.
Igaz. Kicsike Janika meg vót dagadva. Mint ôsszel a molnárlapát. Csikatta szegény

a gúnyát, mint malacok dézsi konyakot, még én magam is fültövön vakartam a tándit.
De ki hiszi aztat?
Misót meg rádurrantotta a kan-dagadó. Horgas volt a taraja, mint a füleki iharle-

vél. Szaladt vóna Kicsike Jani hátul futott a turnyába.
Tolta a szíve.
Tolta a szûttye.
Úgy ballagott, komor nyakkal, akár a bika.
Futásnak eredt, de hiába, mert hókon tajasztotta a rédicei keserves, ami kifarolt a

pukon. Nahát, így történt. Hogy harmadnap piltymallatra kicurdalt Kicsike Jani hónal-
jábul. Vagy ezt mán mondtam? Nem? Akkó elmesélem! Úgy volt, hogy a Kis Tóth Nyuci
kézfogóján elfogyott a mázasbul a gombóc...

Grecsó Krisztián
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Kosztolányi Dezsô
VÁTESZEK? TESZEK VÁ

Világmegváltó! Vátesz! Persze, hálás
a siket hívôk közt az ordibálás.
De én sznobok nyomába mért loholjak?
Aki a trónon ül, egy ronda hólyag,

s akinek trónjáért adós volt,
nem, nem Dózsa! A póz, a póz volt.
Csak én, csak én tudom, hogy mi a líra,
nem rossz anyagon termett gyenge lôre.

Aki valódi tájakon barangol,
lemond a zengô-kongó nagyharangról.
Ô? Ha egy mocskos kocsmából kimászik,
megy a Hollóba, felböfögni Jászit,

s márványlapon, hogy minden híve lássa,
verset körmöl a népek messiása,
ripacskodik az öntelt, részeg állat!
Csak tudnám, ó jaj, mért, de úgy utállak!

Lator László

Ady Endre
VILLÁMAIMAT BEH ELSÚJTHATNÁM

Gyilok-pennájokat hegyezik rám
Egem boltjának döfölôi,
Ótvaros kófic irigyek.
Villámaimat beh elsújthatnám,
De minek, hajh? De hajh, minek?
Virtigli aki voltam s vagyok.

Rím-kacifántok pöttöm szatócsa
Érc-bokámba papiros-foggal
Marni bírhatna? – már ugyan.
Óceánt hahogy legyûr a tócsa?
Lapályhoz mérjem hegy-magam?
Hamvba zápult megátalkodás.
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Voltam csak Tegnap, Ma és Holnap.
Ez tolt fel engem Isten-trónra.
Akartam én? De most, tyuhaj,
Isten vagyok, hiszen káromolnak.
Felhôim közt szûröm: sebaj,
Örökiglen már eltrónolok.

Várady Szabolcs

Babits Mihály
LEVÉL MÓRICZ ZSIGMONDHOZ

Kedves Zsiga!
Mi nem hasonlítunk egymásra. Te olyan vagy, én ilyen. Mégis: egyek vagyunk. Ketté-
hasadva, kétfelé húzva is egyek. A mûvészet, a szellem magas légkörében. De még a
politikában is, valahogy. Te alant jársz, de én ott is el-elérlek, én fent, de te fel-felláto-
gatsz hozzám. Te szervezô vagy, tevékeny, olvasó-gyarapító szerkesztô. Te kifelé is élsz,
én többnyire befelé. Más vagy, idegen, mégis irigyellek. Te mindent látsz, érzékelsz,
megfogsz, rögtönösen beleraksz a mûbe. Én másfelé nézek, mást látok, másfélét csi-
nálok. Neked elég, ha mélyrôl jön a hírhozó. Engem nem vonz a származás glóriája.
Nem az anyag, csak az érdekel, mi lesz belôle. Átjárja-e a filozófia, az etika, az esztéti-
kum. Te is tudod ezt, s úgy érzem, mostanában egyre inkább tudod. Kis háborúink
után kössük meg a békét. Ketten vagyunk a Nyugat. Mi ketten.

Ölel
Mihály

Lator László

Móricz Zsigmond
LEVÉL BABITS MIHÁLYHOZ

Kedves Mihály!
Barátunk, a nagyszerû Osvát, akinek hiányát nem pótolhatjuk soha, tudós kertésze,
valóságos Linnéje volt a magyar virágok egész flórájának. Most nekünk kell azzá len-
nünk. A mi dolgunk, hogy új tavasz zsendülete zsibongjon a Nyugat derekas törzse kö-
rül. A mi dolgunk, hogy friss nedvek áramoljanak a gyökértôl föl egészen a zöldellô
lombig. Nem hagyhatjuk, hogy a magunk ültette és nevelte fa elfásuljon.

Mihály, nekünk új szemekre van szükségünk. Olyanokra, melyek új életlátással, ma-
gyar gyógyulást hozón néznek végig az Ady ugarán. Nem elefántcsonttoronyból, ahon-
nan nem lát ki a belécsontosult, elhályogolódott toronyôr, ahová nem hallik fel a ter-
méketlen sziken kovászló beteg életnek nyívása, hanemhogy magaslesrôl, ahová föl-
hat az odalent és ahonnan látszik az alant.
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Mihály, nekünk olvasókra van szükségünk, elôfizetôkre, akik éltetnek bennünket,
ahogyan ôket mi. És ezért kell a másként látó szem, az életes zöld, a tavaly elvermelt
fás krumpli helyett a friss, levecses primôr! Mit ér a legszebb, termôerôtôl kicsattanó
hajadon, ha pártában, mit a legnemesebb esztétikumtól duzzadozó lapszám, ha remit-
tendában marad?

Mihály, mi nem két dudás vagyunk egy csárdában, hanem duett a Zeneakadémia
nagytermének pódiumán. Olyan kettôs, amilyet Magyarország nem látott, nem hal-
lott még. Azzá kell lennünk.

Kérlek, add át kézcsókomat Ilonkának, és ne feledd említeni, hogy Török Sophie
minapi írása igazi gyöngyszem.

Ölel: Zsiga

Békés Pál

Weöres Sándor
LEVÉL FÜST MILÁNNAK

Titáni Mesterem!
Tetszik esetleg emlékezni, hogy tavaly ilyenkor becsöngettem Mesterhez, Csöngérôl
jövet. Mesterem kinézett az ablakon, és szigorúan rám dörrent, hogy mi jogon meré-
szelem, és én mondtam, hogy a költészet végett. Akkor azt tetszett kérdezni: Na és
hogy állsz, fiam, az itallal, a dohánnyal és a nôkkel? Én meg elpityeredtem, hiszen még
csak tizenegy éves voltam. Mester akkor kidugta tisztelt lábát az ajtón, és egy homéri
rúgással elindított a Parnasszus irányába. Büszkén jelentem, hogy azóta is repülök föl-
felé: jelen levelemet a pécsi közkórház alkoholelvonó osztályáról írom, ahol egyidejû-
leg nikotinmérgezéssel is kezelnek, valamint tripperrel, amit másodszor sikerült meg-
kapnom, és tetszik tudni, mi a dologban az igazán fatális? Hogy ugyanattól a nôtôl.
No ennyit Hérakleitoszról. A poézis útján is tettem egy döntô lépést: léghajómból, azt
hiszem, sikerrel dobtam ki az értelem ballasztját, amint ezt szeretném is legújabb opu-
szom, azazhogy eposzom egy rövidke részletével bemutatni Mesternek. Ehun van, la:

Megeszi a lakatos a lakatot
ebédre.
Akinek az esze kicsi, kérdi:
mivégre?
Mert az a lakat, az egy olyan, ami
jóllakat.
Aki pedig a malacot inkább szereti, keresse a disznó-
ólakat.

Mesternek kezét csókolja alázatos híve,
Weöres Sándor II. osztályos reálgimnáziumi tanuló

Várady Szabolcs
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Füst Milán
SZELLEMEK ZAKLATÁSA A SZÁZÉVES NYUGAT ÜNNEPÉN

A kampóselméjû Gôg koravén fía vagyok, örökifjú Agg,
Hangom, mely egykor Nyugatról szélvészként süvített a fagyos éjszakában,
Horpadt mellkasom rossz szelepébôl most zihálva szakadozik fel.
Megtiprott szívem esdekelve kérdi, mi jogon vet fel a földre közönyös lakásom, a 

kriptamély,
Miféle bûzhödt száj árasztja felém százéves évfordulónk áporodott lehét?

Hát mindenki összeesküdött ellenem?
Meggörnyedt hátam megett összesugdolóznak, hallójárataim hegyes tûkkel szúrkálják
És vérben forgó szemekkel bandzsítanak rám a rémes fiatalok,
Sárga fényû lámpásaikkal kergetnek a Gyôzôk a József körút ebürülékkel iszamós 

utcakövén,
És sáppadt arccal kell menekûlnöm elôlük, cingár lábszáramra tekerôzik pantallóm 

szövete,
Bíbor fejedelmi palástomat, melyet koldusasszony szeretôm varrt még aszott keblû 

csoroszlya korában,
És a szegélyére csúfondárosan csókot cuppantva borított csapott vállamra, durva 

dróthuzalok szaggatják.

Nincsen erôm, jaj, nincsen erôm, csenevész karom elsatnyult, nem tudja a kôtáblákat 
a New York kávéházba cipelni,

Jaj, félek a posztmodern kompilációktól,
Jaj, utolérnek az üldözôim és megitatnak az intertextualitás mérgezett kútjának 

nyákos zöld vizével,
Mely belülrôl csiklándja bolyhos hasfalamat, de nem mozdúl és nem megyen által.

Mondd, Vlagyimir Vlagyimirovics, miért idézik meg ma a szellememet ily eszelôsen?
Hát jöjjetek ti is, Árpád, Dezsô, Frigyes, repûljetek vissza, mint huncut hajnalodások,
És áruljátok el végre nekem: vézna kis ujjaim közt miért törik mindig darabokra a 

hexameter, de hogyha már apró darabokra hasad, miért nem tudom soha a sor
végén befejezni a sort?

Ferencz Gyôzô

Szabó Lôrinc
VÁRATLAN ÖRÖM

Egész nap pénz után szaladtam,
de semmit sem kerestem, és
délutánra végül feladtam,
vágy, hit, cél, mind csak tévedés.
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Lüktettek rossz idegcsomóim,
a roncsolt szív, agy és tüdô
megint hiába dolgozott, ím,
bekerít lassan az idô.

Be kár, barátaim, hogy így kell
a testnek elpusztulnia!
Megszégyenûlt reményeimmel,
fáradtan indultam haza,

mint buta pondró araszoltam,
magam sem tudom mért, tovább,
s nem bántam volna, hogyha ottan
eltapos egy óriási láb.

De én léptem valami sárga
anyagba az út közepén,
és ettôl aztán egycsapásra
oly jókedvre derültem én.

Eh, meglátjuk, mit hoz a holnap!
Mit számít harc és vereség!
A cipômre ragadt dolognak
illata hazáig kisért.

Otthon vártak a gyerekek rám –
Mozdony lett, nézd Lócit, robog!
Az élet mindig tartogat, lám,
egy váratlan lócitromot.

Ferencz Gyôzô

Weöres Sándor
MIT KAPTAM A NYUGATTÓL?

Bukott diák, hatodik gimnazista,
úgy rákaptam, mint soha semmire.
Az árokparton kaptam rá Babitsra,
én voltam ô, s ô testté lett ige,
bennem lakott, belôlem szólt ki már-már,
beszélt velem, beszélhettem vele,
mint apámmal, ülhettem asztalánál.
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És kaptam Kosztolányit, fény-karéjt,
megtudtam tôle, hogy menjek tovább,
kaptam tûz-nappalt és füstszürke éjt,
egy kis szigort, tágas gyerekszobát.
A zord Füstöt is ajándékba kaptam.
És helyet, mindig helyet a Nyugatban.

Lator László

Szabó Lôrinc
MIT KAPTAM A NYUGATTÓL?

Csodáltalak! Azóta is te vagy
nekem Észak, Dél, Kelet és Nyugat.
Te voltál a mindenható király,
mindegy volt, állsz vagy ülsz vagy mit csinálsz,
úgy gondoltam, tudom is én, miért,
máshova nem írhatok, csak beléd.
Mégis meguntam szavaidon át-
sugárzó steril filozófiád,
a tételeket, a képleteket.
Törököt fogtam, nem nekem, neked,
s megszöktem tôled. De akárhogy is,
Mihály, nekem csak te voltál Babits.
Mégis, most is, ha lehet, ha szabad
volna, megcsókolnám szent talpadat.

Lator László

Békés Pál
ITT NYUGSZIK A MERÉSZ NYUGAT

Itt nyugszik a merész Nyugat,
adott nekünk zsenit huszat.
Magvat hintett és nem port,
megérte a Krisztus-kort.

Mi volt ô? A nagyok lapja,
minden magyar lapok apja.
Ki lapjain szót kapott,
otthagyott csapot-papot,
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s vágtatott a Parnasszusra
Pegazusát sarkantyúzva.
Azóta is ott tanyáz,
hálálkodik és vigyáz,

Pegazusa le ne vesse,
s az utókor ki ne kezdje.
(Nem sejti: az utókor
internetes ufókor.)

Tényleg itt nyugszik a Nyugat?
Hogyhogy mégis utat mutat?
Biztos, hogy már nincs, csak volt?
Hol a tetem, hol a holt?

Éjszakánként üres sírja
a temetôt telesírja,
s bárki bármit bizonygat
nincs halotti bizonylat.

Tiporja bár bamba konda,
fojtogassa anakonda,
szívós, alig él – de él!
Velünk fekszik, velünk kél.

Lator László
A NYUGAT SÍRKÖVE

Az emeletes szósírhant alatt
itt nyugszik (nyugszik?) egy folyóirat.
Mindent kikezdett, mindent újrakezdett,
kellett Kelet, de még inkább Nyugat.

Hol összezártak, hol egymásnak estek
gazdái, de nem ültek soha veszteg.
Itt nyugszik a Csillaggá lett Nyugat,
bosszantott így s úgy nem egy jó urat.

Szép kort ért, harminchárom évet élt,
végül mégiscsak megfeszítteték.
Kiterítették, a sírját megásták.
De mi hisszük a text feltámadását.
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TALÁLTAM EGY KÖNYVET

A SEMMIREKELLÔK

Déry Tibor: A befejezetlen mondat

„A könyvek értelemmel ruházzák fel az
életet. A baj csak az, hogy az élet, amit ér-
telemmel ruháznak fel, mindig valaki má-
sé, sosem a sajátod.”

(Julian Barnes)

(Rózsáné esete Kirkével)
Kezdjük talán Rózsa Lajosnéval.
A regény vége felé a pesti munkásnôt az illegá-
lis kommunista párt kimenekíti a Szovjetunió-
ba. Rózsáné, akinek az alakját Déry elôbb mi-
tikus ôsanyaként formázza meg, hogy aztán
fokozatosan bontsa ki az asszony sérülékenysé-
gét, esendôségét az archetipikus alakzat mö-
gül, munka nélkül van, mindkét gyermekét el-
veszítette (amiben ô sem teljesen ártatlan, így
hát lelkifurdalás gyötri), a férje pedig hosszú
börtönbüntetését tölti. Kudarcok tömkelege áll
mögötte, miközben a határsávon keresztül át-
sétál az új életébe. S ebben a pillanatban fáj-
dalmas vonzódás bontakozik ki benne addigi
sorsának színtere, a pesti proletárvilág, köze-
lebbrôl pedig az angyalföldi bérház szûkös at-
moszférája iránt: „A búcsú délibábos, tündéri per-
cében az a különös meggyôzôdés alakult ki benne,
hogy neki, Rózsa Lajosnénak tulajdonképp tûrhetô,
sôt sok tekintetben irigylésre méltó, végeredményben
oly remek, érdekes élete volt, amelynek nehezen mond
az ember búcsút; az emlékezet, mint egy fordított Cir-
ce, aki a disznókat változtatja át emberekké, maga
köré gyûjtötte pocsolyában fetrengô régi napjait, s
felemelve varázspálcáját, megigézte ôket; abban a
percben elfelejtettek röfögni, és méltósággal, értel-
mesen és bájosan énekelni kezdtek.”

Rózsáné sajátos figura A BEFEJEZETLEN MON-
DAT számos szereplôt mozgató világában. Egy-
felôl mitologikussá növesztett képviselôje egy
típusnak, a proletár mater familiasnak, akinek
az esetében a család helyét az osztály veszi át,
s így teljes élete az ügy, a munkásosztály törté-

nelmi gyôzelmének az ügye körül forog. Ugyan-
akkor a magabiztos küldetéstudat sûrû szövé-
sû fátylán egyre érzékelhetôbben sejlenek át a
Pestre került, talajvesztett parasztlány vonásai.
A mozgalom tölt ki minden helyet az életében,
a rokonaival nem tartja a kapcsolatot, s embe-
ri viszonyait kizárólag a környezô világ számá-
ra egyetlen létezô aspektusa: a politikai tuda-
tosság elve szervezi. Mindemellett személyisé-
gének mélyére, a szerep burka mögé rejti azt
a tulajdonságát, mely sebezhetôvé tenné ab-
ban a környezetben, melyben élnie adatott:
Déry matrjuska babaként írja le Rózsáné lel-
két, melyben a legkisebb, de legsúlyosabb da-
rab a gyöngédség volna, mely „a nála nagyobb,
de könnyebb indulatok” központja is egyben.

Ettôl a bizonyos szempontból hatalmassá,
emberfölöttivé növelt szereplôtôl úgy vesz bú-
csút a regény, hogy végpontra jutott életét az
emigráció új esélyével ajándékozza meg; ám
ugyanekkor a karakter esendôségét is végle-
gessé növeli, és elnézô megértéssel szembesít
Rózsáné eredendô naivitásával: „Ismerte Lenin
és az orosz forradalom néhány más vezetôjének ne-
vét, de alapjában az volt a gyanúja, hogy az orosz
forradalmat is a magyar hadifoglyok csinálták. Úgy
érezte magát, mint a fôvárosi tanár, akit vidékre he-
lyeznek át, vagy egy angol államhivatalnok, aki Lon-
donból a Bahama-szigetekre kerül.”

Az elbeszélô nézôpontja – mint szinte mind-
végig a regényben – itt is tágasabb az adott sze-
replôénél, és – mint szinte mindvégig a re-
gényben – itt is érzékelteti finom, ironikus tá-
volságtartását az adott szereplôtôl. Rózsáné
emigrációja nem diadalmas exodus és koránt-
sem az ígéret földjére vezetô út kezdete. Az asz-
szonyt a saját emlékei kötik gúzsba, mint min-
denütt minden fontosabb szereplôt A BEFEJE-
ZETLEN MONDAT-ban, és ebben – az emlékezet
identitásalkotó munkájában – proletár és nagy-
polgár egyként részesül.

E két szemben álló világ konfliktusa – ha tet-
szik, az osztályharc – a regény értelmezésének
fô kontextusa. S ha az alábbiakban más kér-
déseket igyekszem is kibontani Déry Tibor
munkájából, eszem ágában sincs depolitizálni
a könyvet. Csak éppen érdemes volna talán át-

FIGYELÔ



Figyelô • 1641

helyezni A BEFEJEZETLEN MONDAT politikumá-
nak a súlypontját. Az a beszédes érdektelenség
ugyanis, mely ma a regényt övezni látszik, el-
sôsorban a politikai tétek félreértésének kö-
szönhetô.

Ám valóban félreértésrôl van-e szó? 1947-
ben, az elsô megjelenés évében aligha lehetett
máshonnan olvasni a mûvet, mint a magyar
kommunista párt története (és, ami nagyjából
ugyanaz, pillanatnyi viszonyai) felôl. Lukács
György vádja, miszerint Déry kritikai felhan-
gok nélkül ábrázolja a korabeli kommunista
mozgalom elzárkózó, szektariánus jellegét, mely
párbeszédképtelenné, más társadalmi osztá-
lyok meggyôzésére alkalmatlanná tette a pár-
tot, tovább visszhangzik a Kádár kori recepció-
ban, amint azt Szolláth Dávid kitûnô tanulmá-
nya, A BEFEJEZETLEN MONDAT friss és éles szemû
újraolvasása kimutatja. (AZ ELKÖTELEZETT RE-
GÉNY MINT A KOMMUNISTA MAGATARTÁSFORMÁK BÍRÁ-
LATA. Literatura, 2006/2.) S amikorra már tágabb
szemszögbôl lehetett volna szemügyre venni a
mûvet, Déry – és különösképp A BEFEJEZETLEN

MONDAT maga – valamiképp eltûnt az érdeklô-
dés homlokterébôl. Ennek az olvasásszocioló-
giai folyamatnak a feltérképezése kétségkívül
érdekes feladat volna; itt és most azonban ér-
jük be annyival, hogy a munkásmozgalom ter-
mészetére vonatkozó kérdések túlsúlya való-
ban nem lehetett képes irodalmi érdeklôdésre
méltó olvasmánnyá tenni a könyvet.

Ám ha azzal a szerénytelen föltételezéssel
élünk, hogy az irodalmi emlékezet is afféle for-
dított Kirké volna, a helyzet egyáltalán nem re-
ménytelen. Mindehhez azonban elôször is zár-
cserét kell végrehajtanunk a politikai olvasat
ólajtaján.

(Lukács György esete István elvtárssal)
Közismert tény, hogy Déry Tibor olyan idôszak-
ban (1934-tôl 1938-ig) írta meg A BEFEJEZETLEN

MONDAT-ot, mely finoman szólva nem volt iga-
zán alkalmas a mû megjelentetésére. Ha jól be-
legondolunk, nem akármilyen alkotáslélektani
szituációról van szó: a szerzô négy esztendô
munkájával úgy vet papírra egy világirodalmi
igényû modernista nagyregényt, hogy mind-
eközben számolnia kell munkája publikálha-
tatlanságával. Az „illegális” regényírás gesztu-
sa kézenfekvô módon illeszkedik az illegális el-
lenállás nagy elbeszélésének 1947 utáni rend-
jébe, és az sem különösebben meglepô, hogy

az adott idôszakban nem merül, nem merül-
het föl a kérdés, miszerint a regényírás és a po-
litikai ellenállás mégiscsak más természetû te-
vékenység volna. Déry regénye ugyanis – ez ta-
lán elsô pillantásra is nyilvánvaló – nem a poli-
tikai meggyôzés vagy urambocsá’ a mozgósítás
igényével született; nem „emlékmûvet állít” a
harmincas évek munkásmozgalmának, hanem
a regény világába emeli, a regény világának az
egyik fô hatóerejévé teszi azt. Magának e gesz-
tusnak a politikai és mûvészi merészségét és hi-
telességét nehéz volna túlbecsülni. Ez utóbbi-
nak a velejárója az a tagadhatatlan tény, hogy
A BEFEJEZETLEN MONDAT-ból hiányzik bármiféle
munkásmozgalmi vagy akár társadalmi dida-
xis, illetve pedagógia. Déry Tibor elsôrangú író,
aki tisztában van azzal, hogy a regényt épp a
sokértelmûség, a nézôpontok rögzítetlensége
teszi igazán elevenné. A kommunista munkás-
mozgalom tárgya ugyan, de nem kizárólagos
témája vagy éppen utópisztikus horizontja a
mûnek.

A furcsa kettôsséggel természetesen a kora-
beli olvasónak is szembesülnie kellett, miszerint
A BEFEJEZETLEN MONDAT mindamellett, hogy a
munkásság világának talán legmagasabb szín-
vonalú magyar irodalmi ábrázolása, furcsa mó-
don mintha mégis túlságosan gyakran helyez-
né máshová a súlypontokat: mintha a dubrovni-
ki panzió kis szobáját beragyogó napfény leg-
alább olyan jelentôséggel bírna, mint az an-
gyalföldi proletárvilágban játszódó jelenetek.
A regény baloldalisága ugyanakkor a késôbbi-
ek során is elfedte azt a tényt, hogy A BEFEJE-
ZETLEN MONDAT fô ambíciója éppenséggel nem
ennek a baloldaliságnak a transzparenssé té-
tele, megvallása volna. Nem a direkt politikai
konfesszió és nem is a direkt politikai analízis
– noha természetesen mindkettô kiolvasható
belôle.

A szerteágazó, számos emberi életpályát föl-
rajzoló nagyregény központi szereplôje a nagy-
polgári családjával szakító és a munkások vi-
lágához közeledô Parcen-Nagy Lôrinc, akinek
a sorsa, baloldali fordulata elsô pillantásra 
nyilvánvalóan rímel Déryére. Ám voltaképpen
meglehetôsen tessék-lássék megtérés az övé,
hiszen de facto nem válik kommunistává. Szol-
láth Dávid említett tanulmánya finom elemzé-
sét adja A BEFEJEZETLEN MONDAT „politikai viszo-
nyainak”. Megfigyelése szerint Lôrinc eseté-
ben „a megtérési narratíva kettéválik”: a fiatalem-
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ber értelmiségi kommunista környezete „a párt-
hoz való közeledésként értelmezi Lôrinc viselkedését,
ezt az elbeszélôi fôszólam azonban (jóhiszemû, de Lô-
rinc sorsára nézve káros) félreértésnek minôsíti. Az
elôbbi a párthoz közelítve önmagát a kollektív aka-
ratnak alávetni akaró, de alávetni nem képes Lôrinc
történetét mondja el. Az utóbbi pedig egyes szemé-
lyekhez [...] majd egy közösséghez közeledô, ön-
magát ezáltal megmenteni és kiteljesíteni vágyó Lô-
rinc történetét adja elô. A konvencionális megtérési
narratíva aszimmetrikus kettéválása után a megté-
rési narratíva kritikája bontakozik ki. Mint késôbb
látni fogjuk, ez a kritika a szektarianizmus általá-
nos kritikájába illeszkedik a regényben”.

Lôrinc indítékai tehát legalábbis homályo-
sak, jobbára addigi életének tagadásából táp-
lálkoznak, semmint a történelmi szükségszerû-
ség fölismerésébôl. Ösztönös tiltakozás inkább,
mintsem valamiféle igazság fölismerése. S mind-
ettôl talán nem független, hogy Déry a kom-
munista mozgalmat korántsem abban a kedve-
zô színben mutatja be, mint ahogy azt az 1947-
es elsô kiadás értelmezôi láttatni igyekeznek.
Lukács György 1948-as, a regény befogadástör-
ténetét alapvetôen meghatározó írásában (LE-
VÉL NÉMETH ANDORHOZ. DÉRY TIBOR REGÉNYÉRÔL),
miközben elismeri, hogy az elmúlt idôszak ma-
gyar irodalmának egyik legnagyobb teljesítmé-
nyérôl van szó, kifogásolja, hogy a harmincas
évek elzárkózó-szektás kommunizmusa, a „pro-
letár aszketizmus” egyben a munkásmozgalom
szemhatárát is jelenti a regényben. Amiben
alighanem igaza is van; más kérdés, hogy mind-
ez egyáltalán nem a véletlen mûve. Jól látja,
hogy a regénybeli elkötelezett, tudatos kom-
munista mozgalmárok torzképek, csak hát ak-
kor és ott nemhogy levonni, de regisztrálni sem
lehetett ennek a konzekvenciáját, miszerint 
A BEFEJEZETLEN MONDAT messze nem a kommu-
nista párt apoteózisa.

Lukács ehelyett a merev, szektariánus elkü-
lönülésen túllépô, osztálytudatos kommunista
alakját hiányolja a regénybôl. Efféle szereplô
(melynek a fölbukkanása menthetetlenül föl-
borította volna a könyv kényes egyensúlyát)
valóban nem jelenik meg a kötet lapjain. Déry
a regény két fontos kommunista nôalakját, Ró-
zsánét és Lôrinc szerelmét, a táncmûvész Kra-
usz Évit olyan emberekként ábrázolja, akik éle-
tük minden pillanatában – némi gôgtôl sem
mentesen – a végsô célra függesztik a tekin-
tetüket, és minden pillanatnyi viszonyt, ese-
ményt ennek a fényében ítélnek meg. Ugyan-

akkor a regény talán legjelentôsebb kommunis-
ta figurájából, István elvtársból már hiányzik
bármiféle osztálygôg. Mindez pedig – amint
azt búcsúlevelében, ebben a machiavellisztikus
kommunista hitvallásban kifejti – kemény ön-
formáló munka eredménye, mely még szél-
sôségesebbé, mintegy a hivatásos forradalmár
„emberi gyöngeségektôl” mentes prototípusá-
vá teszi a figurát, s melynek során arra a meg-
gyôzôdésre jut, hogy az ember jó és rossz tulaj-
donságai egyaránt felhasználhatók a nagy cél
elérése érdekében. A „gyarló emberi természetet”
kell felhasználnia a bolsevik pártnak, és az ön-
tudatos kommunistáknak magukra kell vállal-
niuk „ezt a bûnt elvtársainkkal és ellenségeinkkel
szemben, s épp mert csak a teljes és feltétel nélküli
gyôzelem teheti majd jóvá azt, amit önmagunk ellen
elkövettünk, azért kell a végsôkig harcolnunk min-
den eszköz igénybevételével és semmitôl sem vissza-
riadva. Az, hogy az életünket feláldozzuk, az két rossz
fitying ahhoz képest, amit erkölcsi javakban kocká-
ra teszünk ebben a harcban”. István elvtárs mint-
ha csak Lukács nevezetes, 1918-as esszéjének,
A BOLSEVIZMUS MINT ERKÖLCSI PROBLÉMÁ-nak a leg-
rosszabb lehetôségeit („a bolsevizmus azon a me-
tafizikai föltevésen alapul, hogy a rosszból jó szár-
mazhatik, hogy lehetséges, mint Razumihin mondja
a Bûn és bûnhôdésben: az igazsághoz keresztül-
hazudni magunkat”) igyekezne valóra váltani.
S ezeket a nyilvánvaló áthallásokat az immár
kommunistává lett Lukács 1947-ben termé-
szetesen kénytelen elengedni a füle mellett.

A BEFEJEZETLEN MONDAT kommunizmusképe
tehát korántsem hízelgô: szektaszerû, antiindi-
vidualista és messianisztikus közösség rajzoló-
dik ki a lapjain; ahogy Szolláth Dávid megjegy-
zi, a regény „a Kommunista Párt önértelmezésével
szemben nem a körülményeknek, azaz az elnyomó
politikai rendszernek, az illegalitás kényszerhelyze-
tének tudja be a két világháború közötti kommunis-
ta mozgalom szektarianizmusát. A kommunista asz-
ketizmust önújratermelô folyamatnak mutatja be, a
szektarianizmust pedig az aszketikus etika közösségi
kiteljesedésének”.

Déry ugyanakkor nem azonosul mindezzel,
és nem is veti el, hanem regényt ír: az ebben
fölbukkanó eszmék, hitek és meggyôzôdések
mind-mind a regényvilág dinamikájának a szol-
gálatában állnak. Ennek eredményeként úgy
képes a kommunista mozgalmat mûve egyik
meghatározó elemévé tenni, hogy eközben a
könyv maga nem válik történelmi vagy törté-
netfilozófiai tézisek gyûjteményévé. Ismét Szol-
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láth tanulmányát idézem, aki Déry alapvetôen
ironikus szerkesztésmódjára hívja föl a figyel-
met, mely az osztályharc logikája alapján áb-
rázolt világot „szimmetriaelvû elbeszélésmóddal
mutatja be”: „A BEFEJEZETLEN MONDAT elkötelezett-
ségének pártatlansága abban áll, hogy ugyanazzal
vádolja a kommunizmust, mint amivel a tôkés tár-
sadalmat: eltárgyiasítja az embert. A pártot az asz-
ketikus önfegyelmezés függôségi rendszere tartja ösz-
sze, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan a polgári társa-
dalmat a tôke hatalmi és birtokviszonyrendszere.”
Valóban mélységesen ironikus, amikor a nagy-
polgári szalonban folyó társasági-hatalmi játsz-
ma jó pár száz oldallal késôbb megismétlôdik
más szereplôkkel az angyalföldi bérház egyik
lakásában; emlékezetes Rózsáné jellemzése is,
aki ugyanazzal a féltékenységgel ôrködik kör-
nyezete proletáröntudata fölött, mint a polgá-
ri bridzsszalon háziasszonya a játékpartnere-
in, vagy eszünkbe juthat a kommunista társa-
ságnak a kispolgári ízléstelenséget osztályszem-
pontok alapján reprodukáló sznobériája, akik-
nek a szemében a harmadosztályú baloldali írók
fölötte állnak Babitsnak vagy Móricznak („ha
esetleg nem is érik el mindig »stílusban«”ôket), s ahol
a politikailag büntetett elôélet és a szegényes
ruházat elengedhetetlen a társasági belépôhöz.
A Lôrinc szemében oly visszatetszô „nyugodt,
kíméletlen polgári önbizalom [...], melyet semmi más
nem igazol, csak az osztályhelyzet”, valamiképp
ugyancsak megképzôdik ezekben a körökben
is. S valóban úgy tûnik, hogy Parcen-Nagy Lô-
rinc rezervált, udvarias tartózkodása egyszer-
re szól e kétosztatú világ mindkét felének.

Meggyôzôdésem, hogy A BEFEJEZETLEN MON-
DAT világát egyensúlyban tartó gesztus a fôsze-
replônek ez a tétovasága volna. S mivel mesz-
szemenôen egyet kell érteni Lukács bíráló
megjegyzésével, miszerint a regény a maga ösz-
szetettségében és nyelvi sokrétûségében nem
a dolgozó tömegeket célozza meg, tehát a re-
gény lehetséges olvasói nem Rózsáék, hanem
éppenséggel Parcen-Nagyék volnának, ideje
szemügyre venni ezt a kellemes modorú, jó ház-
ból származó fiatalembert.

(Parcen-Nagy Lôrinc, avagy a hajnalpír 
esete az alkonyfénnyel)
Németh Andor 1947-es, SZÉLJEGYZETEK EGY NAGY

REGÉNYHEZ címû recenziója A VARÁZSHEGY Hans
Castorpjához hasonlítja Lôrincet, s valóban, a
regény hôse emlékeztet Thomas Mann alakjá-
ra: kissé vérszegény, elôkelô vendégként téb-

lábol mind az úri szalonokban, mind a prole-
tárok között. Ugyanakkor Déry azzal, hogy be-
emeli a munkásmozgalom politikumát a pol-
gári nagyregény világába, el is távolítja azt a
sajátos burkot, mely a szemlélôdô hôs típusát
körülveszi. Vagy fogalmazzunk óvatosabban:
körös-körül repedések támadnak ezen a bur-
kon. Déry mindjárt a történet kezdetén, a má-
sodik fejezet vonatútja során fölrobbantja a
társasági regényt: alig néhány oldalon azonnal
napvilágra kerül minden eltitkolt szenny, jó-
formán mielôtt még a szereplôk fölsorakoztak
volna. Megtudjuk, hogy Parcen-Nagy Károly
csôdbe ment, és öngyilkosságot követett el, fe-
lesége egy életen át csalta, és második gyerme-
ke, Désirée a szeretôtôl származik. Mindezt a
szûkebb család, az özvegy és a két testvér, Lô-
rinc és Désirée távolságtartása, mi több, kom-
munikációképtelensége, közönye tetézi. Az ösz-
szeomlás villámgyorsan megy végbe, s mire a
szereplôk Dubrovnikba érnek, már semmilyen
titok nincs lepel mögött. Az üdülôhelyen aztán
folytatódik a kivezetés a társasági regénybôl:
hûvös hangú, cinikus kommentár tájékoztat az
egyiptomi hölgy esetérôl, aki természetben sze-
rette volna kiegyenlíteni szállodai tartozását,
ám az igazgatót in flagranti kapta a szobapin-
cérrel; vagy éppen blazírt politikai eszmefut-
tatások zajlanak a német vendégek között, ami-
re a naiv svéd hölgypáros kontráz rá („Sigenhil-
de és én szociáldemokraták vagyunk, és elítéljük Hit-
ler urat, mert nem viselkedik fairül”). Déry pontos
vonásokkal érzékelteti, hogy ez a világ együtt
merül alá az adriai naplementével.

Kézenfekvô azzal a várakozással olvasni a to-
vábbiakban, hogy az életét üresnek és értelmet-
lennek találó, az osztálya korlátait átlépô pol-
gár baloldali „megtérésének” a története pe-
reg majd a szemünk elôtt. Ám ha túljutottunk
az ezer-néhányszáz oldalon, rá kell döbben-
nünk, hogy Parcen-Nagy Lôrinc voltaképpen
nem járja be ezt a számára „rendelt” utat. Tör-
ténete nem klasszikus megtéréstörténet, mint
ahogy környezetével való szakításának a moti-
vációja is más, mint várhatnánk.

E motivációt illetôen Déry nem hagy ben-
nünket kétségek között. A kulcsot a regény ki-
lencedik fejezete adja meg, mely teljes egészé-
ben Lôrinc egyes szám elsô személyû naplója.
Elsô pillantásra nem nyilvánvaló, hogy mi szük-
ség itt a naplóformára. Ráadásul az is rendkí-
vül zavarba ejtô, hogy Lôrinc szövege nyelvileg
nem válik el a regény fô szólamától. Ez a nar-
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rációs egybeesés akár hibának is minôsülhet-
ne, miközben nyilvánvaló, hogy nem a szerzô
ügyetlensége áll a hátterében: Déry természe-
tesen képes a stiláris és gondolati különbség-
tételre, elégséges bizonyíték erre Parcen-Nagy
Károly vagy a Parcen-Nagy nagymama remek-
be szabott levele. Szándékos fogásról van szó,
melynek célja minden bizonnyal az elbeszélôi
szólam és a szereplô szólama közti ironikus tá-
volság eltörlése. Déry ugyanis ennek az irónia-
mentes, közvetlen vallomásnak egy rövid rész-
letében vet számot hôse indítékaival.

A fiatalember elôször is elhárítja magától a
részvét tradicionális gesztusát: „az emberi szen-
vedés, jelen esetben a nyomor, általában nem hat
meg, inkább visszataszít”, jelenti ki. Ezt követôen
tér ki rá, hogy miért találja mégis vonzónak a
munkásmozgalom miliôjét. Némileg hosszab-
ban idézem Lôrinc szólamát: az öntudatos kom-
munista munkás „magatartásában van valami, ami
megejt, s ami [...] egyre nagyobb varázzsal van rám:
az egymás közti érintkezés és beszéd pontossága és
közvetlensége, amely úgy hat, mintha halálos veszély-
ben forgó emberek érintkeznének egymással, akik
kénytelenek mindig s mindenütt rögtön a tárgyra
térni, s tudják, hogy mit akarnak. A proletárok éle-
te, úgy gondolom, állandóan közvetlen veszélyben
forog, s magatartásuk csak annyiban különbözik az
utolsó óráikat élôkétôl, amennyiben a fejük fölött füg-
gô fenyegetés állandósult, s ennyivel megszokottabb
s temperáltabb; mozdulataik csak ennyivel lassúbbak
a halálküzdelemnél, s mindig levezethetôk emebbôl
vagy lefordíthatók ennek nyelvére. (Hogy miért van
kedvemre ez a komor sûrûség?) A szemlélôdést, amely-
re kárhoztatva vagyok, unom; eltekintve attól, hogy
egyre lehetetlenebbé válik egy cikázó és nyugtalan
világ közepette, amely lerántotta magáról takaróját;
hogy fest egy magányosan álló ember a táncoló so-
kaság között?... szédülni kezd. De velük táncolni
nincs kedvem”.

A világ, amely „lerántotta magáról takaróját”:
miközben eltávolodik saját környezetétôl, Lô-
rinc rálátást nyer a társadalmi viszonyok egyen-
lôtlen szerkezetére. Nem valamiféle elvont igaz-
ságérzet és nem is konkrét méltánytalanságok
fölötti tiltakozás vezeti. A részvét, a filantróp
hajlam hiányzik belôle: Déry nem kockáztatja
meg, hogy ennyire egyszerû magyarázattal in-
tézhessük el hôse lázadását. Nem is eszményí-
ti az általában vett proletárvilágot: bizonyos
személyek egyedi példája váltja ki Lôrinc vonzó-
dását, ám a polgári és a munkásvilág Szolláth
Dávid által leírt szimmetrikus szerkezete föl-

erôsíti a mindenféle emberi közösségre jellem-
zô jegyek, a türelmetlenség, a szerepjátszás, a
sznobéria általános érvényét. S az sem vélet-
len, hogy az olvasó belépése a harmadik feje-
zet elején az angyalföldi világ belsô bugyraiba
távolról sem teszi vonzóvá ezt az atmoszférát:
arról értesülünk, hogy egy elkeseredett asszony
dühében agyonverte a saját beteg kislányát,
mert az kihányta a kávéját. A bérház lakói pe-
dig ennek a súlyos társadalmi tabunak a meg-
szegését valamiféle furcsa sztoicizmussal fo-
gadják: Déry határozott mozdulattal választja
le a történetet a szegénység olcsó romantiká-
járól.

Parcen-Nagy Lôrinc saját életének a csôdjé-
re keres választ, s e válasz keresése közben lesz
figyelmes mindazokra, akik hiteles tartással ké-
pesek szembeszegülni saját nyomasztó viszo-
nyaikkal, a „cikázó és nyugtalan világgal”. Né-
meth Andor A BEFEJEZETLEN MONDAT prousti tech-
nikájáról vagy inkább antropológiájáról szól-
va azt írja, hogy a prousti személyiségnek nincs
magja, csak habitusai, ennélfogva egyedül az
emlékezet képes dacolni a hérakleitoszi alak-
talansággal. S valóban úgy tûnik, hogy Lôrinc
vonzalmát a munkásokhoz nem egyéb táplálja,
mint ez a szembeszegülés a világ hérakleitoszi
karakterével. Déry nem csupán fölrobbantja a
társasági regényt azáltal, hogy eltörli a társa-
dalmi felszín és a titkok szférája közti távolsá-
got, hanem – ami legalább ilyen fontos gesztus
– egyszersmind kiterjeszti a prousti koncep-
ciót a kétosztatú társadalmi-politikai térre. Az
osztályszerkezet szempontjából megosztott vi-
lágot keresztbe metszi az emlékezetnek ez a sa-
játos munkája.

Kérdés ugyanakkor, hogy kinek az emléke-
zetérôl van szó.

(Rózsa Péter esete Rilkével: 
saját halál – saját élet?)
Lôrinc közeledése a munkások világához több
állomáson keresztül zajlik. Szakít családjával,
és magához fogadja Rózsáné kiskamasz fiát,
Pétert. Az illegális kommunista párt konspirá-
ciós célokra használja a lakását, s miután le-
buknak, Lôrincre két hónapos börtönbüntetés
vár. Ezután következik tiszavirág-életû szerel-
me Krausz Évivel, végül pedig beköltözése az
angyalföldi bérházba, ahol kisvártatva kiveti
magából az idegen környezet – a váratlanul
keletkezô csetepaté pedig Péter véletlen ha-
lálához vezet. Az elsô két alkalommal Lôrinc
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egyes személyekhez igyekszik közel kerülni, a
harmadik félresikerült kísérlet során már a pro-
letár környezethez közeledik.

Közös ezekben a próbálkozásokban, hogy
mindhárom alkalommal kudarcot vall. A re-
gény mégsem egyszerû kudarcsorozatként mu-
tatja be Lôrinc történetét. Mindehhez túlságo-
san is gazdag szövésû a mû: számos szálon fut,
sok szereplôt, sok színt mozgat, így Lôrinc kí-
sérletei beágyazódnak ebbe a folytonos zajlás-
ba. Annál is inkább, mert hamar nyilvánvaló-
vá lesz, hogy az impresszionisztikus ábrázolás-
mód (gondoljunk a vonatfülke ablakából fel-
táruló látvány változásaira vagy a dubrovniki
fényorgia emlékezetes leírására) nem pusztán
ornamentikus eleme az elbeszélésnek, hanem
ismeretelméleti súllyal is bír: az állandó válto-
zásban lévô hangulatok, benyomások folytonos
rögzítése annak a belátásnak a következménye,
mely szerint „nincs más valóság, mint a részlet”.
Rendkívül jellemzô, hogy amikor a bécsi mun-
kásfelkelés idején Krausz Éviék behatolnak az
ostrom alatt álló házba, a városkép realisztikus-
tárgyilagos megjelenítését követôen hirtelen a
belsô tér fényei és illatai, illetve az apró benyo-
mások veszik át a fôszerepet: „Az ágyúzás alatt
minden dörrenésre a szappanhab a tükrön lágyan
megremegett.”

Mindennek a részletek iránti ismeretelmé-
leti érdeklôdésnek még nagyobb súlyú próza-
poétikai következménye Déry en passant szer-
kesztésmódja. Az olvasó mintegy mellékesen,
odavetett megjegyzések, sietôs kitérôk formá-
jában értesül olyan horderejû tényekrôl, mint
például Lôrinc házassága, melyet a családja elôl
is titkolt, s melynek során hamar özvegységre
jut; vagy éppen egy hosszú beszélgetést köve-
tô közbevetett mondat tudatja, hogy Lôrinc Dé-
sirée-vel „életében többé nem találkozott”. Nem
csupán arról van szó, hogy ezek az en passant
elôreutalások, a különféle szereplôk sorsának
(halálának!) idônként mellbe vágó elôrevetí-
tése alapjában határozza meg A BEFEJEZETLEN

MONDAT elbeszélésmódjának dinamikáját. A „lé-
nyeges” és „mellékes” információk efféle vá-
ratlan súlyozása gyakorta a mellékes tények cso-
portjába sorolja mindazt, amit egyébként egy
adott életút dramaturgiai fordulópontjainak
gondolnánk: az emlékezet mûködése, mely a
regény világábrázolásának talán legfontosabb
eszköze, más részleteket tart kiemelésre és meg-
örökítésre méltónak.

Így eshet meg, hogy az apró benyomások
tényleges perdöntô erôvel bírnak. Amikor Par-
cen-Nagy Lôrinc fölkeresi Rózsánét az angyal-
földi lakásban, mert meg akarja nyerni a bele-
egyezését ahhoz, hogy magához vegye Pétert,
a szoba „nedves, kissé savanyú, pállott szaga” gye-
rekkori lakásuk cselédszobájának a szagát idé-
zi föl benne: „idegenszerû, ellenszenves és mégis
vonzó szag volt, amely oly erélyesen elválasztotta a
cselédszobát a lakás többi részétôl, mintha ez más
földrészen feküdnék, ismeretlen növényzettel, más lég-
köri nyomás alatt s egy idegen állatfajta kigôzölgé-
sébe áztatva”. A polgári környezetbôl érkezô fiú
találkozását a proletárvilággal ezek az érzé-
ki benyomások jóval pontosabban körülírják,
mint az eszmék és az elvek megvallása. Az ezt
követôen fölbukkanó közös folyosói árnyék-
szék látványa, illetve késôbbi emléke Lôrincet
„öntudatlanul jobban elidegenítette családjától és osz-
tályától, mint a proletárnyomornak akárhány nyer-
sebb s érzelmesebb példázata”. Déry a polgárfiú sza-
kítását saját osztályával nem a történelmi vagy
politikai, hanem a pszichológiai „igazság” je-
gyében ábrázolja: s amilyen mértékben aláás-
sa ez a tény A BEFEJEZETLEN MONDAT direkt poli-
tikai olvasatait, paradox módon épp ilyenfor-
mán biztosít a számára tágabb értelemben vett
politikai hitelességet.

A fiatalembert a bérházban érô benyomá-
sok sorozatát a szomszéd lakásból beszûrôdô
jajveszékelés zárja: egy lakó a feleségét veri, és
erre a hangra – „az ellentétek játékánál fogva”
– az adriai öbölben horgonyzó vitorlás emlé-
ke úszik be Lôrinc gondolataiba. Az emlékezet
mozgásának ez a kiszámíthatatlansága, várat-
lansága a hosszabb kitérôkkel, mellékszálak-
kal tarkított történetvezetésre is rányomja a
bélyegét; az emlékezés munkája Déry regényé-
ben azonban ennél is nagyobb, a teljes embe-
ri életet igazoló jelentôséggel bír. Mindehhez
azonban érdemes szemügyre venni, hogy a fon-
tosabb szereplôk sorsa milyen lezárást-igazo-
lást nyer a kötet lapjain.

*

A regény címe egyértelmûen a zárójelenetet
emeli ki. Krausz Évit, aki Bécsben megismer-
kedik élete nagy szerelmével, a horvát Abramo-
vics mérnökkel, váratlanul hazarendeli a párt
Budapestre. (Az olvasó az en passant elbeszé-
lésmód révén korábban már értesült róla, hogy
Évi útja innen Németországba vezet, ahol ké-
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sôbb elfogják és kivégzik.) Krausz Évi és Abra-
movics háromhetes szerelme „egyértelmû fele-
let” a „kérdezôsködô világnak”. A férfi nem kom-
munista, de még csak nem is szimpatizáns (mint
Lôrinc volt): a huszonhat éves Évi ezúttal olyan
férfival találkozik, akit önmagáért képes sze-
retni. Mindehhez képest a befejezetlen mon-
dat, melyet a vonat ablakából kiált oda Abra-
movicsnak, némiképp súlytalannak és hamis-
nak tetszik: „Élj ezután tisztességesebb életet [...],
élj ezentúl tisztességesebben, mert szavamat adom,
hogy különben nem jövök többé vissza. Azt képzeled,
hogy egyedül vagy a világon, s hogy ez felnôtt em-
berhez méltó élet...”

A zárlat persze olvasható úgy is, hogy a re-
gény ezt „üzeni” a távozó kommunista lány szá-
jából. Ugyanakkor Évi tisztában van vele, hogy
soha többé nem fogja viszontlátni a férfit; en-
nek fényében a búcsúba foglalt biztatás nem
több kegyes hazugságnál. Így pedig kérdés,
hogy érdemes-e egyáltalán befejezni ezt a mon-
datot. S ha visszalapozunk egy fejezetnyit, azt
látjuk, hogy az utolsó elôtti, a tizennyolcadik
fejezet szintén egy befejezetlen mondattal zá-
rul. Lôrinc anyja, Laura, az özvegy elérte, ami-
ért egész életében küzdött: tisztességes életjá-
radékot csikart ki magának a Parcen-Nagy csa-
ládtól, amelynek a segítségével el tudja vetet-
ni magát idôs szeretôjével. Gyôzelme azonban
pirruszi gyôzelemnek bizonyul, s ebben a pil-
lanatban kietlennek, elhibázottnak találja az
életét. Úgy dönt, hogy fölbontja az eljegyzését,
s magányosan él tovább. Eljegyzése napján be-
zárkózik a szobájába, és elôveszi gyermekkori
játékait, a babaházat és Teddy mackót. A mac-
kót megpróbálja begyömöszölni a babaházba,
és ekkor következik az ô befejezetlen monda-
ta: „Nem fér be – morogta. Egy kissé elszégyellte ma-
gát, nem bírta folytatni a mondatot, olyan remény-
telenül ostoba volt az egész játék.”

Két pótcselekvésként elengedett, többé-ke-
vésbé értelmetlen, elharapott mondattal bú-
csúzik a regény a két fontos nôi szereplôjétôl.
(Bár ha úgy akarjuk, legalább három befejezet-
len búcsúmondatot találhatunk a regényben –
István elvtárs búcsúlevele ugyancsak megsza-
kad a mondat közepén: „A jó politikusnak az a
feladata, hogy megkeresse...”) Ez a két meghatá-
rozóan fontos szereplô, a befejezetlen mon-
datokkal búcsúzó Krausz Évi, illetve az özvegy
Laura nem saját halált hal, bizonyos értelem-
ben elszalasztja sorsa beteljesedését. „Saját ha-
lálát add meg, Istenem, / mindenkinek, azt, mi lété-

ben érik, / amelyben vágy volt, ínség s értelem”, így
szól Rilke nevezetes verse (Nemes Nagy Ágnes
fordításában), mely akár A BEFEJEZETLEN MON-
DAT sorvezetôjeként vagy vízjeleként is olvas-
ható. Az életet igazoló, rilkei saját halál Par-
cen-Nagy Désirée-nek és Péternek adatik meg
a regény hôsei közül. Désirée élete alkonyán
visszatér a dubrovniki panzióba, és egykori szo-
bájában hal meg, újraélve a réges-régi naple-
mente élményét: „Számtalan csalódás érte életé-
ben, de mert ez a reménye beteljesedett, ti. hogy a nap
ugyanúgy nyugodott még le az Adria fölött, mint hu-
szonhét évvel ezelôtt – kibékült csalódásaival, és bi-
zakodva halt meg. [...] Egy hajszálfinom, érzékeny
kérdést tett fel magának 27 évvel ezelôtt, s az élet kö-
rülményesen – mint egy megbízható, józan üzletem-
ber – 27 évig tartó hosszas magyarázgatások után
– amelyek gyakran csak kifogásoknak látszottak –
igennel felelt a kérdésre: a világnak egy mélyebb és
szépen felfutó összhangjára kellett ebbôl következtet-
nie.” Péter halála pedig, mint az elbeszélô kom-
mentárból megtudjuk, „egyéni kérdésre adott egyé-
ni felelet”. Ez a kulcsfontosságú kommentár a
saját halál kérdését közvetlenül csatolja vissza
a Lôrincet a szervezett munkásosztályhoz hú-
zó szimpátia, a halál közelségébôl adódó „komor
sûrûség” korábban említett kérdéséhez. S innen
nézve úgy látszik, Déry fô kérdése nem más,
mint hogy lehetséges-e autentikus, saját életet
élni (és saját halált halni) a történetileg meg-
határozott, osztályharc tagolta társadalomban
élô ember számára.

Ám mintha még ezzel a válasszal sem stim-
melne valami. Désirée halála valóban egységes-
sé, autentikussá teszi a nô sorsát: az adriai nap-
lemente látványa mintegy esztétikai igazolás-
sal látja el az életét. (S hogy az efféle esztétikai
igazolás igénye nem csupán az uralkodó osz-
tály sajátja, arra álljon itt példaként az idézet
István elvtárs levelébôl, s legyen ez a búcsúnk
is egyszersmind a derék bolseviktól: „Azt is bá-
nom, hogy kimaradok a legközelebbi tíz esztendôbôl,
s nem érem meg azt a napot, amikor a proletariátus
a dicsô harc végeztével átveri pálcáját az ellenség vék-
nyán. Nem kétséges, elvtársak, hogy ez elôbb-utóbb
meg fog történni, s maga a várható eredmény nem
is nyugtalanít, de gyarló eszemmel nem látom jól
azokat az érdekfeszítô történelmi formákat, amelyek
között ez be fog következni, s olthatatlan kíváncsisá-
gomat magammal kell vinnem a sírba. Az ember ilyen
idôkben örökké szeretne élni.”) Ám Péter halála –
mely alighanem az egész regény egyik drámai
csúcsa – korántsem intézhetô el ennyivel.
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A gyereket, aki a hirtelen támadt csetepa-
téban ösztönös mozdulattal a Lôrincnek szánt
késszúrás elé ugrik, és ebbe a sérülésbe hal be-
le, elkeseredés tölti el a kórházi ágyon: „Utolsó
pillanatáig abban a tévhitben élt, hogy halála épp-
oly ostoba, mint öccséé.” Mindez pedig „életének
abba a legkegyetlenebb, de utolsó tévedésébe ejtette,
hogy csak a tények számítanak az emberi életben”.
Ezért lehet, hogy a tények iránt oly elkötelezett
Rózsáné kórházbeli kifakadása Lôrinc számá-
ra mintha valamiféle feloldozó közösséget lé-
tesítene Péterrel: „Semmirekellôk! – ismételte az
asszony, ezúttal többes számban. Lôrinc hangosan
felsóhajtott, és visszaült a helyére.” Ugyanakkor Dé-
ry olyanformán igazolja Péter halálát, illetve
Péter halála olyanformán igazolja Lôrinc élet-
szemléletét, hogy mindez magára a haldokló-
ra voltaképpen nem jár semmiféle következ-
ménnyel. Péter ugyanis nem talál értelmet, iga-
zolást a saját halálában; az, hogy sorsa a „lété-
ben érett”, csak a külsô tekintet – Parcen-Nagy
Lôrinc pillantása – felôl válik beláthatóvá: „Lô-
rinc a sarokban ülve elmerülten nézte a legnagyobb
szépségére felfokozott gyerekarcot. Tudta, hogy bol-
dogtalanul hal meg – nem is lehetett másképp! –, de
mégis úgy érezte, hogy igazi lénye, a könnyû apollói
márványszobrocska, mely ragyogva vagy könnyezve
hajlik a világ fölé, még soha nem töltötte ki ennyire
a számára túl bô ruhát, a gyerek testét, mint épp
a halál elôtti kétségbeesett percekben.” Rózsáné a
haldokló Péterben megérzi ugyanazt a „semmi-
rekellôség” iránti vonzalmat, amely végsô soron
kiváltotta a gyerek rokonszenvét Lôrinc iránt
(s amelyet Péter csakis az osztályöntudat kész-
tetésére fojtott el magában).

A regény elbeszélôi szólamának, mely az em-
lékezet identitásalkotó munkáját, a részletek,
benyomások perdöntô szerepét, a váratlan en
passant váltások, asszociációk jelentôségét he-
lyezi elôtérbe, mintha éppen Lôrinc semmire-
kellôsége volna a szemhatára. Ez a semmirekel-
lôség nem távlati célokat tart szem elôtt, me-
lyeket az embernek az élete során követnie kel-
lene (mint Krausz Évi a kommunista párt harcát
vagy Parcen-Nagy Laura a családi hierarchiá-
ban folytatott küzdelmeit), hanem a közvetlen
döntéseit igyekszik autentikus módon meg-
hozni – mely igyekezet mindemellett tétova-
ságként tûnhet föl a külsô szemlélô számára.
Lôrincet a döntéseiben nem segítik automati-
kus külsô instanciák, sem elvont alapelvek, sem
párthatározatok, ezért folytonosan annak a ve-
szélynek teszi ki magát, hogy a környezete,

akár a polgári világ, akár a munkásoké, kiszá-
míthatatlannak, rosszabb esetben beszámítha-
tatlannak találja. Lôrinc legsajátosabb voná-
sa az autentikus döntésekre törekvô igyekezet,
amely paradox módon elszigeteli ôt a társa-
dalmi-politikai közösségektôl.

S alighanem Déry Tibor végsô ítélete, hogy
az emigrációba távozó, harminchárom éves
korában új életet kezdô Rózsáné addigi élete
is az elbeszélôi szólam által – tehát a szereplô
tudtán kívül – nyer igazolást: az asszony egy
zsámolyon kuporog, mely éppolyan magas,
mint az ô otthoni konyhai zsámolya, s ezáltal
maga a testtartás lesz az alapja a haza fogalmá-
nak. „Az ember hazája azonos a múltjával” – szö-
gezi le Rózsáné búcsújelenete kapcsán a re-
gény.

Emlékszünk még? Az emlékezet fordított
Kirké. Ám újabb sajátos fordulatként Lôrinc
emlékezete a halott Péterbôl éppenséggel nem
embert, hanem nagyon is furcsa lényt kreál.
Péter nem halt meg, közli az elbeszélôi kom-
mentár, mivel a rá emlékezô Lôrinc „képzeleté-
nek emlôje” táplálja. Ehelyett jelképes erôre tesz
szert, mint egy ketrecbe zárt szent majom va-
lamely afrikai törzs életében. A hasonlatot kö-
vetôen Déry azonosítja Pétert ezzel a majom-
mal, és a fiú a továbbiakban egy-egy emlék fel-
bukkanásakor ebben az alakban rázza rácsait.
Ez az animális átváltozás egyszerre kölcsönöz
tagadhatatlanul félelmetes és szürreális jel-
leget az emlékezet regénybeli mûködésének;
vagy ha némileg visszafogottabb kommentár-
ral szeretnénk élni, úgy is mondhatjuk: A BE-
FEJEZETLEN MONDAT egyszerre tartja nyugtalaní-
tó módon érvényben az emlékezet igazságát és
illúzió voltát.

Miközben persze a kérdés, hogy maga a kö-
tet hôse saját életet élt-e, eldöntetlen marad.
Meglehet, a fôszereplô bemutatásánál hasz-
nált grammatikai hasonlat sem csupán egysze-
ri retorikai fordulat: kortársai között, „akik vi-
lágosan, puhán és szókimondón öltözködtek, s a kor
divatjának megfelelôen nyílt s már korán kidolgo-
zott arcvonásokkal félreérthetetlenül igyekeztek kife-
jezni emberi magatartásukat, oly észrevétlenül hú-
zódott meg, mint a kötôszó a mondat szerkeze-
tében”. (Kiemelés tôlem – K. J.) Maga Lôrinc
alakja pedig mintha a befejezetlen nôi mon-
datok árnyékában húzódna meg: szemmel lát-
hatóan sem az anyjával, sem a szerelmével nem
sikerül igazán ôszinte vagy éppen kölcsönös-
ségen alapuló viszonyt kiépítenie (aki pedig a
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kapcsolatuk kezdetétôl anyáskodva Lôrincké-
nek szólítja). Szakít az osztályával, ám nem sike-
rül csatlakoznia semmiféle közösséghez. Sem-
mirekellôsége, ha úgy tetszik, kritikus önfejû-
sége bizonyos értelemben mindvégig légüres
térben tartja. A regény végén az idôsödô (negy-
venes) férfi leginkább valamiféle sztoikus ma-
nírral gondol vissza ifjabb éveire: „A nagy mo-
ralisták mind kalandorok voltak, s nem törôdtek a
lelki épségükkel.”

Az illegális regényét író Déry, úgy tûnik, szin-
tén nem a baloldali konvertita lelki épséget
tartotta szem elôtt. Munkája bonyolult és lezá-
ratlan képlet, s ami azt illeti, a marxista iroda-
lomkritika részérôl éppenséggel joggal része-
sülhetett volna akár éles politikai elutasítás-
ban is. Esztétikai megváltáskoncepciójára pe-
dig a mai olvasó zavart igent vagy ugyancsak
tétova nemet mondhat: A BEFEJEZETLEN MONDAT

mindmáig rendelkezik az igazán jó regények
fölforgató erejével.

Keresztesi József

(VISSZA)(OLVASÁS)

Aczél Géza: (fél)édes hendikep. Összegyûjtött versek
Palatinus, 2006. 346 oldal, 2600 Ft

Aczél Géza: (vissza)galopp
Jelenkor, Pécs, 2007. 67 oldal, 1800 Ft

Aczél Géza: (vers)szakadás
Alexandra, Pécs, 2008. 72 oldal, 2699 Ft

Nincs mese: az ember nemcsak elôre, hanem
visszafelé is olvas. Nem csak arról van szó,
hogy amikor a kezünkbe veszünk egy könyvet,
ezerféle elvárásunk van vele szemben, amit so-
kan annyira komolyan vesznek, hogy elôzetes
olvasatnak nevezik, vagyis azt állítják, hogy a
könyv elolvasása elôtt már elkészült bennünk a
könyvnek egy szórványos információkból szer-
kesztett teljes értelmezése; arról is szó van, hogy
olvasataink közül az utolsó mindig visszame-
nôleg átértelmezi a korábbiakat, és minél több
a régi és az új olvasmány azonosító kódjában
a közös elem, annál intenzívebb ez a visszate-

kintô átértelmezés. Evidensen ez az eset, ami-
kor ugyanannak a szerzônek korábbi munkái-
ról van szó; Mészöly AZ ATLÉTA HALÁLA címû re-
gényének olvasata merôben más, ha a MAGAS-
ISKOLÁ-tól, a SAULUS-tól, a FILM-tôl vagy a SUT-
TING EZREDES...-tôl visszatekintve alkotjuk meg.
Nagyjából errôl van szó Aczél Géza esetében
is. Sok éven keresztül inkább a „népi” költôk
közé számított, de az (ABLAK)(SZAKÁCS) megje-
lenése ebben a tekintetben fordulatot hozott,
és innen visszatekintve egészen a pályakezdés
dokumentumaiig másként (sokkal egysége-
sebbnek és több elemében az avantgárdhoz
kapcsolhatónak) mutatkozik az életmû egésze. 

Angyalosi Gergely azt mondja a gyûjtemé-
nyes kötet fülszövegében, hogy „az olvasót már
a legkorábbi versekben is megragadja a költô alka-
tát olyannyira jellemzô rezignáltan önironikus szem-
lélet”. Ez bizonyos mértékig – és az érett Aczél-
költészethez sorolható munkákat tekintve fel-
tétlenül – helytálló megállapítás, de megvan-
nak a maga érvényességi korlátai. Aczél Gé-
za hosszú pályakezdésének idôszakában, ami
nagyjából a tágan értett 1970-es évtizedet fog-
lalja magában, olyan verseket is írt és közzé-
tett, melyek belesimultak a korszak lírai köz-
beszédébe. Ez a nagyotmondó vértanútúlzá-
sokból és „mit nem csinál a micsoda” típusú
kijelentéssorozatokból szerkesztett gyász-, pa-
nasz- és mártírköltészet néhány darabbal az
összegyûjtött versek kötetében is képviselteti
magát. Csak egy rövid részlettel mutatnám
meg, hogy mire gondolok: „üszkösen zuhannak
a fák / zivatarját ránk veri / a szikrázó korom // uj-
jongásfélét / lök vissza gégém / véredet látom homlo-
kodon” (VADONTÛZ). Ilyen típusú szövegbôl, mely-
ben a költemény beszélôje társaival együtt meg-
sérül, és összepiszkítja magát, de végül sikerül
valami teljesen inadekvát dolgot véghezvinnie
(ezúttal „a fájdalom kötésén / átütjük végre / a nyug-
talanság piros mosolyát”, másoknak jobban tet-
szett állni ôz-suta szemekkel némán, esetleg leta-
posott sír mellett visszafelé harangozni), a korszak
magyar költészete többtonnányit állított elô –
hogy ezúttal magam se gyakoroljam a mérték-
tartás erényét. Némi leegyszerûsítéssel azt le-
het mondani, hogy az 1970-es évek lírai beszéd-
fordulata, amit Tandori Dezsô, Petri György,
Oravecz Imre, Takács Zsuzsa fellépéséhez köt
az irodalomtörténet, ezzel a vérfoltos nagyot-
mondással szemben alakította ki a maga tárgyi-



as-újszenzibilis beszédmódját, és a népi/poszt-
modern konfrontáció mögött is (legalább rész-
ben) a nyelvi magatartásnak és a képalkotás-
nak ez a kétfajta felfogása áll.

Nos: Aczél Géza korai költészetének elsô
periódusában, néhány korai, extrém darabot
leszámítva, a nagyotmondás retorikája inkább
csak szélsôséges esete annak az avantgardista
irodalomfelfogásnak, amely realitáson túli kép-
alkotásával és referencialitást tagadó nyelv-
szemléletével (amit akár nyelvkritikus gesztus-
nak is tekinthetünk) a folytonosságot képvise-
li az avantgárd klasszikus és aktuális irányzatai
között. Egyszerûbben szólva, Aczél korai ver-
seinek több közük van Kassák 1920-as évekbôl
való számozott verseihez, mint Csoóri Sándor-
hoz, Buda Ferenchez, Pintér Lajoshoz, és foly-
tathatnám.

Az a körülmény, hogy Aczél Géza elsô köl-
tôi periódusainak írásmódját és nyelvkezelé-
sét máshonnan vezetem le, mint sokan koráb-
ban, nem jelenti egyúttal azt is, hogy ezeket a
munkákat jóknak tartom. Úgy gondolom, hogy
Aczél sokáig nem látta problematikusnak köl-
tôi képalkotását, és azon sem gondolkodott,
hogy a szövegeiben megszólaló hang autenti-
kus-e vagy sem, illetve kinek a hangja egyálta-
lán. Vagyis nem arról van szó, hogy helytelen
választ adott a kor lírájának aktuális kérdései-
re, hanem arról, hogy nem vette észre ezeket
a kérdéseket. Nemzedékének legtöbb alkotója
így volt ezzel, ezért vannak olyan sokan ebbôl
a generációból, akik nagy tehetségnek látszot-
tak (vagy annak látták ôket), és hamar elhall-
gattak, vagy mániáik foglyai lettek. Ebben a pá-
lyaszakaszban éppen az volt végzetesen veszé-
lyes Aczél költôi kibontakozására nézve, hogy
nagyon jó iskolája volt; sokkal jobb, mint leg-
több kortársáé. Az a szabadság és kreativitás,
amellyel Kassák Lajos vagy Tamkó Sirató Ká-
roly építette és roncsolta a nyelvet, a messzi
utókornak is tanulságos és izgalmas lehet, és
Aczél irodalomtörténészként egész életében
ezzel az anyaggal foglalkozott. Igen, de ez a sza-
badság és kreativitás mint mûvészi magatartás
az 1960–70-es években a hatalom számára
elviselhetetlen volt. Akik a lényeget tanulták
el ebbôl a költôiségbôl, azoknak mukkanniuk
sem lehetett. Gondoljunk, hogy a leginkább
evidens példát mondjam, Erdély Miklósra.
Vagyis Aczélnak olyan verseket kellett írnia,

amelyek folytatják ugyan az avantgárd nyelv-
alakítás (vagy nyelvkritika) hagyományait, de
létfilozófiai és politikai értelemben kevésbé
provokatívak. Nyilván nem programszerûen
kell ezt elgondolni, hanem a nyelvi példák, a
kortárs lírai közbeszéd és az önkifejezési kész-
tetés együttes hatásaként; hiszen amikor beszél-
ni kezd az ember, mindig valahogyan kezd be-
szélni, egy adott nyelvi állapot szabályrendsze-
rének elfogadásával. Ha tehetséges és kreatív,
akkor idôvel ehhez képest fog majd másképpen,
egyénien megszólalni. És hogy mikor és a nyelv
mely szabályainak vagy szókészlete mely részé-
nek megváltoztatásával, felfüggesztésével, le-
cserélésével fog kísérletezni, amikor majd el-
jut odáig, az majdhogynem véletlen szerencse
dolga. Ennek a dilemmának az érzékeltetésé-
re szeretnék néhány példát hozni Aczél elsô
periódusából; és most nem azokra a nyilván-
valóan sikertelen próbálkozásokra gondolok,
amit a VADONTÛZ kapcsán mutattam be, hanem
a sokkal izgalmasabb és ígéretesebb, avant-
gárd szemléletû kísérletekre. 

Világszerte sokan kísérleteztek azzal, hogy
képzômûvészeti alkotásokról alkotott benyo-
másaikat formálják verssé. Nagyon kevés ki-
emelkedô mûvet tudnék idézni ezek közül; ne-
héz, összetett feladat ez, amit könnyû majd-
nem megoldani, mert a vizuális idézet, ami a
költô és az olvasó képzeletében egyaránt meg-
jelenik, elfedi a vers nyelvi képeit. Aczél Géza
PALETTA címmel írt egy ilyen versekbôl álló cik-
lust, ebbôl emelek ki néhányat. Az elsô címe:
MUNCH, és egészében idézem: „szenvedések örvé-
nye fölé / hidat vernek bô torkú sikolyok // szemgöd-
röket sétáltat az arc // félelemtôl torzult kezek / ko-
ponyákra nônek // végre egy csöndes / halottas szo-
ba”. Természetesen a modern mûvészet talán
legismertebb darabjáról, a SIKOLY-ról van szó,
mindannyian ismerjük a reprodukcióit; ma már
képi közhelynek is mondhatnánk, de negyven
évvel ezelôtt még más volt a helyzet. A szöveg
az utolsó két sort leszámítva lényegében véve
mûleírás, de nem a képrôl mint képrôl, hanem
annak ideológiai vonatkozásairól számol be; azt
mondja, hogy a képen látható világ maga a
szenvedés, melyben a sikoltások alkotnak hidat
a mélység fölött; hogy a központi figura keze
a szenvedéstôl torzult el, és (most, folyama-
tosan? a szöveg ezt sugallja) a koponyára nô
(nemcsak az elôttünk álló figura esetében, ha-
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nem másoknál is, erre utal a többes szám). A két
zárósor talán azt közli, hogy ebben a világban
csak a halál ad nyugalmat, de az is meglehet,
hogy az alak éppen most érkezett meg a halot-
tas szobába, ami nem más, mint az a hely, ahol
a nézô áll, és az sem lehetetlen, hogy ez a két
sor az egész elôzô részt értelmezi, amennyiben
a nézô állapítja meg elégedetten, hogy a hely,
ahol áll, csendes, halott, hiszen az ikonikusan
megjelenô sikoly néma. Mindaz, amit ez a szö-
veg hozzátesz a kép látványához, vagy közhe-
lyes, vagy attól független szövegrejtvény. A kép
összehasonlíthatatlanul több és mélyebb gon-
dolatot közöl, mint a vers, arról nem is beszél-
ve, hogy a kép teljes értékû a vers nélkül, de a
vers a kép nélkül mindössze nyomasztó vízió. 

Ehhez hasonlók a ciklus további darabjai ab-
ban az értelemben, hogy általában röviden le-
írnak egy vagy több jellegzetes motívumot a
címként kiemelt nevû festô munkái közül. Pi-
cassónál „homokra bukik / és meghal a bohóc”, Cha-
gallnál „ott csillagot szemelnek / almaarcú lányok”,
Rousseau-nál „húznak a zebrák / magas térdeme-
léssel” stb. Rendszerint szerepel a mûvész te-
remtô gesztusának csodás ábrázolása vagy ér-
telmezô értékelése: „színeid / miket ôszintéknek
láttál / szebbek voltak a ceruzáknál” (KLEE); „cikkek-
re vágom a világot / és kidobom a férgeket” (CHAGALL);
„tragikus pózba feszülünk / a percek elé / útjukat áll-
ni” (CÉZANNE); „itt öntörvény / a szép” (MALEVICS) stb.
Persze vannak megállapítások színekrôl, for-
mákról, fényekrôl, de ezek sokszor az említett
módon átideologizálják a megidézett látványt:
„megbomlik az agy / hogy színeket keverjen / az ál-
landósághoz” (CÉZANNE); „marad egy grimasz / a ki-
törés buta trükkje” (DUCHAMP); „töppedt ujjak hegyén
/ ragyog a hit / a fájdalom” (KOLLWITZ). A versek
szerkesztése arányos, szûkszavúságuk és nagy-
betût-írásjelet mellôzô írásmódjuk megragad-
ja az olvasót, akinek a képzeletében amúgy is
képek jelennek meg, amikor a mûvészek nevét
elolvassa. Nyelvmûvészeti alkotásként azonban
nehezen értékelhetôk (talán a MATA címû záró-
darabot leszámítva, ami ugyan nem nagyon
eredeti, és mélységei inkább csak látszólago-
sak – [a fény] „arcunkon szétkenôdik / ô a hit” –, de
követhetô gondolatmenetet foglal magában). 

A ciklus egésze azt illusztrálja, hogy a ron-
csolt nyelvi szerkezetekbôl és izgalmasan egy-
másnak feszített töredék gondolatokból való-
di invenció nélkül is látványos verseket lehet

készíteni, de ezek idôvel elvesztik érdekessé-
güket. Valószínû, hogy megírása idején ez a cik-
lus sok hasonlóságot mutatott a korszak egyik
legizgalmasabb költôi teljesítményével, Ora-
vecz Imre HÉJ-ának poétikájával. Ma mégis
Oravecz munkái azok, melyek minden redu-
káltságuk, tárgyiasságuk és nyilvánvaló példa-
követésük (Celan) ellenére az autentikus köl-
tôi megszólalás keresésének invenciózus példái,
Aczél versei pedig kordokumentumok. Aczél
gesztusa egyébként, mellyel a szöveget képek
függésébe állítja, valamint az, hogy széles re-
torikai mozdulatokat tesz, és sokszor közössé-
gi beszédformákat alkalmaz, éppen az ellen-
kezôje Oraveczének, aki antiretorizáló, pátoszt
mellôzô, a közösségitôl az individuális felé for-
duló beszédmódokkal kísérletezik a ciklusban. 

Aczél Géza költôi pályájának második peri-
ódusára szinte kizárólag egy bizonyos versidom
a jellemzô, amit az 1980-as években gyakrab-
ban használt kifejezéssel a „hosszú ének” egyik
alfajának lehetne nevezni. Ezek a 30–60 soros
prózaversek már az elsô kötet címadó ciklusá-
ban is jelen vannak, és voltaképpen mai napig
ilyen versekbôl áll a költô életmûve; mégis szük-
ségesnek tartom, hogy egy periódust ebbôl a
szempontból elkülönítsünk. Úgy gondolom,
hogy a MÁSNAPOS FRESKÓ címû ciklussal kezdô-
dôen és az ABLAK ciklussal bezárólag nagyjából
egységes lírai anyagot látunk. Vagyis az elsô kö-
tet egyik ciklusával kezdem és az ötödik (ABLAK)
(SZAKÁCS) címû kötetet kettévágva zárom ezt a
pályaszakaszt. Természetesen sem tematikusan,
sem stilárisan nem homogén az a mûegyüttes,
amelyet így megjelölök. Általában véve mégis
meghatározóan tragikus hangoltságú, mélyen
kiábrándult, deprimált, nehezen szóló szöve-
gek ezek. Lét- és sorskérdéseket tárgyalnak val-
lomásos, elsô személyû vagy önmegszólító for-
mában, reális és látomásos elemeket állítva egy-
más mellé.

A legkorábbi darabok éppúgy, mint a késôb-
biek, sok képszerû motívummal operálnak, de
képalkotásuk olykor szinte már hisztérikusan
expresszív, apokaliptikus. Egy példa a MÁSNA-
POS FRESKÓ-ból: „falak repednek / holdfény irányá-
ba feküsznek a viperák / féldecik ütnek szét fakó po-
csolyákon / a sarkon / nagy indulatok keverik élôvé
a képet / nyál csurog rájuk meleg csatornákból”, és
így tovább. Ignotust parafrazálva: akasszanak
fel, ha értem, de visszataszító. Ez az ikonográ-
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fia igen hosszan és vissza-visszatérôen fémjel-
zi Aczél „hosszú énekeinek” nyelvi látványele-
meit, és a kezdeti túlzások után megtalálja a
maga arányait. Ez a képi világ sok hasonlósá-
got mutat Szilágyi Domokos verseinek képei-
vel, talán nem is véletlenül; és olykor mintha
alkati hasonlóság is látszana a két költô között,
akik mindketten elismerésre méltóan gyôzik tü-
dôvel választott formájuk levegôigényét. A ver-
sek gondolatritmusa olykor Walt Whitmant idé-
zi, mint: „közöttetek érzem jól magam mai harmin-
casok / mozdulataitokat megértem szavaitok az én
szavaim / és hûsek a letisztult gondolatok melyeket
hoztok / elpergett évtizedek föllombosodott ifjúsága
alól” (A KOROSZTÁLY DICSÉRETE), de az ebbôl kizen-
gô himnikus pátosz meglehetôsen ritka Aczél-
nál. Az ô szabadvers-idoma prózaibb, tempó-
ja lassúbb, tagmondataiban ritka az efféle emel-
kedés-ereszkedés. Sokkal gyakoribb a majd-
hogynem prózai szövegalkotás, ahol a színtelen
beszédbôl egy-egy szó vágódik elô váratlan
nyerseséggel vagy indulattal. A korai darabok-
nál ez a meghökkentô elem (mint a fentebbi
példánál) a túlzásig gyakori, késôbb sokkal rit-
kább, és így hatásuk is erôsebb.

A képek nem ábrázolnak közvetlenül erô-
szakot, de a pusztulás, a fenyegetettség és a
mocsok állandó jellemzôjük. A versek visszaté-
rô alakja egy férfi, aki gyakran maga a beszé-
lô, illetve az önmegszólító alakzatokban saját
magát látja ebben az alakban, és ez az ember
kiszolgáltatott, deprimált, magányos, gyakran
elhanyagolt és piszkos, és visszatérôen érezte-
ti, hogy ezzel egyfelôl reprezentálja környeze-
tét, a világot, melybe számûzve él, másfelôl nem
reméli, hogy ez a világ megváltozhat. A perió-
dus különbözô idôszakaiból néhány példa: „per-
sze most a koszos ágyban ülve / és pipázva / fejem-
bôl két slukk között bokrosan / jön az antivers / ér-
zem is a falak szorítását / lófejnyi árnyak lógnak
jobbra balra / halandók horkolásától / kocog ablak-
üveg / lendül a függöny” (KARNEVÁL); „a fal tövé-
ben kopott mûanyag vödör / állsz egy létrán és nézed
az eget / éjszakákban megaláz rakásra / metszô si-
koly ôrült félelem / orv csipeszek kanyargós kések / ref-
lektorok a gyomrod közepén” (OPERÁLT BORÍTÉKOK);
„törmelékek leszakadt partok hamis illúziók között /
micsoda magány / a szürkeségnek süppedt szônyegé-
ben / úgy ballag az ember mint a ravatalán / hátá-
ban kés a noszogató idô / a lemondásoktól szája fel-
reped / elvadul már nem mentheti meg semmi / lehull

mindenségvágya / fáradt arca eltorzul a földben vi-
rág / s ahelyett hogy beteljesedne / szilánkokra rúg-
ja a harmóniát” (ÓKIKÖTÔ); „micsoda földöntúli ká-
osz / mit az ablakból most csak koponyád láthat egy-
be / undorító emlékroncsokon botorkálva az elme /
mivel ezentúl a díszgyertyák mellé védhetetlenül / ez
a szutykos alak is mohó szádba áll / és dörömbölni
fog szemgolyóid hátsó felére” ([ABLAK]KOLDUS).

Ha a narrátor nem jeleníti meg magát, a vi-
lág, melyet maga körül lát, akkor is, magában
is pusztul. Ezek a leírások azonban nem min-
dig pusztán tárgyiak; gyakran elvont fogalma-
kat is magukban foglalnak, és ez egyfajta tár-
sadalmi áthallást kölcsönöz a nyomasztó ké-
peknek, jóllehet konkrét agitatív üzenet (mint
az ezzel a módszerrel gyakran élô Petrinél) nem
ütközik ki belôlük: „ujjnyi porban sápadt mûvi-
rágok / néhány lepke kering a szagán / zsíros kenyér-
bôl épült némi forradalmi hûség / hogy átlengjen a
város puha hajnalán” (ÓKIKÖTÔ); „nem szigorú töb-
bet már ez a sötétség / lehámlottak rejtelmes misztikus
kérgei / eltûnt alóla rég a félelmét cipelô kisgyerek /
s a korszerûtlen tekintetek szétloccsannak / a lámpák
metafizikusan ácsorgó sugarában ([ABLAK]CSÖND).

Az idegenség olykor határozott formát ölt,
a költemény politikai, közéleti viszonyokat idéz
fel és ítél el: „felbúsított tömeg az ágyútöltelék / be-
hívókkal tapétázott huszadik század / ne mosópo-
rokkal tégy az emberért” (TARACKOK ÉS GALAMBOK);
„szimplább-e mint e toronyból szökkent szánalom /
ha a térség baloldalára tapogató kisembered / boldog
kocsijával a tetem fölött munkába elinal / ám alig
kaptál kedvet az osztályharcos filozófiára / még in-
kább hátrányára váltott a kép s az állat kibomlott /
szürke jégmocsárban cuppogtak a kifordult belek”
([ABLAK]HALÁL). (Utóbbi idézet így kiemelve nem
igazán értelmes; a vers arról szól, hogy a köl-
tô egy elgázolt macska tetemének széttaposó-
dását figyeli emeleti ablakából.) 

Igen gyakori magának a mesterségnek a ke-
serû bírálata: „szeretném a legszebb költôt látni /
mikor a könyvek kôolajt fakadnak / kisiparosként épp
redônyét húzva / a filosz literátort / rettenetesen moz-
dul a kor / a zengô vas világba / verseket döcögô /
ómagyar fiúk / mondom nektek: minden hiába / sze-
lepet vonalzót / vagy nincs feltámadásunk” (NAGY

LOMHA ELÉGIA); de az ellenkezôjére is akad pél-
da. A MÁNIA TERJESZKEDÉSE címû darab (1983-ból
való, a második kötet címadó verse) zárása eb-
ben a nyelvben már szinte ditirambusnak hang-
zik: „tudom én hogy szûkülô szemekkel kell a kevés



is / s valahogy ôrizni illenék a szót az értelem csírá-
ját / mely rajongva kúszik nyelvre vetve a szájpadlás
alatt / de egyszer állítson meg minket a versek ten-
gelyében / egy sosem létezett fölényes akarat / hol nincs
már patakcsobogású monoton locsogás / csak a csönd
és az elmaradt dalok lemeszelt hiánya / melybôl föl-
épül talán / (de írnátok már fiúk: déva vára) / az új
szó melyhez néma szánk kinyílt”. A 2000-es évek
hasonló vershelyei inkább szarkasztikusak: „fel
se kell menned szonettekért a magas hegyre / ma már
elég ha mûállványokon csorog eléd a látvány / s a
neki járó lompos szabadvers / ez lenne hát a husza-
dik század végi béke / messze mindentôl kalitkába
szorítva észleled / amint egy fára akadt bús lelet a
hold / mely karácsonyi tobozba mártja a lumpen éj-
szakát” ([ABLAK]CSÖND). (A mûállvány szó szerint
posztamenst jelent, de szélesebb értelemben és
többes számban, ahogy itt áll, installációnak is
érthetjük, ami korábban a kiállítóterem beren-
dezését együttesen jelentette, ma azonban önál-
ló mûvészeti ág, és ebben az értelemben a vers
valóságos mûvészeti folyamatról beszél; ellen-
kezô esetben nem lenne szó többrôl, mint tar-
talmatlan túlzásról.)

Abból következôen, hogy Aczél költôi mun-
kássága szinte kizárólag az említett „hosszú
énekekbôl” áll, viszonylag kevés mûvet kell át-
tekintenünk. Ez a bizonyos középsô pályasza-
kasz, amely az 1970-es évek közepétôl a 2000-
es évek elejéig tart, 45-50 mûnél többet nem
foglal magában. Talán megkockáztathatom azt
a kijelentést, hogy néhány kirívó példától el-
tekintve ezek a szövegek jól vannak megírva,
levegôsek, elevenek, nyelvi és gondolatritmu-
suknak megvan a maga zeneisége, jó hallásról
és arányérzékrôl tanúskodnak. Ugyanakkor a
beszéd stilizálása szinte mindig problematikus.
Arra gondolok, hogy amikor a költô ironiku-
san mond valamit, pláne amikor egy egész ver-
set igyekszik távolító effektusokkal megformál-
ni, vagy ellenkezôleg: saját természetes beszéd-
módjához képest patetikusabban, érzelmeseb-
ben, esetleg politikai állásfoglalást rejtve a sorok
közé beszél, gyakran a vers egésze megy tönk-
re, annak ellenére, hogy ív, zene, gondolatrit-
mus stb., tehát mindaz, amit egy mondattal
korábban elismerôen soroltam, a helyén van.
Mondok néhány példát. 

A SZOMORÚ KINTORNA kettôs programot való-
sít meg: a szegénység, elesettség iránti együtt-
érzést igyekszik kifejezni, de úgy, hogy ennek a

programnak a szomorú közhelyességét is érez-
teti. A két program kölcsönösen kioltja egy-
mást. A vers így kezdôdik: „engem az avar felka-
var / s messzirôl cipelt testemet átüti a vágy / mint só-
hajnyi selymedet nagy kemény pinád / megmaradni
/ ha lehet valami értelmes tettre”. Elôször is nem
derül ki, hogy ki a megszólított. Hasonló ese-
tekben általában önmegszólító formákra gon-
dolhatunk, ezt itt a genitáliák ellentmondó ter-
mészete kizárja. A közhelyes rímek szándékos
dilettantizmust sugallnak, de ennek a funk-
ciója a vers közlésrendjében értelmezhetetlen.
A verselés ironikus stilizálása és a tragikus gon-
dolatok láncolata nemcsak hogy diszharmoni-
kus, hanem semmiféle logika nem kapcsolja ösz-
sze a kettôt. 

AZ ÉGIG ÉRÔ KREPP-PAPÍR nyilván az 1970-es
években íródott, egészében a létezô szocializ-
mus szánalmas ünnepkultúráját, a május else-
jék olcsó, ócska, tartalmatlan, kényszerû ter-
mészetét ábrázolja-gúnyolja. Ezt jeleníti meg
emblematikusan a krepp-papír és anyagroko-
nai: „mily kellemes zsibongás / tribünök hûvös ma-
gasából / mindenütt tenyerek hápogása / csak a fel-
szín lobogók selymérôl égig a krepp-papír”. Ez ed-
dig rendben van, nyilván politikailag is rázós
szöveg lehetett annak idején. (Ki is került az
elsô kötet anyagából, amint AZ EMLÉKEK KAMA-
TOZTATÁSA címû vers beszámol róla.) A vers zá-
rásában azonban a narrátor beszédpozíciója
megint csak értelmezhetetlenné válik: „és egy-
másra találnak a kezek testvérei / a kezek ünnepén
/ hol az érett szó súlyosan kihull a szájból [...] mikor
szabad akarattal mozduló / izmokat fut be a lendü-
let gyöngye / akkor magasba mosolyok bô pirosával
/ égig / érô / krepp-papír”. Hogy nincs állítmány,
és a mondatrészek nincsenek összerendezve,
az még rendben van, a vers egésze többé-ke-
vésbé roncsolt nyelvi elemekbôl épül. De úgy
lehet érezni, mintha ez a verszárlat kilépne a
bíráló pozícióból, mintha a költô itt azt akarná
megmondani, hogy az üres és parancsolt ün-
nepekkel ellentétben milyenek az igazi ünne-
pek. Akkor viszont mit keres itt a krepp-papír?
Lenne hamis krepp és igazi krepp? Lendület-
ben és mosolyban pirosodott krepp-papír? Ta-
nácstalan vagyok. És hát ez a bôpirosmosolyú
érettszavas testvérkézünneplés is kínosan pate-
tikus, közhelyes.

AZ ÖT TÉTEL hosszú címû darabjaival is nagy-
jából ugyanez a bajom. Az ironizálás az elsô
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vers vége felé átfordul valami misztikus mély-
ségbe, ahová nem tudom követni a költôt. A Ju-
hász Ferencet köszöntô szöveg nem több, mint
a mester nyelvének imitációja. A gyászversek-
ben az exponált személy iránti szeretet és az ôt
körülvevô közeg keserûen leegyszerûsítô, álló-
képekbôl összefûzött ábrázolása nem teremt
igazán erôs kontrasztot. Az olvasó természe-
tesen együtt érez a gyászoló beszélôvel, de ez
egyúttal be is zárja a szöveget az alkalmiság re-
torikus keretei közé. 

Összefoglalva, amit errôl a meglehetôsen
hosszú második pályaszakaszról és az ebbe so-
rolható mûvekrôl gondolok: vagy van kohe-
rens beszédhang, ami azonban redukálja a vers
gondolatiságát (épületes tartalmú szónoklat-
tá válik a költemény), vagy szabadon csapong
a maga szövevényes asszociativitásában a szö-
veg (és poétikailag mindazt a jót elmondhat-
juk róla, amit fentebb soroltam), de a beszélô
pozíciója követhetetlen, lépten-nyomon kisik-
lik abból a kerékvágásból, amit az olvasó elgon-
dol, és nem tudunk képet kialakítani ma-
gunkban arról a valakirôl, aki a költeményben
beszél. (Holott a beszédalakzatok nyilvánvaló-
vá teszik, hogy valaki beszél, nem pusztán a ron-
csolódó nyelv alapzaja hallatszik, mint az avant-
gárd alkotók munkáiban gyakorta. Aczél eb-
ben a tekintetben a hagyományos beszédmódok
elkötelezett híve.) Úgy gondolom, hogy Aczél
Géza költészetében akkor következett be lé-
nyegi fordulat, amikor ezt az ellentmondást
feloldotta, és elkezdte meghatározni, hogy ki
beszél, hol és mirôl. Ebben a tekintetben már
az (ABLAK) ciklus darabjai is változást hoznak,
mert világossá válik, hogy a vers beszélôje egy
ablakban áll, kinéz rajta, és az így észlelt je-
lenségeket mondja el, illetve ezek kapcsán tá-
madt benyomásait osztja meg az olvasóval; 
de még érdekesebb, amikor a (SZAKÁCS) soro-
zat darabjaiban ételreceptek adják a versek
képi és gondolati világának hordozófelületét.
Határozottan az a benyomásom, hogy ez volt
az a pillanat, amikor Aczél Géza verseit növek-
vô érdeklôdéssel és viszonylag sokan olvasni
kezdtük.

Bevallom, hogy nem olvastam Aczél Géza
szakácskönyvét (CSÜLÖKKÖNYV, 2003), de min-
den bizonnyal kimutatható lenne a kapcsolat
a receptek és a (SZAKÁCS) ciklus költeményei
között. Érdekes módon a szocializmus bukását

Magyarországon megelôzte (elôrevetítette?) a
gasztronómiai kultúra rendkívüli felvirágzá-
sa, és röviddel a rendszerváltás után, jóllehet
az ország elszegényedett, és példátlan arányú
bor- és élelmiszer-hamisítási hullám indult, a
kulináris kifinomultság, ide értve a borok értô
élvezetét is, a polgári életforma meghatározó
elemévé vált. Nemcsak a fogyasztásról beszé-
lek: borszakértônek lenni és jól fôzni az ideá-
lis értelmiségi férfi erényeinek sorában a fon-
tosabbak sorába emelkedett; nem is beszélve
arról, hogy valaki saját bort termel valamelyik
történelmi borvidéken vásárolt apró birtokán.
Számos mûvész és közismert ember adott ki az
elmúlt negyedszázadban szakácskönyvet, és ezek
a kötetek nemcsak a szerzôk ismertségét (és be-
vételeit) növelték, hanem identitásuk meghatá-
rozásában is fontos szerepet kaptak. 

Mármost éppen itt jelenik meg egy különös
ellentmondás. Az ember személyiségérôl, kul-
túrájáról, származásáról, neveltetésérôl sokat
elárul, hogy milyen ételeket kedvel, és azokat
hogyan készíti el. Aczél Géza esetében az a kö-
rülmény, hogy nem sok mondanivalója van a
müzlirôl vagy a vajas kelvirágról, de a nyelvhal
és az ôzgerinc is hidegen hagyja, míg olyan
ételekrôl, mint a csipetke, a lapcsánka vagy a
töltike lelkesen beszámol, nyilvánvalóvá teszi
nemcsak felsô-Tisza-vidéki falusi származását,
de erôs kötôdését is az otthoni életformához.
Ennek ellenére az (ABLAK)(SZAKÁCS) kötet meg-
jelenése nem a népi írók táborához vitte ôt kö-
zelebb (ahogy az utóbbi évtizedek legjelen-
tôsebb „népi” tárgyú könyvének, a HALÁSZÓ-
EMBER-nek a megjelenése is inkább távolította
Oravecz Imrét a népinek nevezett irodalmár-
körtôl, mintsem közelítette volna), hanem ép-
pen a magánszemélyi életükrôl sokat beszélô
„posztmodern/újszenzibilis” alkotókhoz, Petri-
hez, Tandorihoz. Ebbôl is látszik, hogy nem a
tematika és még kevésbé a származás, hanem
az alkotói attitûd szerint tagolódik napjaink ma-
gyar irodalma.

Fentebb, a motívumok kapcsán az (ABLAK) cik-
lus darabjairól már beszéltem. De milyenek 
a (SZAKÁCS) sorozat versei? Voltaképpen maga a
cím és a kötetkompozíció is többszörösen át-
hallásos. Az (ABLAK)(SZAKÁCS) cím az olvasók je-
lentôs része számára az iskolában használt gyer-
meklexikonnak, az ABLAK-ZSIRÁF-nak a címébôl
ismerôs, és persze Zilahy Péter néhány évvel
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korábban nagy sikert aratott nemzedéki állexi-
konát, AZ UTOLSÓ ABLAKZSIRÁF-ot is felidézi. A ket-
tôs könyv mint szerkezet az 1970-es évek óta
gyakori a magyar irodalomban, tehát ez már
magában is érdeklôdést vált ki az olvasóból, aki-
nek kedvezô tapasztalatai vannak errôl a for-
máról. És maga a könyv is nagyon izgalmas fe-
szültségeket foglal magában, éppen azért, amit
korábban mondtam, tehát hogy a köteten be-
lül van egyfajta feszültség a kétféle beszédmód
között, és bár én úgy látom, hogy ez az élet-
mû egészében beállt fordulat következménye,
az olvasó a könyvet veszi kézbe, és azon belül
talál egy olyan ciklust, melynek beszélôje az
ablak passzív megfigyelôje, egy sötét, súlyosan
geometrikus városi tájat figyel, nyomorral, rom-
lással, pusztulással, és egy másik ciklust, mely
oldottabb hangon emlékezik, és kedvenc éte-
lei elkészítését beszéli el, az ehhez természete-
sen tartozó ízes, kedélyesebb nyelven. 

Talán az a leginkább figyelemre méltó tanul-
sága Aczél ciklusának, hogy mennyire sokolda-
lú dolog az ételekrôl szóló beszéd; hogy hány-
féle hangulatot hordozhat, hányféle egyéb té-
mával mutat vegyhajlamot. Igaz, egy alapfel-
tételhez nagyon szigorúan tartja magát a köl-
tô, és ez éppen az a bizonyos beszédpozíció,
amelyet egész korábbi költészetében proble-
matikusnak láttam. A (SZAKÁCS) ciklus darabjai-
ban, de kevés kivétellel mindabban, amit azóta
írt, Aczél következetesen ragaszkodik ahhoz,
hogy nem teremt távolságot beszélôje és a vers-
beszéd között. Természetesen nem tudom, hogy
ez a bizonyos narrátor-alteregó milyen mérté-
kig azonos vele magával, de ami a versekben
elhangzik, azt az elsô szótól az utolsóig ez a
könnyen megismerhetô és azonosítható ember
mondja, általában egyes szám elsô személyben,
és nemcsak a szöveg nyelvi kijelentésrendje egy-
séges, hanem a beszélô testsémája és tevékeny-
ségének a szöveg mondásával egybeesô belsô
ideje is kötött és töretlen. Egy ember mondja
el gondolatait vagy számol be érzelmeirôl és
emlékeirôl, miközben beszédébe szôve ismer-
teti, hogy ilyen vagy olyan ételt hogyan kell el-
készíteni, és az olvasói fikció magát a cselek-
vést is létrehozza, vagyis olvasás közben ma-
gunk elôtt látjuk, amint a beszélô megfôzi azt
az ételt, amelynek elkészítésérôl beszámol. 

Csak néhány példát mondok erre a sokar-
cúságra. A CSIPETKE címû vers afféle üzenet az

éppen kezdôdô választási kampányban részt
vevô politikusoknak, ilyesféle párhuzamokkal:
„egyszóval mindannyiuknak üzenem a panelbôl ki-
tekintve / a csipetke lényege hogy legyen elég önural-
mad / a forró gôz fölött kicsiket csipkedni belé”. Ez
az olvasóval összekacsintó, sorok között üze-
nô politizálás már-már a Kádár-korszakot idézi.
Ugyanakkor maga a csipetke tésztájának anyag-
szerûsége annyira plasztikusan jelenik meg a
szövegben, hogy a versnek az lesz a lényege, és
az ebbôl elvonatkoztatható bölcsességek a köl-
tô anyagszeretetérôl beszélnek, ami mellett a
nézetei, hát, olyanok, amilyenek: „most a zug-
költô persze elônyben van / mivel kézilabdakapus is
volt s az összegyûrt masszát / profiként csapkodja
konyhájában a tenyerén / az összeáll néha lepattan
petesárga miként maga az élet”. A FRANKFURTI LE-
VES az étel mellett a frankfurti könyvvásáron
szerzett benyomásokról is beszámol, a LAPCSÁN-
KA a Kárpát-medencei népek ellentéteirôl és ösz-
szetartozásáról elmélkedik, kevés tételállítás-
sal, sokkal inkább a burgonyalángos elkészíté-
sére összpontosítva. Ugyanígy beszél a TÚRÓS CSU-
SZA a múló idôrôl, a FÔTT KRUMPLI a paraszti ér-
tékrendrôl, a KÖRÖMPÖRKÖLT a barátságról, a fo-
gyatkozó és kiüresedô emberi kapcsolatokról,
az elôítéletekrôl. Ebbôl idézem azt a részt, ami-
kor a költô-szakács vendégei körében munkál-
kodik, a társaság centrumában egyre magányo-
sabban: „mint annyiszor most is a pocakot eresztett
bogrács az igazi / kertekben vidáman italozó hangos
társaság illik hozzá / szeszes bajszukat billegetô urak
és pikánsan kacarászó hölgyek / amint a kezdôdô fô-
zet tükrében fürkészve kicsinosított arcukat / göndö-
ren szólnak a fontoskodásba esett szakácsnak / nem
is mondta mester hogy ebbôl a halom kocsonyából le-
ves lesz / tôr szúrását érezve kedves vendég elôre szó-
lok ne vess meg / ha akácrönkök pattogása közben ke-
zemben megdermed a fakanál”. 

Sok szép darab van még a ciklusban, de a leg-
döbbenetesebbnek a VADAS címû záróverset ér-
zem. Indítása már-már az ízléstelenségbe haj-
lóan feszíti egymásnak a két gondolati köze-
get: „testvérem napok óta haldoklik kezemben hal-
kan sírdogál a zsömlegombóc”. Egy tapasztalt öreg
templomi orgonistától hallottam valamikor: ha
valami nagyon disszonáns hangzatot találsz le-
nyomni, tartsd ki hosszan, és el fogják hinni ne-
ked. Aczél ugyanezt teszi. Újra és újra párhu-
zamba állítja a két motívumot, majd egymásra
is csúsztatja: „barna gránitkockái a végtelen felé
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kirakott kegyeletes útvonalak látomásai / a friss pet-
rezselyem zuhogó zöldje a föllocsolt temetôkertek il-
latával kacérkodik / s csak néz rám jeges szemeivel
a két nagy tojássárga”. Ezután a gyerekkori em-
lékek felidézése következik, ahogy édesanyjuk
– a költôé és haldokló testvéréé – készítette a va-
das nyulat. Ezúttal az étel halotti áldozattá vá-
lik: „a szálasan lebegô hústömeg mint a barna ma-
gány átpasszírozott szószára vár / minden királyian
ünnepélyes a tálalásban történelmi pompák üzene-
tei / csak a nyál nem akar összefutni az asztal mint
egy dús megfagyott festmény / melyet ételáldozatként
– szégyenkezve nagyon hogy volt erôm megfôzni / hû-
lô lábaidhoz hûséges utolsóként könnyezve odahelye-
zek testvérem”. Döbbenetes kötetzárás. Aczél nem
tartóztatja meg magát a frázisoktól, elcsépelt
fordulatoktól és az egész jelenet borotvaélen
egyensúlyozó érzelmességétôl, mégsem válik
giccsé, túlérzelgéssé, ízléstelenséggé. Kivéte-
les erejû záróköve egy kiemelkedôen szép ver-
seskönyvnek. Nincs mit csodálni azon, hogy ez
a kötet olyan hatást váltott ki az olvasóközön-
ségbôl, mint egy második pályakezdés. A hat-
vanadik évéhez közeledô költô merôben új
kontextusba került napjaink költészetében.

Pedig az (ABLAK)(SZAKÁCS) nem egyszeri cso-
da volt Aczél költészetében. A megtalált hang
mintha valami akadályt söpört volna el, a köl-
tô az utóbbi hat évben többet írt és publikált,
mint az azt megelôzô harminc esztendô során
összesen. Három további kötete látott napvi-
lágot gyors egymásutánban, és ezeket az olva-
sók változatlan érdeklôdéssel fogadják (noha
ezekben már nem szerepelnek ételreceptek). 

A (SZAKMA)ALKONY szerkezetében nem követi
az (ABLAK)(SZAKÁCS) kétosztatúságát, és ez nem-
csak a kötetre, hanem magukra a versekre is
vonatkozik. A (SZAKMA)ALKONY verseiben vissza-
tér egy olyan vonás Aczél korábbi verseibôl,
amit ott kedvetlenül fogadtam, és ez a retori-
kusság. Ennek a 2005-ben megjelent kötetnek
a versei a klasszikus, nem agitáció, hanem gyö-
nyörködtetés céljából készült szónoklatok elô-
képét követik. Vagy talán (mert a szónoklat, szó-
nokiasság kifejezés rendkívül ellenszenves kon-
notációba került az utóbbi évtizedekben, jól-
lehet éppen ebben az idôszakban fordultunk
ismét a retorikai szempontok felé az irodalmi
mûvek alkotásakor) monológoknak is mond-
hatnám ôket. Azért vacillálok, mert ezek a szö-
vegek célratörôen megfogalmazott nyitó té-

zismondatukkal, kifejtô részükkel és frappáns
zárlatukkal a szónoklat szerkezetét idézik, míg
drámaiság (ami a monológtól elvárható lenne)
ritkán adódik bennük, eltekintve attól az evi-
denciától, hogy egy ember mondja el ôket, és
ez a mondás hangsúlyos. Igaz, a rétortól pedig
a közönség felé fordulás nyelvi elemeit várnánk
el, és ilyeneket nem túl gyakran fedezhetünk fel
a szövegekben. Példa erre a ZSUGORÍTÁS-ból: „a
sorban egymás zsigereire hágva együtt esünk a nagy
magányba / melyet a ritmustalanul terjengô világ
kába nézésünk aljára kioszt / ám szorosabban vett
esztétikai szinten tisztelt hôgyeim és uraim / netán
kedves eeelvtársak és eeelvtársnôk nem itt feszül a
dráma”. De ha folytatnom kéne, hamar kifogy-
nék a citátumokból. A versjelleget elsôsorban
a gondolatritmus, a hosszú, de nagyjából azo-
nos hosszúságú sorok verssorszerûsége és az
olykor felbukkanó rímek adják. Igaz, ezekrôl
a rímekrôl sok jót nem tudnék mondani. (Rosz-
szat igen. Például, hogy olyan rímpárokat, mint
masszát/antipasszát nem jó dolog használni, fô-
ként úgy, hogy a szövegnek sem parodisztikus
jellege, sem Karinthy-vonatkozása nincs; és egy
köteten belül kétszer használni ezt a rímpárt
több mint sok. Igaz, ezt az [ABLAK][SZAKÁCS] kap-
csán kellett volna elmondanom.) Az igazság-
hoz azonban hozzátartozik, hogy a verssorok
sokszor 25-30 szótagból állnak, tehát a rímsza-
vak nagyon távol állnak egymástól, és így azok
a rímek, amelyek egy dalban irritálóan diszhar-
monikusak vagy elcsépeltek lennének, ebben
a formában kölcsönöznek bizonyos zeneiséget
a szövegnek. Elsôsorban nem is a sorvégi, ha-
nem a belsô rímekre gondolok, melyek néhol
hosszabb késleltetés után következnek, és nem
mindig a képzeletbeli sorközépen, hanem an-
nál elôrébb, a sor harmada után, az aranymet-
szés környékén szólalnak meg. A fentebbi idé-
zet belsô rímei sorközépre és sorvégre esnek,
és két és fél soros késleltetéssel érkezik a záró-
rím: hágva, magányba, kába, dráma. A késlelte-
tett aranymetszéses belsô rím példája: „szóval
e látvány naponta felkavar s most se mersz rálépni
a túlterhelt gyepre / alig érintesz szemmel egy bar-
na üledéket s már jönne is följebb a gyomor / de ma
szép napod van leletedre a bérházak résein kibú-
jó szellô rásodor” (GYEPSZEMLE). Akár véletlen is
lehetne, ha lennének a versben véletlenek, és
ha nem találkoznánk visszatérôen ilyen he-
lyekkel. 



1656 • Figyelô

A kötet címadó darabja jól szemlélteti az
egész sorozat építkezését. Az elsô sorokban
megfogalmazódik a vers programja, ami álta-
lában nem egészen egyszerû, van benne vala-
mi csavar: „ez nem is egy nagy gipszbôl öntött bal-
kon mégis itt a rút szakmaalkony / hasít belém egy
hang hogy kiállok a kopolit üveggel keretezett er-
kélyre / írom a rozoga verset s még azt sem tudom né-
mi tanakodás után elkél-e”. A program tehát ez-
úttal maga a versírás, a „szakma”. Az alkony
természetesen két jelentésében van jelen, meg-
határozza a napszakot, amely harmonizál a vers
borongós hangulatával, és a költô életkorát,
amelyet a hatvanadik év környékén már ne-
vezhetünk alkonynak. Ugyanakkor magának
a szakmának, a költészetnek a hanyatlásáról 
is beszámol; az olvasók nem olvasnak, a költô
maga sem tudja, hogy kinek ír és egyáltalán
miért: „a korrektúra azért örök öröm / túlfénylünk
a némaságból körénk szôtt körön jelzünk egy virtu-
ális ônek / azon már túljutottunk hogy a nônek leg-
feljebb ha néha szárnyaink nônek / a nem olvasó ol-
vasónak”. A beszélô felidézi a korábbi, „idilli-
kus” állapotot, amikor a költészet még fontos
volt: „kamaszkorunk szigetén / egy hokedlire dôlve
falva a szecessziót s bámultunk az impressziókra / a
kultúrának címzett bókra aztán napokig illesztget-
tük a méla jambust / hátha kardjába dôl a tirannus
s hogy nem tette szemeztünk az esztétikával / mint
valami parázna sápadt lánnyal bús donnával nyu-
gatos hegyeket járva / rászokva zsigeri vágyak nél-
kül az asztalokat borogató gonosz avantgárdra /
melybôl örökre kidôlt a lárma s mint sûrû vér folyt
elô a tömegek lázadása”. A költô esztétikai néze-
teivel és helyzetmegítélésével nem vitatkozom,
de az áttekintés sokatmondó. Természetesen a
versíró narrátor is úgy látja, hogy mióta ô ma-
ga bekerült az irodalmi világba, ahová soká-
ig hiába igyekezett, azóta boldog-boldogtalan-
nak szabad a pálya: „azóta nincs az a füles aki nem
költô nincs mázoló aki nem öreg piktorátusz / nyög-
ve nyöszörögve koszként tapad a státusz rafinált kes-
keny homlokukra / s még csak azt se kiálthatjuk: bun-
da”, és az optikai csalódásból levont következ-
tetés is logikus: „öblítsük le most e sort a borral hisz
végül is e roppant nyûgös délutánon / szakmát teme-
tünk benne derékig ücsörög versíró szomorú embe-
rünk / mint romok felôl jött semmibe révedô kentaur”.
A mondattanilag zilált zárósor összefoglalja a
rossz közérzet elemzését: „de talán itt elég vers-
író sírt ugye látszik az összekuszált világ tenyerén”.

Azért idéztem egy mûvet hosszabban, mert
ebbôl talán érthetôbb, hogy miért nevezem a
kötet darabjait lírai szónoklatoknak. A kötet
szövegei kivétel nélkül ezt a szerkezeti elvet
követik, mégsem mondanám rájuk, hogy egy
kaptafára készültek, egyszerûen azért, mert ez
a szerkezet tökéletesen alkalmas annak a gon-
dolati konstrukciónak a hordozására, amire va-
ló. Az alkotói programot úgy határozhatnánk
meg, hogy a költô önmagát, jelen alakját szem-
léli a világban, miközben hagyja felbukkanni
múltjának azokat a darabjait – legyenek azok
jelenetek, képek, nézetek, hangulatok vagy lel-
kiállapotok –, amelyeket eszmélete és emléke-
zete ehhez a mai önmagához kapcsol. Ennek
az alaki és idôbeni önszemléletnek a hézagait
kitöltve (vagy éppen megfordítva), jelenlegi né-
zeteit, gondolatait, következtetéseit fejti ki an-
nak a világnak az állapotáról, melyben alakja
áll, és melyhez életideje vezetett. A (SZAKMA)AL-
KONY elsô verse meglehetôsen különös szavak-
kal kezdôdik: „posztumusz kötetem jól kezdôdik”.
Nem hiszem, hogy a költô haláláig el akarta
volna rejteni könyvét, inkább csak arról lehe-
tett szó, hogy nem hitt a megjelenésében, leg-
alábbis abban, hogy ez még életében megtör-
ténhet. Szerencsére tévedett, maga a gesztus,
a hagyatkozás attitûdje azonban a kötet darab-
jainak és egészének is meghatározó kompo-
nense maradt.

A következô, 2007-ben megjelent kötet, a
(VISSZA)GALOPP más poétikai rendet követ. Errôl
csak nagyon röviden szeretnék beszélni, mert
korábban már írtam róla (SZABADPOLC cím alatt
olvasható a Litera archívumában). Inkább csak
azt teszem most hozzá, ami az eddigi életmû
egészének összefüggésében válik láthatóvá.
A kötet darabjai természetesen önállóak, ezút-
tal azonban nincsenek címek, a verseket csak sor-
számok azonosítják. Ezúttal lényegesen hosz-
szabbak ezek a darabok, 60-80 sor terjedel-
mûek, és az a kacskaringózva emlékezô, elbe-
szélô karakter a meghatározó vonásuk, amit a
verses regényekbôl, elsôsorban Byrontól isme-
rünk. Az a tárgymegjelölô tézisállítás, amely a
(SZAKMA)ALKONY verseinek nyitását jellemezte, itt
teljességgel hiányzik. Nagyon karakteres már
az 1. darab indítása: „már sosem tudhatom meg
pedig öregedvén érdekel nagyon / mit csinálhatott
negyvenhét január idusán anyuka ajakon / nehéz
tél volt azt elmesélte szoba-konyhából állt a jegyzôi /
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lakás bátyám ötéves volt biztos már akkor is csöndes”.
Persze ez a tisztán emlékezô karakter nincs meg
minden vers (vagy inkább fejezet) indításában,
van, hogy az emlékezés természetérôl szóló esz-
mefuttatás a startelem: „nem tudom tanulmányoz-
zák-e eléggé nagyhírû tudósok miként illan el az él-
mény / s milyen ha fél évszázadra is a koponya mö-
gé beakad sajátomnak se tudom titkát” (3), másutt
in medias res már kommentálja is, amit majd
csak késôbb fog elmondani: „ha most slágerírás-
hoz lenne kedvem: egy tartalékos de csudaszép – ilyes-
mit kéne / énekelnem ám gyomrom a laktanyától még
akkor is rándult mikor már nem kellett / remegni
a mínusz IQ-ba tévedt ôrmester fröcsögô szavátul”
(13), de leggyakrabban maga az elbeszélés kez-
dôdik annak rendje és módja szerint: „aminek
el kell jönni eljön egy italosan elkoptatott délután ta-
láltam az ajtónk / elôtt két koszlásnak indult mû-
anyag zsákot évekkel túl a negyvenen néhány / szét-
feslett pulóver kitaposott cipô s mélybe zuhant kábult
lelkem lett furcsa / hozományom rogyadozva megin-
dultam hát a borgôzös albérlet felé” (19). Byron
mellett Kassák és Juhász Ferenc nevét emleget-
tem korábban. Ebben a kötetben az a lecsupa-
szított csonka mondatos nyelv az egyik elôkép,
amelyet Kassák hosszabb korai verseibôl, A LÓ

MEGHAL...-ból vagy a számozott versek néme-
lyikébôl ismerünk, és amelyre jellemzô a szin-
taxis roncsolás nélküli redukciója. Találomra
emelek ki egy részletet Kassák számozott soro-
zatának 44. darabjából: „Tenyereimbe virágmag-
vakat ültettem / a nap fölissza körülöttünk a pocso-
/ lyákat a tulajdon erônk az ami szim- / patikussá
vagy antipatikussá tesz”. Nem roncsolt nyelv ez,
de nem is építkezik kerek mondatokból, és sok-
szor nincs összefüggés a mondatok között, vagy
legalábbis ezt az összefüggést az olvasónak kell
megalkotnia. Ez a redukált nyelv mindvégig
jellemzô Aczél versbeszédére, a (VISSZA)GALOPP-
ban azonban (a Byronra jellemzô kitérôk, kacs-
karingós eszmefuttatások mellett) Juhász Fe-
renc emlékezô prózaverseinek indázásával gaz-
dagodik. Elbeszélô karakterét természetesen
költôi felhangok dúsítják, amint azt a könyv al-
címe is kiemeli. De itt másról is szó van.

A kötet alcíme így hangzik: LÍRAI UTÓSZINK-
RON. Ez legalább két dolgot jelent. Egyrészt ma-
ga az élet(rajz) az, ami így egy újabb színt, újabb
szólamot kap, másrészt az epikus természetû
emlékezés felharmonikusai is megszólalnak.
Mégsem érzem egészen pontosnak a megne-

vezést. Nem kifejezetten a líra az, ami az em-
lékek vibrálását kiegészíti, sokkal inkább az em-
lékezésnek egy érzéki és egy ambivalens érzel-
mi rétege. Mondok erre egy példát, bár kissé
hosszabban kell idéznem: „alig hagytuk el az öt-
vennégy nyarat néhány hónapja nyíregyházára /
hurcolkodva nagyapámék házából a gazsóka felôli
részrôl bátyámmal vagy három / kilométert ügettünk
az iskolába nem emlékszem vállamon volt-e táska
laptopot / bizonyosan nem cipeltem kora telesedvén
sült krumplit zsebeltem a reménytelen / felzárkózás-
ban mivel atti úgy húsz méterrel mindig elôttem ha-
ladt rúgta a havat / s néha kajánul hátranézett ben-
nem pedig elegyedett az összetartozás mákonya / a
gyûlölettel s ezzel a furcsa nyúlós lelki sebbel kezd-
tem minden reggel a napot”. Az emlék érzéki moz-
zanata a zsebre vágott sült krumpli melegsége,
és a kötetben az ilyen típusú érzéki emlékek
szinte mindig kellemesek; még akkor is, ha
sárról, fagyról, fáradságról van szó, ezeknek a
kellemetlenségeknek van valami ajándék örö-
me. A felidézett érzelmi benyomások ezzel
szemben szinte mindig olyan ambivalensek,
mint az idézetben a testvér iránt érzett össze-
tartozás és gyûlölet. Én ennek a mozzanatnak
a kiemelését fontosabbnak tartottam volna a lí-
raiságnál, bár elismerem, hogy a frappáns meg-
fogalmazásával bajban lennék. Mindenesetre
a sok-sok apró emlékforgács felidézése mellett
ezt látom a könyv legfontosabb rétegének.

A máig legfrissebb Aczél Géza-kötet, a VERS-
SZAKADÁS egy évvel követte a (VISSZA)GALOPP-ot,
és anyaga ugyanolyan bôséges (mármint a majd-
nem hallgatással telt évtizedekhez képest), mint
az elôzôeké volt. Az egyes daraboknak ismét van
címük, és rövidebbek is, mint amit az addigi kö-
tetekben megszoktunk; 25-30 sor körül vannak,
nagyon kevés eltéréssel. A rímek hasonlóak a
korábbiakhoz, de helyenként még sûrûbbek, és
még inkább távol esnek a sorfelezôktôl. Egy pél-
da a WORD címû darabból: „veszélyes hulladék –
ahogy tömör ásványi sók és ronda fémek szorongnak
/ ismeretlenül benne melyek akár a beléndek ha
úgy van kedve bénítják e / langyos létet merev pu-
pillákon köt meg az enyészet mire a méreg lassú
hálója / a ziháló test kitakart gusztustalan pórusait
befedi”.

Ha a kötetben sorakozó szövegek jellegérôl
kell valamit mondanom, zavarban vagyok. Ele-
inte valami tárcaféléknek láttam ôket, olyan rö-
vid írásoknak, melyek szerzôjük kötetlenül csa-
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pongó benyomásait, gondolatait rögzítik, és
egyetlen kötöttségük a terjedelem. Most inkább
a feljegyzések, naplójegyzetek, vallomások, bölcsel-
kedések közül választanék. A költô a KONTRAFA-
GOTT címû darabban alig komponált elégiáknak
nevezi munkáit. Ha pedig a szövegek csapon-
gó gondolatmenetét tekintjük meghatározó-
nak, a kissé szokatlan capriccio megnevezést kel-
lene választanom. Persze nem azt mondom,
hogy semmiféle rend sincs a szövegekben, hogy
a költô locsog, fecseg, szaporítja a szót, míg be
nem telik a papír; egyrészt azért, mert nem
papírra dolgozik, hanem már a korábbi köte-
teket is számítógépen írta, amint ez kiderült
már a (SZAKMA)ALKONY elsô darabjából: „szép
versemmel elszállt a vindóz rossz gombot nyomkod-
tak a sörös kezek”; másrészt azért, mert ennek
a nem igazán lineárisan haladó, egyáltalán
gondolati láncot kevéssé ismerô szövegstruk-
túrának mégiscsak megvan a maga koheren-
ciája. Van valami központi probléma, amit
meg-megérint, kerülget a beszélô. Példaként a
RABIÁT címû szöveget emelem ki. A vers kez-
dete ezúttal pontosan megjelöli a választott
tárgyat (aminek a címhez persze kevés köze
van, az majd magára a vers narrátorára lesz
jellemzô): „mielôtt egy szélütés vagy egy infarktus
eltemet talán nem ártana mélyebben / szemügyre
venni a jellemet”. Eddig pontos, és követhetô.
Ezután elmondja a vers azokat a sztereotípiá-
kat, amelyeket a fogalomhoz társítunk: „...mely
aligha a szférákból lehorgászott önbecsû / ajándék s
bár mozoghat benne némi génspirál a gyerek mohó
vegyértékeibôl / visszamaradt vágykép a nyelved
alól szívósan kipréselt jóság verbálisan / kicsino-
sított szelleme”. Ez még mindig pontos és ha
nem is fegyelmezett, mindenesetre költôi lo-
gika szerint épített gondolatmenet. Itt azon-
ban a költô asszociációi szóródni kezdenek:
„...a balgák riadalma hogy ezeknek kellek-e vagy
gyors / felismeréssel sátrat ütô tekinteted lendületé-
ben a cinikus féltés mikor már / a rövidre zárt ala-
csony érdekek mentén nem hiányzik semmilyen meg-
értés / csak a vadgesztenye gubók tövises magánya
kulcsra zárt szobákban az árva / öncsalás mivel a
lelassult tempókban fogy a bûn”. Innen kezdve a
költô kifelé tekint, és elôbb a társadalomról
alkotott lesújtó nézeteit sorolja: „...s könnyen
gyûjtögetheted / amint a síkos fórumokon sok neki-
vadult szónok a közeg mámorától kancsal / igazsá-
gok felé fölhevül fölszárnyal elterül – ez a vesszô-

futás igazából / nem is érdekel”. Azután magát a
világot emeli versébe, és persze jellegzetes, ke-
serû iróniájával ezt a gesztust is idézôjelbe te-
szi: „...nekem a biológiai mozgás mélye kell a meg-
töppedt sejtekbôl / elinduló kontrajáték ahol a nagy-
jából lemorzsolt élet rutinja másodlagos / szándék
szakadékokat elkerülô bölcs igyekezet melyben morá-
lisan már alig / tudod srófolni az igazaknak járó ér-
veket s kezded összemosni a térképként / szétterített
etikát pedig csak annyi történt hogy egy-két évtized-
del odább / elfelejtettél néhány arcot elhagytad a
gyufád fölvetted elsô szemüveged / melynek látókö-
rébe a hétköznapok addigi éles kontúrja belederese-
dett / s a magadba magyarázott megértés finom ré-
sein kezdett átszivárogni / valami ismeretlen idegen-
ség melyben már nincsen fenség”. A beszédpozí-
ció közben észrevétlenül megváltozott, az „ál-
talános te” alak használata önmegszólítássá
módosult. További kacskaringók után végül a
halálhoz jutunk: „bontod a megértés fáradtsággal
épített falát s nyújtogatod vékonyuló / nyakad mér-
gesen topogsz mi van a golyókkal vert kôkerítés mö-
gött odaát”. Ez a vers a kötet leginkább ösz-
szeszedett darabjai közé tartozik (hasonlóan a
WORD-höz, a KAPUS-hoz, az EGYED-hez, a SZENCSI-
SÉG-hez és másokhoz), de a kaotikusabbak sem
zagyvák, csak a fonal nehezebben követhetô,
vagy az asszociációs anyag merít olyan forrás-
ból, legyen az történelmi, életrajzi vagy bölcse-
leti, amit nem ismerek. Mint: „a szikár értelem-
be már beletúr a bizonytalanság / gonosz ujja és pe-
regni kezdenek sûrûn a csupaszodó fákról a rákos /
sejtekként burjánzó receptek olykor anyuka vesz fel
közülük némán / egyet-egyet s hogy inogni kezd a le-
játszandó kopott film félelemben / surrogó kereke kô-
vel gyomrában lesi jól nevelt gyereke kiként véti / el
izgatottan a színes dobozokat” (MEDICIN). Értelmes
szöveg ez, csak meglehetôsen fárasztó, és nem
mindig elég izgalmas ahhoz, hogy az ember át-
vágja magát rajta. Van a kötetben példa erre
is, arra is. 

A beszédhelyzet elfoglalása szépen kirajzo-
lódik az EGYED címû vers elsô soraiban: „a kira-
katnak szélsô székén ültem s figyeltem a nagy üveg-
tábla mögött miként / úszkál a tömeg az túlzás hogy
komolyabb gondokba merültem de azért / a kultúr-
históriákból már kezdett lazán összeállni egy beba-
rangolható használt / felület melynek metafizikus
foszlányaiból némileg helyre rakható ez a kinti / kü-
lönös világ”. Érjük be azzal, hogy elfogadjuk ezt
a kötet programjának, méghozzá egy másik ha-
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sonló hellyel együtt, ami éppen az ellenkezôjét
fogalmazza meg ennek: „a kényelmetlen székben
végleg háttal ülsz egy elsüllyedt világnak” (ERESZKE-
DÉS). A két ellentmondó program együtt töké-
letesen mûködik a kötet szövegeiben. 

Nem tudom, mit kellene mondanom befejezé-
sül. Az összegzésnek nem jött el az ideje, Aczél
Géza aktív és tudatos költô, kötetei logikusan
felépített könyvmûvek. Ahogy az eddigiek kö-
vették egymást, mindig zárt egészként, mindig
megújított program szerint, úgy jöhet az újab-
bak sora. Nagyon ritka jelenség a költészet tör-
ténetében, hogy egy egész életében aktív alko-
tó egy csapásra, közel a hatvanhoz, megújítja
poétikáját, és a nála évtizedekkel fiatalabbak
beszédrendjében tud autentikusan megszólal-
ni. Aczél Géza poétikája nyilván évtizedeken
át kereste a maga irányát, és az ezredforduló
idején végül megtalálta. Sokunk örömére.

Bodor Béla

„ELHUNYT KORSZAKRÓL
JÓT, VAGY...”

Kovács Éva (szerk.): Tükörszilánkok. 
Kádár-korszakok a személyes emlékezetben
MTA Szociológiai Kutatóintézet–1956-os Intézet,
2008. 348 oldal, 2900 Ft

A Kádár-sír feldúlása, nem szûnô ügynökbot-
rányok, Nagy Imre és társai ötven év múltán
„kihangosított” bosszúpere, eltitkolt politikus-
pedigrék és kihantolásra váró köztörvényesek
a nemzeti díszsírhelyen...

Kísért a múlt, a már csaknem húsz éve pro-
longált, maszatolt „félmúlt”, és nyilván kísér-
teni fog mindaddig, amíg a többséget szemé-
lyes élmények zavarba ejtô sokasága köti hoz-
zá. Elvégre fél életét, tulajdon „identitásrész-
vényeit” nem bolond veszni hagyni senki – ha
már vesznie kell valaminek, hát vesszen inkább
az ország vagy ami egyedül azzá teheti: a kol-
lektív lelkiismeret. És miközben a kádári év-
tizedek napi valósága mindinkább fényévnyi

távolba vész, reflexei, megannyi önámítása és
önigazolása mintha váltig uralná magán- és
közéletünket. A naptár jó ideje már oda-vissza
pörög az utcai és pártharcok forgószelében,
„örökhétfô”-bôl „örökcsütörtök” lett, s az ál-
lamszocializmus kétes vívmányai: a teljes fog-
lalkoztatás, a relatív lét- és közbiztonság rég el-
enyésztek. Ami maradt, alig több, mint a nép-
boldogító hatalmi arrogancia és a kádári ön-
mítosz bágyasztón nosztalgikus felújítgatása a
bulvármédia haknikínálatában.

Már csak ezért is üdítô felütni egy frissen
megjelent, sokszerzôs tanulmánykötetet, amely
szigorú módszertani premisszákkal jóval több-
re vállalkozik a Kádár kori magánemlékek elem-
zô föltárásában.

Bizalomkeltô már a cím is, amely egyszerre
utal a személyes múltidézés szükségképpeni
fragmentáltságára és zavarba ejtô sokféleségé-
re, hiszen emlékeink – mint a kötetben idézett
interjúk sûrûn példázzák – nem csak másokéi-
val, ám olykor egyazon élményanyag felidé-
zésekor is kihívóan feleselnek egymással. To-
vábbi „dicsérnivaló”, hogy a metaforikus címet
frappáns borítókép illusztrálja: szétzúzott tü-
kör cserepeiben egy vadászház elôtti csoport-
képet látni, középütt a vadászöltönyös Kádár-
ral, akit ingujjra vetkezett sofôrök, vadászok,
nyakkendôs káderek, önfeledten hahotázó sza-
kácsnék és szemérmes szobalányok ülnek vagy
állnak körül. A könyv elsô látásra csak egy sza-
batos mûfajmeghatározással marad adós, hogy
a cím által kíváncsivá tett olvasó nyomban ért-
se: olyan tudományos igényû munkát vett a
kezébe, amely párhuzamos életútinterjúk ta-
nulságait elemzi, és illusztráció gyanánt azok
hosszabb-rövidebb idézeteit közli.

Részben e hiányzó öndefiníciót pótolja Ko-
vács Éva szerkesztôi ajánlása és imponálóan
alapos „vezértanulmánya” is (AZ ÉLETTÖRTÉNE-
TI EMLÉKEZET HELYE AZ EMLÉKEZETKUTATÁSBAN. TU-
DOMÁNYTÖRTÉNETI ÉS KUTATÁSI BEVEZETÔ). Mint
ezekbôl kiderül, a kötet egy Vajda Júlia és Ko-
vács Éva által vezetett hároméves kutatási prog-
ram eredményeit összegzi, melyben kettejük
volt tanítványai, fiatal szociológus kutatók vet-
tek részt – név szerint: Bányai Borbála, Füleki
Katalin, Kovai Cecília, Kovai Melinda, Légmán
Anna, Neumann Eszter, Pulay Gergô, Udvar-
noky Virág, Viczián Zsófia és Zombory Máté, az
egyes tanulmányok szerzôi. (Az interjúkészí-
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tésben szerepet vállalt még Erdôs Virág, Mol-
nár Csilla, Vidra Zsuzsanna és Vitányi Zsolt is.)
A kutatásban eredetileg mintegy száz interjút
felölelô minta – amelynek elemzô részletes-
séggel a könyv alig a negyedét ismerteti – már
szándéka szerint sem volt reprezentatív, s így
következtetései is nagyobbrészt példásan visz-
szafogottak. Mint a kutatásvezetô-szerkesztô ír-
ja: „e tükörcserepek nem állnak össze egy képpé, sem
mint mozaik, sem mint kaleidoszkóp. E kötet írásai
nem adják ki a Kádár-kor kommunikatív emlékeze-
tét. Ahogy ez az emlékezet, úgy a róla szóló írások is
inkább szilánkok, melyek néha maguk is »szúrnak«
és »vágnak«, amikor az emlékezômunka mögött fel-
sejlô erôfeszítéseket – tekintet nélkül azok sikerére
vagy kudarcára – maga az olvasó is átéli”.

Való igaz, ezek a kommentárokkal sûrûn
megszakított emlékezések nem könnyû olvas-
nivalók, s olykor technikailag, érzelmileg egy-
ként próbára teszik az olvasót. Mégis, ha sze-
rencsés helyen üti fel a könyvet – például Neu-
mann Eszter és Vajda Júlia, Kovai Cecília vagy
Kovai Melinda tanulmányainál –, elég csupán
néhány oldalt átfutnia, hogy magával ragadja
a szövegközlés és szövegelemzés rendkívül gon-
dos és értô aprómunkája. Márpedig az élet-
történeti interjúanalízis nóvumát épp e sajátos
kettôsség adja: egyrészt az elbeszélôk és közlé-
seik feltétlen respektusa, másrészt az utólagos
szelekció s az elemzô, feltáró munka nagyfokú
szabadsága.

Lássuk hát, mennyiben kínál e módszer töb-
bet vagy mást a korszak emlékezetérôl a már is-
mert memoárokhoz, portré- és dokumentum-
filmekhez s az oral history jellegû „történelmi
tanútárakhoz” képest.

*

Az elemzések mélysége, tartalma és metódusa
számottevô különbségeket mutat. Mind a tíz
tanulmány egy-egy sajátos társadalmi csoport
(etnikai kisebbségek, nemesi származásúak,
erôszakapparátus-beliek stb.) Kádár kori em-
lékeit és eltérô identitásstratégiáit vizsgálja,
de más-más merítékkel, elméleti és empirikus
háttérrel, ami – a tanulmányok zömének „hoz-
záadott értékét” nem vitatva – több kételyt is
ébreszt.

Az elsô mindjárt a csoportkijelölések jogo-
sultsága, hiszen az interjúalanyok jó része akár
három-öt markáns szociotípusba is besorol-

ható (például: intézetben nevelkedett – roma
származású – ingázó – ipari segédmunkás –
munkanélküli, majd hajléktalan stb.), s így az-
tán sûrû átfedések adódnak a különféle cso-
portokba rendelt emlékezôk sorsmintái, önké-
pét formáló élmény- és emlékanyaga között.
Ez azonban még inkább csak kutatásszervezé-
si, szelekciós dilemma, az igazán fogós felad-
vány a Kádár kori csoportok azonosíthatósága,
hiszen a rendszer, bár változó eréllyel és mód-
szerekkel, kezdettôl tiltott és üldözött minden
független szervezôdést és kollektív önmani-
fesztációt – miközben ideologikus csoportstig-
mákat nagyon is bôkezûen osztogatott! (L. „bur-
zsoák”, „fasiszták”, „revizionisták”, „ellenforra-
dalmárok”, „disszidensek”, „nyugatmajmolók”,
„szektások”, „cigánybûnözés”, „ellenséges és
ellenzéki elemek” stb.) Kiváltképp kényes fel-
adatnak tûnik releváns csoporthatárokat von-
ni és adekvát emlékezôket találni a kollektív
üldöztetést elszenvedett származási csoportok
(zsidók, cigányok, svábok) körébôl, mint a ta-
nulmányokról szólva erre még okvetlen érde-
mes kitérni. 

A másik kétséget az idôszemlélet változó pre-
ferenciái vetik fel, azaz, hogy a vizsgálat mit is
tart mérvadónak: a Kádár-kor elôtti státust (ne-
mesi származásúak), az általa kínáltakat (erô-
szakapparátus-beliek) vagy a mai társadalmi
pozíciókat (hajléktalanok). Az emlékezetstruk-
túrák egybevethetôsége szempontjából nyilván
ez utóbbi konzekvens érvényesítése volna leg-
inkább kívánatos, ám ezzel a kutatás – és ered-
ménye: a kötet – sajnos adós marad. A tanulmá-
nyok háttérbázisa is igencsak eltérô: akadnak
szerzôk, akik csupán két, mások öt-hat, ismét
mások tucatnyi sors- és emlékezetmintából pró-
bálnak érvényes következtetéseket levonni. 
S noha e párhuzamos magánemlékek sokféle
szempontból elemezhetôk, kellôképp árnyalt
történetszociológiai relevanciájuk csak úgy le-
het, ha egy-egy választott csoportból legkeve-
sebb három, eltérô korú interjúalany emléke-
it kínálják, hiszen e hosszúra nyúlt korszakról
nyilván egész más emlékezet- és identitásmin-
tákat ôriznek azok, akik felnôttként élték meg
1956-ot, az idô tájt születtek vagy épp a rend-
szerváltás évadján váltak nagykorúvá.

Nem kevésbé izgalmas kérdés – s az erre
adott sokféle válasz már a kutatás valódi hoza-
déka! –, hogy a Kádár-korszak határai meny-



Figyelô • 1661

nyiben esnek egybe a személyes sorsok és em-
lékek cezúráival, avagy mosódnak össze az elôt-
te, utána történtekkel. „A történeti értelemben
vett Kádár-korszaknak van egy bizonytalan, törede-
zett és zárványos emlékezetvilága – írja nyitó ta-
nulmányában Kovács Éva, majd hozzáteszi, ez
– azonban szinte soha nem követi a történeti korsza-
kolást. Az élettörténeti elbeszélésekben megszokott el-
lipszis mellett ezekben az interjúkban egyfajta meta-
kronológia is érvényesül: a feltárulkozó személyes
Kádár-korszakok kezdô-, vég és csúcspontjai vadul
változatosak.”

*
A kötet gerincét TÓNUSOK gyûjtôcím alatt hét
tanulmány adja, amely – a nemesek és a haj-
léktalanok kissé bizarr „kakukktojásait” leszá-
mítva – mind egy-egy etnikai csoport sajátos
Kádár kori emlékmintáit elemzi. Ha tetszik, a
korszak „nemzetiségi politikájának” utólagos
ellentesztjei e kései tanúságtételek, megannyi
példáját kínálva a szabad identitásválasztás, a
hagyománykövetés és a homogenizáló hatal-
mi törekvések egymásnak feszülésének.

Zombory Máté öt narratív interjún szemlél-
teti a magyarországi svábok túlélô és emléke-
zô stratégiáit – ebbôl háromban a kitelepítés,
kettôben a Szovjetunióba hurcoltatás áll a kö-
zéppontban. A tanulmány erénye, hogy ala-
pos történeti háttérvázlattal sok tekintetben
rendhagyó sorsokat és sorsinterpretációkat
mutat be, a vizsgálódásba néhány, a nemzet-
közi kutatásban is új, termékeny szempontot
beemelve (az „önmuzealizáció”, „az etnikai,
mint a lokalizáció eszköze” stb.). Mint összeg-
zésül megállapítja: „A svábsággal kapcsolatos
élettörténeti visszaemlékezések sajátja, hogy a Ká-
dár-korszak határának megvonása a Rákosi-kor-
szaktól választ el, és nem a rendszerváltás utáni idô-
szaktól.”

Udvarnoky Virág a hazai „délszlávok” – egy-
kor bevett, mára tömegsírok mélyére temetett
– gyûjtôfogalmával a magyarországi szerbek
és horvátok emlékeit faggatja. Esettanulmá-
nyokat nem ad, mintája nagyságát nem közli
(a lábjegyzetekbôl ítélve bô fél tucat interjúból
idéz), mindössze annyit árul el, hogy „az emlé-
kezôk zöme értelmiségi, és foglalkozásuknak a nem-
zetiségi lét közvetlenül vagy közvetve fontos eleme.
Sokan közülük nemzetiségi oktatási vagy érdekérvé-
nyesítô intézmény magas beosztású alkalmazottai”.
Kissé elegyes dolgozat ez, inkább meg-megcsil-

lanó tárgyias részletei sejtetik, hogy a témából,
szerzôbôl több is kitelt volna.

A szlovák „referens”, Füleki Katalin vékony-
ka tanulmányáról még ennyi se mondható. Két,
teljes névvel hivatkozott interjút elemez csak:
az egyik – mint írja – „egy veszteség története, a
másik egy közösségé. Mindkét elbeszélô parasztcsa-
ládból származik”, ám míg az idôsebb „módosabb
család sarja, s fiatal gazdaként élte át a [tsz] belép-
tetéseket”, a másik szegény családból való, ko-
rán elszakadt a földtôl, és – talán ezért is – erôs
nosztalgiát érez a Kádár-kor primer közösségi
örömei iránt, ma pedig egy sikeres „gazdakör”
lelke és motorja. Az esettanulmányok korrek-
tek, az idézetek magukért beszélnek, a gond
csak az, hogy e „tárgyukat vesztett élettörténetek”-
nek vajmi kevés közük van a szlovák identitás-
hoz, amely pedig (mint többek közt a „lakos-
ságcsere” drámai epizódja kínálja) egyben-más-
ban nagyon is vízválasztó lehet.

Neumann Eszter és Vajda Júlia a már 1956
után született, zsidóságát felnôttként „válasz-
tó” Dénes és Ildikó emlékeit vizsgálva szintén a
„minimalista”, kétfôs mintával dolgozik – ám
jóval több sikerrel. Dolgozatukat nem csak a
színesebb sorsok és karakterek teszik a kötet
egyik legjobb írásává, ám éppannyira a több-
generációs történeti beágyazottság, a mesteri
„kérdezéstechnika” s a revelatív erejû lélekta-
ni és szövegelemzés. Túlzás nélkül mondhatni:
az élettörténeti narratíva diadalát szemlélteti e
mintaszerû tanulmány: egyrészt az interjúké-
szítés be nem avatkozó aszkézisét s a már-már
folklórgyûjtéseket idézô, akkurátus szövegle-
jegyzést – másrészt az utólagos analízis impo-
náló leleményét, amely árnyal, értelmez, alanyt
talál az állítmányhoz, a kulcsmotívumokat sor-
ra kibontja, s az elsikkadt szavakat, neveket –
az emlékezô helyett is – kimondja. Azt pedig,
hogy annyi vívódás árán miért és hogyan lett
Dénes és Ildikó a rendszerváltás után „hivatá-
sos zsidó”, izgalmasabb, ha maga az olvasó fe-
dezi fel.

Az „etnikai” blokkot Kovai Cecília alapos
elemzése zárja – ez a könyv leghosszabb, bô fél-
száz oldalnyi tanulmánya –, mely a Kádár-kor-
szakot öt eltérô korú és életsorsú roma inter-
júalany elbeszéléseinek fénytörésében vizsgál-
ja. (Hatodikként a hajléktalan emlékezôk kö-
zé sorolt, intézetben felnôtt, korán megesett
Katalin csatlakozhatna még hozzájuk.) A fô
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gond itt is abban rejlik, hogy a csoporthoz
tartozás részben eleve kívülrôl oktrojált, az-
az, hogy cigány-e valaki – s ha igen, mennyi-
ben és miként –, korántsem csak maga dönti
el. A szerzô az elmúlt évtizedek identitásvitáit
vázolva azonban siet leszögezni: „a cigányság
egyet jelent a heterogenitás tapasztalatával, egyet-
len biztosnak tûnô vonása, hogy makacsul ellenáll
a kategorizálás homogenizáló törekvéseinek”. En-
nek jegyében láttatja elbeszélôit is: a kádári
idôkben kemény munkával emancipációs sike-
reket elért Jánost, a büszke, ám mindinkább
lecsúszó zenész cigány Bélát, a felemásan in-
tegrálódó, elsô generációs roma értelmiségi
Karolinát és társaikat. Az interjúk a rendszer-
váltás óta megélt közös zuhanásélményrôl és
az újabb félelmekrôl is hírt adnak, ahogy arról
is, hogy „cigánynak lenni ma már sokféleképpen le-
het”. 

Mint látni való, az iménti csoportok nem fe-
dik a teljes nemzetiségi palettát – igaz, a kuta-
tás ezt eleve nem is célozta. Mégis, sajátos hely-
zetük és identitásuk miatt, talán érdemes vol-
na még a hazai román és görög kisebbség tag-
jait is e módszerrel szóra bírni; elôbbieket a
két szomszédos pártdiktatúra egykori latens
feszültségei okán, utóbbiakat a már több nem-
zedék sorsát érintô, ismert politikai kötôdé-
sük és ma sem szûnô (re)integrációs dilemmá-
ik miatt.

Ugyan ki vitatná, hogy a rendszerváltás „ab-
szolút vesztesei” a tömegével megjelenô haj-
léktalanok? Az „A KÁDÁR-RENDSZERREL SEMMI BA-
JOM” címû tanulmány szerzôpárosa: Bányai Bor-
bála és Légmán Anna azonban tíz hajlékta-
laninterjúból kettôt elemzôn bemutatva arra is
választ keres, hogy „kik voltak ôk a vizsgált kor-
szakban, milyen családból származtak, hogyan él-
tek, hol laktak, volt-e munkahelyük, családjuk, poten-
ciális hajléktalanok voltak-e már akkor is, és hogyan
mesélik el hajléktalanságuk történetét?” Katalint,
Sándort s a többieket sokféle hiány és veszte-
ség ûzte az utcára, ám igazán csak e nyilvánva-
ló életcsôd hozza „közös nevezôre” ôket: hogy
bár nap mint nap ugyanazt élik meg, nem ké-
pesek sorsközösséget vállalni egymással, s az
„örök jelen” sivár kárhozatára ítélve sem áldo-
zatként, sem pedig múltjukat megszépítve nem
tudják elmesélhetôvé tenni élettörténetüket.
A „nincs idô” örök számkivetettjei ôk, kiknek
a depolitizált, eseménytelen Kádár-kor nem

kínálhat semmi fogódzót egy értelmes és ta-
golt magánkronológiához.

Vélnénk, hogy még inkább így van ez a „disz-
szidensekkel”, ám Kovai Melinda remek kötet-
záró tanulmánya csattanós cáfolat erre. A szer-
zô három emigráns emlékelemzése éppen-
séggel azt igazolja, hogy a „kihagyott” kádári
Magyarország – valós térben és idôben meg-
életlenül is! – milyen fontos belsô referencia
azok számára, akik csak 1989 után települtek
haza. A még 1944-ben emigrált, Svájcot és Iz-
raelt megjárt, látványos mûvészkarriert befu-
tott Mária – avagy a két férfi: Tihamér és Lász-
ló számára, akik 1956 ôszén mentek ki Ameri-
kába. Ez a markánsan eltérô három történet
egyszerre szól otthonról és otthontalanságról,
az elvesztett, majd újra meglelt ifjúkori érték-
világról, s az emigránssors kettôs optikájával
afféle „rendszerváltás-elbeszélésként” is kínál-
ja magát.

*
S itt jórészt fiatal szerzôkrôl szólva, úgy vélem,
elkel némi szemléleti és stíluskritika. A recen-
zensnek néha az volt az érzése, mintha korai
Freud-esetleírást olvasna, melyben a „páciens”
(itt: az emlékezô) valahány szava és elhallgatá-
sa csak újabb adalék a már kész diagnózis alá-
támasztására. Holott nem tudhatjuk, mi min-
den hangzott el még, s a teljes interjúszövegek
híján csak sejteni lehet, hogy az idézetek s a hoz-
zájuk fûzött kommentárok mennyire arányo-
sak vagy hitelesek. (Nota bene az eredeti fel-
vételek tárhelyét és hozzáférhetôségét okvet-
lenül jelezni kellett volna!) A másik szakmai-
etikai dilemma ennél is kényesebb, mivel min-
denféle dokumentarizmus alapkérdését veti fel:
éspedig azt, hogy lehet-e a kérdezô „okosabb”
a kérdezettnél, ha az utóbbi kész saját sorsába
beavatni – nem csak a kérdezôt, ám általa egy
jóval tágabb, ismeretlen közönséget is. Meg-
annyi – részben személyes – fiaskó mondatja
velem, hogy nem lehet! A kérdezô, ha egyálta-
lán, csak empátiában, tárgyi tudásban és tény-
tiszteletben „múlhatja felül” a kérdezettet, felté-
ve, hogy képes ezeket célirányosan, kellô diszk-
récióval érvényesíteni. A filmekben, riportok-
ban s a kutatási interjúkban nemegyszer tetten
érhetô disszonáns fölény jellemzôen kétféle
helyzetben nyilvánul meg: az interjúkészítés
közben avagy késôbbi felhasználásakor. A TÜ-
KÖRSZILÁNKOK-at lapozva inkább ez utóbbinak
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lehetünk néhol tanúi, már csak amiatt is, mert
az interjúk zömét nem a tanulmányszerzôk ké-
szítették, mi több, azok alanyait, ha igaz, jó-
részt nem is ismerik – s ez a distancia amennyi-
re kedvez az érzelmektôl mentes vizsgálódásnak,
éppannyira csábít a könnyelmû konstrukciók-
ra, az interjúközlések intellektuális „felülírásá-
ra”. Hogy mindezt egy példán érzékeltessem:
akit Malvin néni friss derelyével kínált a kazet-
tacsere szünetében, az aligha fogja utólag azt ír-
ni róla, hogy az idôs hölgy hangsúlyos szívessé-
ge nyilván csak önvédelmi reflex, amivel múlt-
jának traumatikus élményeit igyekszik hárí-
tani, netán azok ismétlôdésének valamiképp
elejét venni... „Fô, hogy ízlett!” – mondja majd
angyali mosollyal legközelebb Malvin néni, s
az emlékezetgyûjtô nem gyôz hálálkodni, fô-
képpen azért, hogy a derelyék áldásos hatásá-
ra efféle sületlenségek meg sem fordultak a fe-
jében...

Végül néhány bíráló észrevétel a kötet szer-
kesztésérôl. Az interjúkészítés s a szöveglejegy-
zés elveit ismertetô MÓDSZERTANI MELLÉKLET túl-
ságosan eldugott helyre került a jelentôségé-
hez képest; legalább az interjúidézetek jelkul-
csa okvetlenül a kötet elejére kívánkozott volna.
Az anonimizálás szembetûnô következetlensé-
geire is hiába keres eligazítást az olvasó. Ilyen-
formán csak találgathatja, hogy például a sváb
emlékezôk kilétét ugyan miért kellett – az egy-
kori állambiztonsági iratok anonimizálását is
felülmúló! – túlbuzgalommal elfedni, nem csak
minden személy- és helynevet, ám még a dá-
tumokat, munkahelyeket is kínosan kipontoz-
va. Hasonló rejtély marad, hogy miért épp a
hajléktalanok, a romák, a szlovákok és a „ne-
mesek” szerepelnek teljes néven a kötetben,
holott az emlékezôk zömét csak egy-egy utónév
jelöli. Ôk akarták így, s a többiek ragaszkodtak
volna a félinkognitóhoz? Avagy csak korunk le-
nyomata ez is: a bulvármédia diktálta partta-
lan exhibicionizmus és a „személyiségvédel-
mi” paranoia végleteivel? Akárhogy is, a kényes
életrajzi momentumok s az olykor metszôen
éles sorsanalízisek, úgy vélem, inkább a szigo-
rúbb és következetesebb diszkréciót indokol-
ták volna.

A szerkesztô már méltatott bevezetôje csak-
úgy, mint a bôséges ajánlóirodalom jól szolgál-
ja a tájékozódást – bár az utóbbiban is akadnak
feltûnô hiányok, így az 1956-os Intézet hason-

ló tárgyú interjú- és tanulmánykötetei. (Pél-
dául Kôrösi Zsuzsanna és Molnár Adrienne:
„TITOKKAL A LELKEMBEN ÉLTEM...” AZ ÖTVENHATOS

ELÍTÉLTEK GYERMEKEINEK SORSA, 2000.) A kötet vé-
géhez csapott tucatnyi képoldal viszont fruszt-
ráló meglepetés: tôvel-heggyel összehányt,
szegényes illusztráció ennyi tartalmas olvasni-
valóhoz. Nem mintha e máshonnan már is-
mert képek nem volnának magukért beszélô,
hiteles kordokumentumok – éppen csak így,
együtt, kihívó „idôrendetlenségben”, furcsán
frivol, már-már kegyeletsértô összképet adnak:
a Kossuth téri sortûz áldozatait egyazon kép-
oldalra vágva az ’57 karácsonyi elsô banánszál-
lítmánnyal, az ürmösháti tanyát a kôszegi de-
portálással, a tihanyi stégen pecázó Kádárt a pa-
radicsomszedô állampusztai rabokkal... Mind-
ez, mondhatja bárki, csak egy korszak – s a róla
élô emlékek – ambivalens sokféleségét hiva-
tott felvillantani (akár a többi: az Illés-klub, az
Ecseri piac, a munkásôrmustra propaganda-
plakátja vagy a Havanna telepi szalonnasütés
pillanatfelvételei). Ám annyi önkényt egy ki-
múlt diktatúrával szemben – dohog magában
a recenzens – egy képszerkesztô is „bevállalhat”,
hogy maga dönti el, mibôl mennyit és hová il-
leszt e felváltva nyálcsordító és gyomorforgató
„élethalálképek”-bôl... Végül is elszórt utalá-
sokból kiderül: mindez csak egy az interjúzás
elôtt vagy után bevetett „projekciós teszt” kép-
anyaga, mellyel a kérdezettek Kádár kori em-
lékeit s értékpreferenciáit próbálták elôhívni.
Hogy az élettörténeti interjúkészítés hangsú-
lyosan absztinens módszerével ellentétben ezek
az eleve „sugalmazó képek inkább gátolták, mint
segítették az emlékezést”, azt önkritikusan egy ta-
nulmányszerzô is elismeri. (Udvarnoky Virág:
„ELHUNYT KORSZAKRÓL VAGY JÓT, VAGY SEMMIT” –
91.) Ami pedig a képek eredetét illeti, leg-
alábbis egy forrásutalás mindenképp kijárt
volna, hisz azok kivétel nélkül Gerô András és
Petô Iván: BEFEJEZETLEN SZOCIALIZMUS (Te-Art Rt.,
Budapest, 1997) címû impozáns korszakalbu-
mából valók, mely munka azóta angolul is meg-
jelent (UNFINISHED SOCIALISM. PICTURES FROM THE

KÁDÁR ERA, CEU Press, 1999), s remek képválo-
gatása fôként két kiváló archivista: Jalsovszky
Katalin és Tomsics Emôke munkáját dicséri.

Az emlékezôk történelmi pontatlanságait is
illett volna lábjegyzetben kiigazítani, ahelyett,
hogy azokat a tanulmányszerzôk is lelkesen



visszhangozzák a narratív részekben – álljon itt
csak egy kirívó példa: Görgey Artúr sem 1848-
ban szerezte kis híján végzetes fejsebét, hanem
1849 nyarán a Komárom–Ács melletti csatá-
ban. (45.)

*
Végül is hány Kádár-korszak volt? – töpreng az
olvasó a könyvet letéve, ahogy tekintete ismét
az alcímre téved.

Annyi, ahányan megélték? Avagy még több?
Ahányan, ahányféleképp? Hisz lázadások és
különalkuk, csöndes vagy látványos identitás-
váltások tömegével akadtak – némelyek életé-
ben többször is – e konok önkénnyel túlélô re-
zsim elején, közepén, végén.

A kérdés persze nem pusztán „ismeretel-
méleti”. Üdvös volna, legalább néha, a „tények
egyezményes minimumára” (Orwell) hagyatkoz-
ni, a magánszorgalmú „korszakrevíziók” és ak-
tuálpolitikai „metanarratívák” parttalan rela-
tivizmusa helyett. Ám, úgy tûnik, egyelôre nem-
igen lehet – amint e töredezetten is tanulságos
Kádár kori „emléktükör” is tanúsítja. Itt a té-
nyek még váltig „hazabeszélnek”, s egy felemás,
még megíratlan korszak margóján inkább csak
félig feltárt, félig beismert féligazságok fele-
selnek egymással.

A fentieken tûnôdve aligha véletlen, hogy
épp a BESZÉLÔ ÉVEK pazar kaleidoszkópját jut
eszembe elôvenni újra, a Beszélô folyóirat há-
rom éven át közölt emlékezés-, dokumentum-
és esszésorozatát, amelynek könyvbeli utánki-
adása, fájdalom, elakadt a Kádár-korszak leg-
elsô évtizedét idézô, máig egyetlen kötetnél.
(BESZÉLÔ ÉVEK, 1957–1968. Stencil Kulturális
Alapítvány, Budapest, 2000.) Ez utóbbihoz ír-
ta Esterházy Péter ajánló sorait, melyek muta-
tis mutandis a TÜKÖRSZILÁNKOK most megjelent
kötetére is éppoly igazak: 

„Ez a könyv is beszélni próbál, most, amikor lehet.
Már tíz éve lehet, ám úgy tetszik, nem akaródzik.

Vagy csak lassan. Amiben van ráció –
kellemetlen visszapillantani a Kádár Jánosról el-

nevezett korszakra. De, szerintem, elkerülhetetlen.
Egy felnôtt társadalom nem sütheti le a szemét.”

Majd fancsali végszóként: „Több történet van.
S a történetek arra valók, hogy elmondjuk ôket. Ki-
ki a magáét, lesz, ami lesz; hisz úgyis az lesz, ami
lesz – remélhetôleg.”

Azóta egy újabb évtized telt el, ám többet
aligha mondhatni. Annyi balszerencse közt, oly
sok viszály után – merjünk fatalisták lenni!
„Lesz, ami lesz – remélhetôleg.”

Nóvé Béla

1664 • Figyelô



TAKÁTS GYULA
1911–2008

Kezemben új kötetem egy példányával eltûnôdtem, küldjem-e el Takáts
Gyulának, idôs kora miatt eléri-e a küldemény, és ha igen, lesz-e ideje, ked-
ve, ereje lapozgatni benne? De hiszen a Kaukázusban se szeri, se száma a
százéveseknek, és ha nekünk nincsenek is égbe nyúló csúcsaink, ha ma-
gyar író a természettel eggyé forrottan töltötte éveit, évtizedeit, az Takáts
Gyula. Döntöttem, postára tettem a kötetet. Másfél óra múlva kaptam a hírt,
meghalt Takáts Gyula.

Nevezték pannon költônek, méltatták érzékletes bukolikáját, magának
követelte a fél Dunántúl, de lírája ennél is nagyobb erô számadásával gaz-
dag. Igaz, egyik komolyabb honoráriumából hatvan mandulafát vásárolt,
el is ültette bece-hegyi birtokán, és ott termelt borára igencsak büszke volt,
méltatták is az ital zamatát, szeszfokát nemzedéktársai, mégis mindaz, amit
tájköltészet címén alkotott, szemhatárt tágítóbb. Balatoni kötôdésû ugyan
a FAKUTYÁN, FÉNYBEN, ám ahogy kopasztott angyalként repül a gitárnyakú
barát a völgyön át, mellékalakként pedig molnár bámul az égre, és a hát-
térben tizenkét méhcsalád rajzik, keze alatt a nagy németalföldi festôkkel
vetekedô életkép kerekedik ki; mikroszkóptekintettel feledkezett a zsaluk
résén átsuhanó „mézsárga lüktetésû lapokra” meg a jégvirágos ablakon sétá-
ló álmatag könnycseppre, akár a flamand csendéletek képírói (ANGYALI

KÖVET); a kikötésre használt fûzfa valósággal pittoreszk, sôt pikareszk mû-
velôdéstörténetet igézett az olvasó elé különbözô korokból, különbözô tár-
sadalmi rétegekbôl. Micsoda varázserôvel tudta panteizmusa összehan-
golni az öt érzék örömeit az emberi megrendülésnek a tapasztalatot túl-
szárnyaló himnuszaival! Nem csak a szívének annyira kedves balatoni táj
és a zselicsi dombvidék meg a Nagyberek ajzotta föl líráját: látomásait, me-
lyeknek egyikét-másikát Rónay György nagyon is jogosan chagallinak érez-
te, éppúgy táplálták finnországi, mint itáliai benyomásai: „Mint bömbölô,
megvadult medvék / vad hullámok rágják pilléreit” – írta IMATRA ZUHATAGÁ-ról,
és meglátta, úgy látta, mint senki más a mediterrán földet, olaszt és görö-
göt: „A négertestû kôre rózsa fut...” (SZICÍLIA).

Mert az ôselemek költôje volt, a természet olykor rejtett nagyhatalmaié,
olykor parányba titkolt szépségeié. Hogy áradt a versbeszéde! Az élôvilág,
flóra és fauna megigézettjeként mesterfokon kottázta le az ámulatában el-
akadt szó drámai helyzetét is. Rapszódia és himnusz, dal és ráolvasás vál-
takozott költészetében, akárcsak az egyszeri látvány és a fenséges keltet-
te áhítat. Ha a jövôben a költészet színeit keressük, Takáts Gyula köteteit
kell fölütnünk a párját ritkító szenzuális csodákért. Egy hôskor, a Nyugat
harmadik nemzedéke nagy alakjától búcsúzunk most.

Rába György



TAKÁTS GYULA EMLÉKÉRE

Meghalt a szelíd hangú költô – kezdhetném így is a búcsúztatást, de rög-
tön hozzá kell tennem, hogy az igazi költô, mert a szelídség ma már, za-
varos korunkban, kevés, és az is kevés, hogy igazi, mindig hozzá kell tenni
kényszeresen valami csinnadrattát, lázas izgatottságot. Pedig hát melles-
leg éppen e szavak valódi értelmére adott példát, a változó ôrületben az
elegánsan megírt verseket mutatta fel szívósan és töretlen kedéllyel, hogy
legyen mibe kapaszkodnunk. Szelíd és igazi; talán már mi is sejtjük, ha vé-
gigtekintünk a hosszú idôn, hogy micsoda érték és micsoda színvonal ez,
mert érdemmé válik a derû és erôvé a szelídség. Végül is milyen költô volt?
Illyés szép szavával szólva: ott volt a helye a magyar költészet nagy kerek
asztalánál. Mindig megnyugodtam, amikor olvastam, és mindig felderül-
tem, amikor személyesen találkoztunk. A magam emlékeit mondom el, de
talán mindannyiunk nevében, akik ismerték, tisztelték és szerették ôt. Ke-
vés emlékem van róla, többségük mások elbeszélésébôl való, ritkán talál-
koztunk, de az a kevés emlék biztosan és biztatóan fénylik, a napsütés bizo-
nyosságával, a derû mosolygásával. Hamarább hallottam róla, mint ahogy
megismertem. Kortársai nem mindenben egyeztek meg, majdnem min-
denben vitáztak, ahogy a kor egymástól elágazó utakra vitte ôket, de egy-
ben mind egyetértettek: Takáts Gyulát mindnyájan szeretettel emlegették.
Apát, példaképet keresô fiatal költôként erre rögtön felfigyeltem, s kíván-
csian vártam a személyes találkozást. A legendához az is hozzátartozott,
hogy valahol távol él, messze az irodalmi csetepatéktól, a felhevült mûhe-
lyektôl, a lázas vitáktól. Ez elôször inkább érdekesnek tûnt, azután elgon-
dolkoztatónak, azután követendônek. Felsejlett egy másféle magatartás,
egy idôtállóbb bölcsesség, egy kikezdhetetlen szabadság, melynek vonzá-
sa máig tart, ahogy kezd benôni a fejem lágya. Melegedni járok az emlé-
kére ma is.

Érthetô, hogy nem lepôdtem meg, amikor megláttam. Mondhatom azt,
hogy pontosan megfelelt a róla szóló legendának. Úgy nézett ki, mint egy
vidéki úr, és az is volt. Elegáns, mértéktartó öltöny, vágott bajusz, finom
mosoly, csendes modor. A pincér neki köszönt elôször, biztos ösztönnel ki-
emelve a vad és hevült költôk közül. Nem nézett ki költônek, vidéki mú-
zeumigazgatónak nézett ki, mivel az is volt. Rendszeres idôpontokban je-
lent meg Pesten, s rendszerint ugyanabban a szállodában lakott, évtizede-
ken át, a megszokott szobában. Volt ebben is valami jó régi íz, Deák Ferenc
élhetett így, vagy Vörösmarty Mihály. Ehhez persze oda kell képzelni az
akkori nyomorúságos világunkat. Ámulva figyeltem, s rögtön a bûvköré-
be vont. Természetes, hogy nagy örömmel vettem részt a születésnapi kö-
szöntôn, amelyet a Fészekben tartott, s megtisztelve olvastam fel a szüle-
tésnapi rigmusomat, amelyben a bece-hegyi borát dicsértem. Késôbb
meglátogattuk a Bece-hegyen is, a Balaton nyugati csücskén, úgy mentünk



oda, mint a zarándokok, akik hisznek valamiben. Bizonyság erre a többkö-
tetes, teleírt vendégkönyv, amely megôrizte gyarló verseinket, erôs hitün-
ket és sóvárgásunkat a fénylôn derûs és hosszú élet után. Az Isten ajándé-
kának tekintem a hosszú életet, amelyet élt, úgy gondolom, hogy igazán
méltó volt rá. Békés lélekkel küldte a szonettjeit a Styxen túlra, s mi meg-
békélve nézünk utána.

Csukás István

A folyóirat a Nemzeti Kulturális Alap és a Tiara Rt. 
támogatásával jelenik meg



Kétéves a Csillagszálló folyóirat

A közelmúltban ünnepelte második születésnapját a Csillagszálló kulturá-
lis utcalap. A mûfajában Magyarországon egyedülálló havi lapot az Olta-
lom Karitatív Egyesület adja ki, ezzel teremt munka- és találkozási lehetô-
séget a hajléktalan terjesztôknek. A terjesztés Budapest három forgalmas
aluljárójában zajlik; az árusításra vállalkozó hajléktalanokat szociális mun-
kások segítik. A lap 200 forintos vételárának fele az árust illeti. 

Hogy szélesebb körben elérhetô legyen, a folyóiratot tavaly elôfizethe-
tôvé tették, s az utcai értékesítés mellett máris több könyvesbolttal és kul-
turális találkozóhellyel alakult ki együttmûködés. A tematikus számokkal
jelentkezô irodalmi-mûvészeti lap korábbi és legfrissebb példányai immár
megvásárolhatók a Dankó utcai Könyvesházban, az Írók Boltjában és a Nyi-
tott Mûhelyben, az érdi Bíró András Könyvesboltban és a százhalombattai
Békés Könyvesboltban is. A kulturális utcalapban a neves kortárs szerzôk
mellett tehetséges fiatal írók, költôk, kritikusok kapnak megjelenési lehe-
tôséget. Szerzôik között szerepel Bíró Krisztina, Cserna-Szabó András, Csil-
lag Márton, Dunajcsik Mátyás, Esze Dóra, Jónás Tamás, Karafiáth Orsolya,
Legát Tibor, Mestyán Ádám, Mézes Gergely, Péntek Orsolya, Péterfy Ger-
gely, Schüttler Tamás, Tamás Zsuzsa és Vámos Miklós. A lapszámokat kor-
társ fotó- és képzômûvészek alkotásai színesítik. 

A második születésnapra a Csillagszálló hagyományteremtô céllal kép-
zômûvészeti pályázatot írt ki. Az Utca 2008-ra érkezett pályamûvekbôl ren-
dezett kiállítással vette kezdetét az ünnep a Gödör Klubban november 11-
én. A mûsor további részében a hajléktalanokból és szociális munkásokból
álló Oltalom Kulturális Kör, majd a Lidérc, a Bardo és a Grand Hotel Bu-
dapest zenekar adott koncertet. Az ezer négyzetméteres kiállítótérben hu-
szonnyolc mûvész alkotásai tekinthetôk meg. A kiállítás anyagával a no-
vemberi lapszám különleges megközelítésben foglalkozik. A szám a kiállí-
tás idôtartama alatt a Gödör galériájában is megvásárolható. A tárlat, amely
a Gödör Klub, a Millenáris és a Vodafone Magyarország Alapítvány támoga-
tásával valósult meg, december 2-ig látogatható a budapesti Erzsébet téren. 

További információk: www.oltalom.hu/csillagszálló


