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„Ki illeszti össze az örökké cserepeire hullót?
És ki hagy oda mindent, hogy kövesse útján a szív rigóját?”

(HOGY MAGYARÁZZAM MEG NEKED?)

A restaurátor régi tárgyak, mûemlékek és más 
kultúrjavak helyreállításával és megôrzésével 
foglalkozik. Verseket elvileg nem ír – bár nagy 
örömmel láttam, hogy a Képzômûvészeti Egye-
tem restaurátorképzô mesterszakán például iro-
dalmat, így kortárs irodalmat is tanítanak. Nos, 
ha így tesznek, azt jól teszik, s ha már tanítják, 
bátran felvehetik a tanmenetbe Tandori, Ora-
vecz vagy Tolnai Ottó mellé Kántor Péter válo-
gatott verseit is, melyek MEGTANULNI ÉLNI címmel 
jelentek meg. Úgy gondolom ugyanis, hogy a 
most hatvanéves költô mindjobban kiteljesedô 
életmûve igen érzékletes képet fest a restaurá-
tor tevékenységérôl. Persze, pontatlanul fogal-
mazok, igazából a fordítottja az igaz: hogy Kán-
tor költészetének megértéséhez jó hozzáférést 
biztosít, ha persze nem is magyaráz meg min-
dent, ha költôi ideálját a restaurátor csodálatos 
szakmájához hasonlítjuk. Mielôtt belebo nyo lód-
nék e tétel nem is annyira bizonyításába, mint 
inkább többoldalú illusztrálásába, a kritikaírás 
etikettje megkívánja, hogy kiterítsem lapjaimat. 
A következôkben azt a kialakult konszenzust 
szeretném árnyalni, amely a Kántor-recepció 
egy részét meghatározza. Radnóti Sándor meg-
határozó kritikája már 1995-ben megmutatta 
azt a nézôpontot, ahonnét szerinte a Kántor-vers 
jól olvasható. A kritikus szerint a költô a gyerek 
szemével mutatja a világot, olykor a naivitásig 
megy el ebben, sôt idônként akár az infanti-
lizmust is, ahogy mondani szokás, „bevállalja”. 
Mindez – persze a költô és a versben megszóla-
ló alany szükséges distinkcióját nem feledve – 
freudista terminológiával valamifajta felnôttkori 
regresszióként lenne értelmezhetô, ám termé-

szetesen nem ebbe az irányba viszi tovább Rad-
nó ti a gondolatmenetet. Mint írja, a gyermeki 
rácsodálkozás, melyet a lírai szubjektum képes 
megôrizni a világhoz való viszonyában, leg-
érettebb változatában egy olyan re zignált ámu-
latot eredményez, amely a költô sa játos véd-
jegyévé válik. „Ezt érzem Kántor költôi magatar-
tásának: rezignált ámulat és gyermeki csodálkozás 
egy másba játszását, a boldogság vagy életöröm vagy 
béke (rebbenô lehetôségére) függesztett kettôs tekinte-
tet.” Hasonló vonalon megy tovább két, Kántorról 
írt kritikájában Bazsányi Sándor is, mindkettôt 
ha sonlóképp kezdve: „Kántor Péter költészetének 
feltûnôen gyakori alakzata a dolgokon... való el- és 
rácsodálkozásból fakadó felkiáltás és kérdés”, illetve: 
„Kántor Péter végigámuldozta az elmúlt 33 évet” 
– ez utóbbiban mintha már túl is hangsú lyozná 
a dolgot. Okos kritikájában ugyan más ra teszi 
a hangsúlyt Vári György, de az ámulás az ô szö-
vegében is elôbukkan: „mégsem a Nemes Nagy 
Ágnes-i figyelem, hanem inkább, József Attilánál ma-
radva, az ámulat az, ami kirajzolja ezeket a lírai hang 
számára sem átlátható összefüggéseket”.

Amit mondani szeretnék, azzal nem cáfolni 
kívánom az ámulás kritikai kontextusát, ám a 
Kántor-értelmezés hangsúlyát a magam részérôl 
másra helyezném.

Kezdjük a restaurátor-költô – így szövegszerû-
en a kötetben sehol meg nem jelenô, tehát in-
kább csak a kritikus által felrajzolt – képének 
kibontását maguknál a képverseknél. Bár nekem 
a kedvencem a felsô-rajnai mester mûvét meg-
elevenítô leírás, és egy gondolat erejéig vissza is 
fogok térni rá utóbb, vegyük most inkább szem-
ügyre a JÉG-ÖRÖM címût, mely Hendrick Aver-
kamp nak az amszterdami Rijksmúzeumban 
ôr  zött képét kelti életre. Nos, mi más a restau-
rátor hivatása, mint egy kép életre keltése? Itt 
van például a kép fôalakja, itt, a kompozíció 
elôterében, „...egy pazar / színes lepkére emlékeztetô, 
/ lábán korcsolyát viselô gavallér, / sárga mellényben, 
sö tét, buggyos gatyában, / fején magas, tollas kalap-
pal...” Ellenôriztem, csakugyan ott van. Kántor 
leírásainak legtöbbször hihetünk, de azért le-
gyünk óvatosak, a vers mégiscsak fiktív világ. 
Hasonló, érzéki-festôi részleteket bôven idéz-
hetünk a többi képleírásból is. Mindegy, hogy 
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klasszikusokhoz nyúlunk, mondjuk Uccello VA-
DÁ SZAT-át említjük („...hogy tündökölnek a letaposott 
füvek, / a vörös sapkák, mellények, lószerszámok, / és 
hogy dülleszti a mellét az a lovas, / kinek lova meg-
torpan a kép jobb oldalán”) – ezt is beazonosítot-
tam, megvan. Vagy nézzük a moderneket, pél-
dául Van Goghot: leírása hitelességét az olvasó 
is ellenôrizheti, a kötet borítóján megjelenô kép 
segítségével. 

Kántor Péternek mindeme jelek szerint nem 
is tolla vagy klaviatúrája van, hanem valóban 
ecsetet fog a kezében, és azzal simítja végig a 
maga elé tett képeken az alakok foltjait, körvo-
nalait. Ráhajolva a képre, közelrôl, gondosan 
tanulmányozva minden ecsetnyomot, csak a le-
he tô legszükségesebb esetben avatkozik bele 
ma ga is az ábrázolás folyamatába, viszont a vé-
gén magát is szívesen belehelyezné a képbe, 
persze a meg fe lelô ecsettechnikával feldolgozott 
formában: „Csak egyszer vittél volna ki a te jegedre! 
/ Tettél volna rám kalapot meg lágy fényt, ami csak 
kell, / s lakkoztál volna le megérdemelt helyemre!” Mi 
más ez, mint a restaurátor vallomása – amit rá-
adásul a festôhöz címez. Azé a restaurátoré, aki 
szerelmes a szakmájába, és azon van, hogy a 
leg hû sé gesebben dolgozzon annak megôrzésén, 
ami – tôle függetlenül, már az ô beavatkozását 
jóval megelôzôen, a múltban – megalkottatott. 
Azért, hogy életre keljen az. Hogy élete részévé 
váljon, vagy ô maga válhasson a kép részévé. 
De errôl még majd késôbb, megint.

A festett kép ekphrásziszától egyenes út vezet 
a természetleíró versekig. Itt is ugyanezt az ap-
rólékos figyelmet tapasztalhatjuk, a beszélô itt 
is minden egyes általa leírt tárgyhoz, jelenség-
hez vagy emberhez közel hajol, szinte már na-
gyítóval vizsgálja, tanulmányozza, hogy a le he-
tô legpontosabban tudja leképezni. Lássuk az 
Uccello-képhez hasonló mikroszkopikus rea-
lizmus példáját: „Zöld fûszál-erdôn araszolgat a 
reggeli harmat, / és a nyomában, nézd, futosó, részeg 
bogarak, már / nap tûz, hangyák hurcolkodnak für-
ge-serényen, / hordják egy repedésbôl más repedésbe 
a kincset: / órjás morzsát, elhullott tetemet; nagy a 
nyüzsgés!” (IDILL.) Ugyanaz a vadászat, mint a 
reneszánsz mester képén, csak most a kutyákat 
és lovakat hangyák helyettesítik. S persze a né-
zô, helyszíni tudósító érdeklôdése, figyelme is 
hasonlóan aprólékos. Lássunk egy másik példát: 
„A pók megáll. A lámpadrótra kis / fekete légy ül, majd 
tovább kering.” (ÁBRAHÁMHEGYI ÉJSZAKA.) Ez is va-
dászat. A képvadász vadássza a vadászatot.

De ugyanez a szent düh, a részletek felderí-
tésének és hiteles megôrzésének a kitartó igye-
kezete jelenik meg az emberábrázolásban is. 
Lássuk PANNI NAGYNÉNÉM-et: „Nádszál karcsú / ibo-
lyakék szemû, / világszép szôke nô. / Összezárt szájjal, 
/ egyenes derékkal, / mint egy jezsuita rendfônök, / 
igyekszik át, át, át, / át a zebrán.” Vagy a haldokló 
apát, az utolsó éjszakán: „Ecce homo. / A bal láb-
fejed lelóg az ágyról. / Mész elfelé, mint sínen katto-
gó vonat. / Néha megmozdítod két sovány karodat, / 
de eszedbe se jut integetni. / Nem is tudnál; csuklód-
nál lekötözve a kezed... / Már levették rólad a pizsa-
mát, / egy könnyû, fehér inget húztak helyette rád, / 
ez az utolsó éjszakád.” S hozzá a dátum is, 1996. 
október 28–29. Helyreállítani az embereket is 
tehát, feltámasztani, életet lehelni beléjük, ez 
a vágy vezérli a költô-restaurátort, úgy, ahogy 
voltak, akkor, amikor épp megmutatkoztak. 
Megfigyelni, lejegyezni, visszaadni. Mintha ez 
lenne a legfontosabb feladata. Úgy gondolom, 
ez a megfigyelôlíra, különösen a közvetlen, cse-
ve gô hangnemmel párosítva, leginkább ahhoz 
a modern és posztmodern angol–amerikai lí-
raeszményhez áll közel, amelyet Kántor a jelek 
szerint közelrôl ismer. Vagyis ôt is érdemes ah-
hoz az irányzathoz kötni, amelynek tagjai va-
lamiképp az ELTE angol szakához kötôdnek, 
Gé her Istvántól Nádasdyig, Rakovszky Zsuzsától 
Ferencz Gyôzôig, hogy most a fiatalokat ne is 
soroljam el. Egyre fontosabbnak látszik ez a köl-
tôi beszédmód a kortárs magyar lírában, mond-
ja a kritikus a maga elfogulatlanságával.

De kanyarodjunk vissza: ott tartottunk, hogy 
ismeretleneket és ismerôsöket örökít meg a szem, 
az aprólékos gonddal dolgozó ecset. Úgy, mint 
hajdan a fényképész, aki a családi képeket ké-
szítette, nagy odafigyeléssel, gondosan s finoman 
retusálva. De Kántor nem csalni retusál. Épp 
ellenkezôleg. A hûség miatt. Hogy valóban élet-
re keljen a megörökített. Vessünk egy pillantást 
a családi albumra! Szerepel benne többek közt 
két dédnagyapa, Dada, Miska és Ernô bácsi, 
Mihályka, Kati, Mater Familias alias Cili nagy-
mama és Granny, azaz Margit nagymama. Velük 
együtt pedig egy világ, amely mára végképp 
eltûnt. És amelyet az olvasónak a beszélô leírá-
sa segítségével kell restaurálnia. Itt az egykor 
volt fényképész eszköztára adódna, de az em-
berekkel, ráadásul közeli hozzátartozókkal vagy 
barátokkal kapcsolatban alkalmazott leírások 
nem olyan statikusak, mint egy fénykép, és nem 
csak a látható felszínre kíváncsiak. Az elmúltak 
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lényét a maguk egészében szeretné visszahoz-
ni a hang, ezért a reprezentáció során e szöve-
gek legfontosabb jegye épp az az egyébként 
tárgy sze rû beszédmódból kihallatszó sóvárgás, 
amely nemcsak hôsei bemutatására törekszik, 
hanem ér zékelhetôen feltámasztásukra is kí-
sérletet tesz.

Radnóti Sándor mondja Kántor Péterrôl szó-
ló, interneten elérhetô elôadásában, hogy a köl-
tô egyik fontos feladata valamiképp a múlt meg-
ôrzése. Nos, mi más ez, mint restaurátori fel-
adat? Ez a hevület hajtja Kántor lírai szubjektu-
mát, ahogy egyáltalán nem kíméletesen, ha nem 
valamiképp éppenséggel a történelem ítélôszé-
ke elé citálva, mégis, egytôl egyig, külön-külön 
és együtt is, számba veszi ôket. Az övéit. Ez a 
hôsies erôfeszítés, igazi „családteremtô” igye-
kezet talán leginkább Oraveczére emlékeztet 
engem, ahogy ô egy egész falut szeretne feltá-
masztani az elmúlásból. A költô mint egy közös-
ség krónikása jelenik meg, aki az utókornak 
tollba mondja, híven leírja a történteket, s ezál-
tal gondoskodik a múlt továbbélésérôl.

Persze ahogy Oravecznél is, itt is van e kö-
zösség pusztulása mögött egy súlyos történelmi 
bûn, a közösséggel szemben elkövetett, alig ki-
mond ható tudatos pusztítás, amivel szemben 
kény telen a költô dolgozni. Kántor beszélôje 
keveset mond a holokausztról, csak ahol szük-
séges, ott utal rá. A kimondhatatlan költôi té-
mává tétele ez, pontosabban a téma költôi ki-
mondhatatlansága így válik e családidézés súlyos 
problémájává, érzékelhetôen. A költô leginkább 
a „füst” vagy a „tábor” szavakkal jelzi azt, amit 
nem akar leírni. Kijelöli a dolog helyét, de nem 
nevezi meg, hiánya sokkal beszédesebb lesz köl-
tôileg: „táboroztak, úgy esett, / ami volt, odaveszett”. 
(MISKA BÁCSI.) Így, hûséges hûtlenül tesz eleget 
a költô kimondatlanul is vállalt krónikási fel-
adatának.

De nem csak családot, közösséget – várost és 
hazát is restaurálni kénytelen ez a költôi hang. 
A restaurátor archeológussá válik, például a ne-
ve zetes TRÓJA-VARIÁCIÓK-ban. A költô-Schliemann 
egy elpusztított város rétegeiben kutakodik, mind 
mélyebbre ás, mind véglegesebben elveszett kin-
csek után kutatva: „Érdeklôdve nézted a terepet. / 
Kezdted kiszótárazni, bebiflázni az arcát, / a hajla-
tait, a szögleteit – / sehogy se akart összeállni a sok 
kis részlet, / akár egy ismeretlen nyelvû bonyolult szö-
veg. / Vajon mirôl szólhat? – furdalt a kíváncsiság.” 
Aztán költôként rájön: akkor tud egy várost vers-
ben feltérképezni, ha inkább ostromlójává vá-

lik, nem archeológusává: így próbál szerencsét 
Odüs szeusz szerepében a beszélô, aki nem ke-
vesebbet, mint szabályosan elfoglalni szeretné 
Tróját, végre-valahára. 

Kántor kötetének szubjektuma számára Tró-
ja persze Pest, a Duna partján: „itt az ôrhelyem, a 
Du na-parton”. Folyami költô ô, aki szeretné be-
lakni városát. Legalább a „Margit hídtól az Árpád 
hídig”. Egy belakhatatlan város belakni képtelen 
lakójának hangja beszél itt, a restaurátor épp 
önmagát kénytelen restaurálni, hogy aztán ma-
ga köré építhesse városát. A szubjektum és az 
objektum rendjét kell újra építeni, darabokra 
esett önmagát és darabokra esett, otthontalan 
otthonát. A kettô ugyanis csak együtt megy: ma-
ga nélkül nincs meg a világa, világa nélkül nincs 
meg a maga. De vajon „(k)ideríthetô-e egyáltalán 
/ a kapcsolat egy patakparti sétány, / sok fényes szarka 
és a napi hírek / között, ahogy átkarikázol köztük / 
biztos-bizonytalanul...” (EGY KAVICS.) A restaurátor 
itt nyomozóvá válik, egy-egy kavicsot, elejtett, 
karja vesztett karórát vizsgál, egy nevetést re-
konstruál, s ezen túl mindezekhez fûzôdô saját 
viszonyát.

A feladat nehéz. Az idônek nagyon erôs sod-
ra van errefelé (igaz, másfelôl viszont, valahogy, 
mindent meg is ôriz: „mintha nyomtalan elmúl-
hatna bármi” [MINTHA NYOMTALAN]). A restaurátor 
feladata a megmaradt, elôkerült, kézbe akadt, 
partra sodort, véletlen vagy nagyon is sziszifuszi 
munkával összegyûjtött darabok összeillesztése. 
Például: „Ül a Weingruber kerthelyiségében a család” 
– valamikor 1922-ben vagy ’23-ban. Vagy Ka-
szony ban, 1929-ben, a teniszháló mögött, Vili 
meg Lola meg a többiek mosolyognak, akik túl-
él ték, és akik nem, „anyám tizenhárom, apám ti-
zennégy éves”. (KASZONY, 1929.) Ezekbôl az ilyen-
olyan módon megtalált, újraalkotott emlékekbôl 
kell az „emlékek foglyának” valami egészet meg-
alkotnia. Merthogy ezek a részek mindig, min-
dig szét akarnak hullani, már szét is estek, vég-
leg, apró darabjaikra. De ekkor jön a restaurá-
tor, meg az archeológus, meg a nyomozó, meg 
a fotográfus, meg a festô, és összeállnak, hogy 
rekonstruálják a dolgot. Mert ha ôk nem, ha a 
költô nem, akkor, valóban, „Ki illeszti össze az 
örökké cserepeire hullót?”

A költô, aki e sok-sok énjét tudja a feladatra 
„rámozdítani”, persze nem csak saját emlékei-
re támaszkodhat. Körbekérdez, begyûjti az em-
lék muníciót. Nemcsak a költô- és íróelôdöktôl 
– Kosztolányitól, József Attilától, Mandelstamtól 
vagy Baka Istvántól, Petri Györgytôl és Fodor 
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Gézától –, hanem fôleg az elmentektôl, az em-
lékeiket hátrahagyóktól, azoktól tehát, akik ma-
guk is részesei voltak egy világnak, amely mára 
emlékké vált. 

Egyenként szólítja ôket, az ô emlékhordozó-
it a költô-restaurátor: „Ki ôriz mit? Szitakötô-nya-
rat, / lópokrócot, kivágott körtefát, / porkahavat, ta valyi 
gesztenyét, / recsegô gramofon pár lemezét.” (KI ÔRIZ 
MIT?) Mint Hendrick Averkamp az ô múltba 
hulló figuráit, mielôtt végképp szétszélednének. 
Vagy EUGÈNE BOUDIN, STRANDFESTÔ, az ô szám-
ûzött jeit, Trouville-nél, a normandiai tenger-
parton, mielôtt végképp „beesteledik”. Odaállítja 
ôket, mind egy szálig, az egyik a csúszós jégre, 
a másik a homokos tengerpartra (Kántornál 
adódik a Duna-part), szépen összeterelgetve 
mindnyájukat, és egy óvatlan pillanatban meg-
örökíti ôket. Amikor a festmény minden sze rep-
lôje megtalálta a helyét, ahol a nagy egészben 
szerepe szerint meg kell jelennie, az alkotó a 
meg  felelô alkalmat megragadva, lelakkozza vas-
tagon az „egészet”. Persze csak a mi tör té ne-
tünk ben hang zik ez ilyen kegyetlenül. Valójában 
ahogy Kántor versében a németalföldi festô, ô 
is csak az elmondhatóság kedvéért éleszti fel 
alakjait, a fikció szintjén igaz, hogy kitereli ôket, 
valójában már ott vannak mind, vastagon a biz-
tonságos elmúlásban. Ahogy pilinszkysen írja a 
költô: „S akkor megdermedtek a madarak az égben.” 
Majd vörösmartysan folytatja: „S nagy lett a né-
maság.” Ebben a nagy némaságban mozog a költô, 
a vas tag lakkréteg alatt maga is („Csak egyszer 
vittél volna ki a te jegedre”) (JÉG-ÖRÖM). Közben 
meg ô a restaurátor is, aki mint lefújt pilleszár-
nyakat, tanulmányozza nagyítójával a lakkréteg 
alatt mozduló alakokat, az élô emlékeket.

Úgy tûnik, most például valami fontosat talált. 
Lássuk csak! „Cserepek közül egy ép darabot, / Rá-
fir kantva óhéberül: leszek.” (KI ÔRIZ MIT?) Lehet, 
hogy ez lenne a restaurátorkodás értelme? Ezért 
a sok keresés, kutatás? A múlttal való remény-
telen bajlódás, szöszmötölés? A türelmet próbá-
ra tevô sziszifuszi ecsethegy-finomkodás? A je  lek 
szerint az archeológus most valamit megtalált, 
s a restaurátorra néz, hogy állítaná helyre ere-
deti formáját. Ám történetünk itt elakad. Hisz 
ebben a pillanatban az is világossá válik, hogy 
nemcsak a költô mûködik benne restaurátor-
ként, hanem maga a történetmondó is. A kri-
tikus is restaurátor, ha olyan verstípussal van 
dolga, mely mint valami különös parabolaan-
tenna, a múltra van irányítva. Hogy vállalhat-
nám azt, hogy történetem itt tovább mondjam, 

ha szeretnék a lehetô legpontosabban ragasz-
kodni az eredetihez, Kántor, a Kántor-költészet 
igazi történetéhez. Ám az számomra, értelmezô 
számára hozzáférhetetlen. Maradjunk hát csak 
a legfontosabb tényeknél! Ne akarjunk történe-
tet mondani, csak konzerváljuk azt, amit meg-
találtunk!

Arra a kérdésre keresem a választ, amit a mot-
tóba emeltem Kántor kötetébôl. „Ki illeszti össze 
az örökké cserepeire hullót?” Nos, az egyik felmerülô 
kérdés, minek a cserepeirôl van szó? S a jelek 
szerint van egy másik verstöredékünk, amely 
épp erre a kérdésre (is) ad(hat) választ: mintha 
egy ôsi zsidó cseréptábla darabjára akadtunk 
volna. S rajta a felirat: leszek! A létige egyes 
szám elsô személyben, jövô idôben. Ki mondja 
ezt és mért? Talán maga a teremtô, aki népéhez 
beszél? De úgy tudni, cseréptáblára nem szent 
szövegeket írtak, hanem a nép, az állam fonto-
sabb szövegeit. Akkor mi indokolja az egyes szám 
elsô személyû megszólalást? Talán egy uralko-
dó szava lenne ez? Kérdések, kérdések, melyek-
nek megválaszolásához alig hagy „csalfa, vak 
reményt” a szövegünk. Egy azonban bizonyosnak 
látszik: hogy az elmúlással szembeszegezhetô 
üzenetre akadtunk. Mégpedig a bizonyosság 
hangján megszólaló üzenetre. Egy biztos: „le-
szek”.

Ám Kántor költészete nem szokta sokáig ki-
tartani a bizonyosság hangjait. Itt is csak egy 
szót kapunk, s utána elúszó „dinnyehéjat”, „szek-
rény bôl pislákoló gyertyafényt”.

A szakrális pillanat után jön a riasztó másnap: 
„hurrá, sikerült feltámasztani a múltat, / kezdhetjük 
folytatni elölrôl”. (MEGTANULNI ÉLNI – II.) A múlt 
megmentése és megôrzése, a restaurátor min-
den igyekezete feleslegesnek látszik, ha csak a 
történelem megismétlôdéséhez vezet. Márpedig 
logikailag elég egyértelmû: mi más várható a 
múlt feltámasztásától, mint annak meg is mét lô-
dése? Hiába sikerül bebizonyítania a restaurá-
tor-köl tônek, hogy ô csakugyan rokona a régi 
költôknek – amihez nem kevesebbre volt szük-
ség, mint az ô invokációként mûködô megidé-
zésükre –, ha nem sikerül vele valami élet böl-
cses ség-szerûségre is ráakadni. Élni is fontos, 
de utána még ott van egy másik feladat is, „és 
hát az embereket szeretni kell, / de hogy kell szeretni 
ôket? hogy kell?” E kérdésre nem ad választ e 
versekben a megidézett Názáreti sem Kántor 
kételkedôjének. Sôt maga az Úristen sem, aki-
vel perlekedve szeretne új szerzôdést kötni a 
be szélô, de végképp elvilágiasult beszédmód-
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jával, az Isten-festéshez használt tükrözéstech-
nikájával erre – maga tudja a legjobban – alig-
ha van esélye, bár annál nagyobb szüksége len ne 
rá. Jeruzsálemmel is így van: amíg ott volt, nem 
tudott mit kezdeni vele, mihelyt eltûnt, alig le-
gyôzhetetlen vágyakozás ébredt benne iránta: 
„Ahogy elhagytam, felvirágzott, / ha ugyan virágzik 
a kô. / A kopasz Olajfák hegye / csupasz kôsírokkal 
tele, / nem értem, mi vonz oda, mért vonz, / mért vol-
na jó, ha újra látnám, / égetné fejem a nap, / meg-
szállott, futnék fürge lábbal / tudom is én, ki-mi után.” 
(JERUZSÁLEM.)

És itt, mondandóm legvégén, szeretnék visz-
szatérni ahhoz a képhez, amirôl futólag említést 
tettem, és ahhoz a problémához, amit a Kántor-
kritikák felvetettek. Az én számomra Kántor 
költészetében az ámulat legérdekesebb jelen-
tése az az eksztatikus, önmagát meghaladó, az 
ént saját szerepébôl kilépni segítô ámulat, amit 
végsô soron vallásos természetûnek érzek, s amely 
a teljességében vállalt zsidó-keresztény hagyo-
mánynak megfelelôen a teremtett világ ember-
szem általi befogadása során születik meg. Az 
elemi élmények fölötti csodálkozás ez, amit a 
restaurátor maga is meglepetten regisztrál, 
a teremtett világ rekonstrukciója során. Lássuk 
csak elakadt történetünket! A restaurátor egy 
XV. századi képen dolgozik épp, a felsô-rajnai 
mester mûvén, mely egy színpompás paradi-
csomkertecskét ábrázol, picike Máriát, körülöt-
te sürgölôdô alakokkal, s persze ördögfiókával. 
Ahogy közelebb hajol hôsünk a képhez, egyszer 
csak valami mozgásra lesz figyelmes: váratlan 
meglepetésére magát és osztálytársait fedezi fel 
restaurátorecsete alatt: „az ötödik és a hatodik óra 
közti szünetben lehetünk, / a lányok még mind bájos, 
szende lányok, / a fiúk még nem határozták el magu-
kat semmire végleg”. A restaurátor nézi a jelene-
tet, nézi... aztán lassan leteszi az eszközeit, hang-
ta lanul feláll, elindul, s odahagy „mindent, hogy 
kövesse útján a szív rigóját”.

Horkay Hörcher Ferenc

KIÁLLNI A SZELEK MÉRGÉT
Vajda Mihály: Szókratészi huzatban
Kalligram, Pozsony, 2009. 348 oldal, 2800 Ft

pastiche
Aug. 20.
Az ablakból dübörög a Red Bull légibemutató 
a Duna fölött. Elkezdem olvasni Misu (Vajda 
Mihály) könyvét. Hónapok óta itt van már, meg 
kellene tudni magyarázni, hogy miért halogat-
tam mostanáig. Fél évvel ezelôtt föltûnt a múlt-
ból egy ismerôs, és átadott nekem egy CD-t, 
amelyen húszas éveim elején Fortinbras mono-
lógját mondom magnóra. Az esetre Végh dr., 
a röntgenorvos és avantgardista zeneszerzô kis 
szobájában jól emlékszem, ô kérhetett meg rá, 
mert soha nem voltak színészi ambícióim (hja, 
a pöszeség, de máskülönben sem). Még azt is 
tudom, hol bakiztam, de a CD azóta is meghall-
gatatlanul hányódik az íróasztalomon. Úgy lát-
szik, nem akarok találkozni a múltammal. Errôl 
volna szó itt is? Hiszen ez a könyv nem a múlt-
ról szól (látni fogom – késôbbi bejegyzés –, hogy 
dehogyisnem), de a szerzôje nagyon is. Misu 
tizenkét évig a legjobb barátom volt: Fehér, 
Heller, Márkusék emigrációja hajtott össze ben-
nünket még intenzívebben, már hét-nyolc év 
szoros barátkozás, összejárás után, 1977-ben. 
Húsz éve azonban viszonyunk meglazult, min-
den konfliktus nélkül. Az intimitás s talán a sze-
retet is fölelevenedik, ha három-négy-öt havon-
ta találkozunk (sok közös emlék, amibôl néhány 
ebben a könyvben is megjelenik), ám az ér dek-
lô dés kölcsönösen kihunyt.

De pontos-e ez így? (Közben lement a tû zi-
játék. Amióta a Duna közepérôl, hajóról is lô-
dö zik a röppentyûket, a mi ablakunkból reme-
kül lehet látni.) Fene tudja. Misu úgy emlékszik, 
politikai nézeteltéréseink támadtak (ô máig úgy 
gondolja, hogy nagykoalíciót kellett volna köt-
ni, én meg úgy gondoltam, hogy az egypárt-
rendszer után meg kell tanulni a választást, a 
négyévenkénti változást, a politikai váltógaz-
daságot). Én inkább olyasmire gondolok, hogy 
ugyanaz kezdett idegesíteni, ami régebben any-
nyira vonzott Misu gondolkodói karakterében, 
a – minek is nevezzem? – destruktív bátorság, 
a diszkontinuitásban való érdekeltség (VÁLTOZÓ 
EVIDENCIÁK – ez volt akkoriban egy könyvének 
címe). Merthogy a Kádár-korban voltak eviden-
ciák, amiknek neki kellett rontani, de azért ma-

PÓTLÁS

Elôzô számunkból, Beck András írása mellôl el-
maradt ez a jegyzet: „A szerzô tanulmányának 
megírása idején NKA-ösztöndíjban részesült.”
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radtak is közös evidenciáink (például éppen az, 
hogy vannak evidenciák, amiket le kell rombol-
ni). Amióta azonban a rendszerváltás fölszaba-
dí tott annak terhétôl, hogy állandóan résen le-
gyek, nehogy elfogadjak valami abszurdumot 
evidenciaként, én inkább azzal próbálkozom, 
hogy gondolkodásom kontinuitását, ahol lehet 
és ahogy lehet, megôrizzem vagy helyreállítsam 
– a kezdetektôl. A kezdet kijelölése bizonyos 
mértékig szabadságunkban áll (Hannah Arendt 
szerint a kezdet az ember legfôbb képessége). 
Vajda – magával szemben következetesen – rend-
szeresen rombolja le saját kezdeteit is, és új kez-
deteket konstruál. Úgy látszik, én ezen a szinten 
nagyon is találkozni akarok a múltammal, s ér-
telmet akarok tulajdonítani úgynevezett pá-
lyámnak.

Aug. 27.
Ahogy várható volt, a naplóírás nem az én mû-
fajom, még ebben a pszeudo-parodisztikus for-
má ban sem. De várjuk meg, mi jön ki belôle. 
Napi feladatok és események térítenek el, de 
azért haladok elôre Misu könyvében is. Ki raj-
zo lódik a szerkezete. A Heidegger-mottónak 
meg felelôen (Szókratész azért nem írt semmit, 
mert „aki a gondolkodásból eredôen írni kezd, az 
vitathatatlanul azokhoz az emberekhez hasonlít, akik 
a túl erôs szél elôl a szélárnyékba menekülnek”) van 
a „túl erôs szél” – a gondolatok árama –, ennek 
felelnek meg a naplóbeírások –, s van tizenkét 
számozott SZÉLÁRNYÉKBAN-rész: egy-egy írás. (Le-
het ne kommentálni – és éppen Misu szellemé-
ben – a mottónak ezt a „vitathatatlanul”-ját, de 
hagyjuk.)

Jó ötlet ez? Elvégre aki naplót ír, az is ír („a 
gondolkodásból eredôen”), s ez esetben (mely eset-
ben nem?) még azt is tudja, hogy mások olvas-
ni fogják. Mármost ki nem tudja, hacsak nem 
öntelt tökfej, hogy mielôtt az ember leül és szer-
zô ként megír valamit (a heideggeri értelemben 
szélárnyékban: egy kiállításmegnyitót, egy re-
cenziót, egy korreferátumot, egy tanulmányt 
vagy akár egy könyvet), mindenféle választásra 
szánja el magát, s ezzel másokról lemond? Hogy 
a feladat olykor nyûgös, máskor unalmas, me-
gint máskor élvezetes? Hogy az ember néha ke-
resi a véleményét, mert elgurult, mert nem ta -
lálja, s esetleg mást talál helyette? Olyan érde-
kes ez (ha nem író – úgy értem, szépíró – írja 
meg)? Értem én, hogy Misu ezzel a szélárnyék-
ban írtak definitivitását, véglegességét, vitatha-

tatlanságát akarja ellenpontozni (jó alaposan 
ellen vannak azok ott is pontozva, például a Szi-
lágyi Lenke-kiállításmegnyitóban a kacér állan-
dó visszatéréssel a hozzá nem értéshez – egyszer 
is megértettem, hogy itt nem egy fotóesztéta 
vagy fotótörténész beszél), de nincs ebben a sze-
rény ségben valami szerénytelenség? Egy kis büsz-
keség, hogy nem értek semmit a fotó történe-
téhez és elméletéhez? Engem, a régi barátot 
érdekel (s a következô SZÉLÁRNYÉKBAN-t elôkészítô 
naplójegyzetek – mindjárt rátérek – mint „szer-
zôt” is), de a közönséget? Néha még attól is tar-
tok, hogy ez az ismeretlen olvasó a nevekben 
sem igazodik el. Na de megint csak azt mondom, 
várjuk ki a végét.

A Szilágyi Lenke-bevezetô után aztán – imitt-
amott már elôtte is – feltárul elôttem a halo-
gatásom másik oka. Hiszen belelapoztam én a 
könyv be, amikor megkaptam, s láttam, hogy 
szerepelek benne. Misut én kértem meg, hogy 
írjon arról a gyûjteményes tanulmánykötetrôl 
a Holmiba, amely Nádas Péter SAJÁT HALÁL-ával 
és PÁRHUZAMOS TÖRTÉNETEK-jével foglalkozott. 
Ezzel aztán egy egész nyáron át foglalkozott, 
kétszer is elolvasta a regényt, és jó nyara volt. 

A tanulmánykötetben az én kritikám is sze-
repelt Nádas regényérôl. Misu véleménye per-
sze nagyon érdekel. Örülök, hogy szemmel lát-
hatólag az én írásom izgatja a leginkább. „És 
Rad nóti: tetszik nekem, bár nem szabadna, hogy tes-
sék.” (76.) Ezzel valami nagyon hasonlót fejez 
ki, mint amit szerinte én gondolok Nádas köny-
vérôl, és szerinte nem volna szabad gondolnom: 
tetszik nekem, noha nem tetszik a világnézete, 
és ezért nem volna szabad, hogy tessék.

Éppen ez a placet, ez a „tetszik” jogosít fel ar-
ra, hogy vitatkozzam. (Ezért választottam a nap-
ló formát?) Mert ha nem tetszik, amit írtam, nincs 
mirôl beszélni. Legföljebb fontolóra vehetem, 
igaza van-e. De ha tetszik, akkor meg lehet vitat-
ni, hogy miért nem volna szabad, hogy tessék. 
Hogy jól van-e az elgondolva.

Misu a regény világnézeti rekonstruálásának 
programjában (amivel én próbálkozom) vagy 
egyáltalában annak lehetôségében saját fiatal-
kori nézetét ismeri fel és utasítja el. Mögötte a 
marxista ideologikus mûvészetszemléletet sejti, 
„a realizmus diadalával”. Hogy ugyanis mindig 
méricskélni kell, „helyes”-e, „elôremutató”-e a 
mû világnézete, de elôfordulhat, hogy valaki 
(mintaeset: Balzac) saját egyéni világnézete el-
lenére alkot helyesen, s ezt a kritikus (Engels, 
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Lukács) ünneplôleg leleplezi. Valamint – ezt 
nem említi – a fiatal Lukács is ott állt a gondo-
lat mögött, aki nevezetes mûvészetszociológiai 
írásában a formát világnézetnek tartotta, igaz, 
olyannak, ami idô múltával más világnézeteknek 
az edénye is lehet. S bizony, Vajda nem jogta-
lanul ismeri fel ezek elôterében saját fiatalko-
ri világnézetét, festészetrôl szóló tanulmányát. 
Né   miképp kérkedve teszi hozzá: „Már megint 
elárultam egy ifjúkori meggyôzôdésemet.” De meg 
is rágalmazza ifjúkori meggyôzôdését, hiszen 
abban éppen azzal kísérletezett, hogy kiszaba-
duljon az ideologikus mûvészetszemléletbôl. 
Ezért különböztette meg a világnézetet a világ-
látástól. Ennek akkoriban én lelkes híve voltam. 
Egykori egyetértésünkbôl következik a képlet: 
(Sándor) „nem mer radikálisan szakítani a múl-
tunkkal” (46.). (Ami igaz is, talán csak a mer igét 
cserélném ki az akarra.)

Mondom, lelkesen egyetértettem Misu kísér-
letével, hogy a világnézetet a világlátással he-
lyettesítse. (Ma már nem látom a megkülönböz-
tetésnek sok értelmét.) Egyetértettem, de nem 
követtem. Ugyanis egy alapvetô tapasztalatom 
szólt közbe: Pilinszky. Versei világnézetét (mert 
persze mindig errôl van szó, az csak kis – jó: 
nagy – olvasási hiba, hogy Misu azt hiszi: én a 
mû szerzôjének világnézetérôl beszélnék) misz-
tikus világnézetként lehetett rekonstruálni. Bár-
mi lyen meglepô, igencsak ideologikus költészet 
ez: a világnézet nem volt világlátássá légiesíthetô. 
Mármost a misztika engem soha nem érintett 
meg személyesen, sem akkor, sem azóta. A ver-
seket mégis nagyszerûeknek tartottam, s ko-
rántsem világnézetük ellenére. Ez volt a prob-
lémám.

Ma is úgy gondolom, hogy egy mûalkotás 
világnézetét lehet és érdemes rekonstruálni. 
Egyszerûbben szólva föl lehet tenni a kérdést, 
hogy miképpen szemléli és alkotja meg a világot. 
Ez nem az ismert világnézettípusokba való el-
rendezést jelenti, hanem a személyes világnézet 
(nem az alkotó személy, hanem a mûalkotás-
individuum világnézetének, életszemléletének, 
filozófiájának vagy nevezzük akárminek) föltá-
rását. Óvatosabban: ezt mindig meg lehet pró-
bálni, és olykor érdemes. Különösen, ha filozó-
fiai kritikával próbálkozik az ember. (S mi egye-
bet jelenthet, ha Misu „filozófus fotográfusnak” 
te kinti Szilágyi Lenkét? – 36.) Én legalábbis egész 
kritikusi pályafutásomban ilyesmivel kísérletez-
tem. Amit biztos nem lehet (ma már), az az,

Aug. 28.
hogy a világnézeti kritikából vezessük le az esz-
tétikai kritikát, s akár pró, akár kontra ez irá-
nyítsa tetszésünket. Ez ugyanis azt föltételezi, 
hogy létezik tudományos, helyes világnézet, és 
ráadásul az jótékonyan befolyásolhatja a mû-
vészeteket. Az ilyesmiben – ha nem tévedek – 
sohasem hittem; ehhez késôn léptem be annak 
idején a marxizmusba. De hogy egy világnézettôl 
mint életszemlélettôl ne distanciálhassa magát 
az ember? 

Amit mondok, éppen a fordítottja annak, amit 
Misu gondol: a regény tetszik, s egyáltalán nem 
függetlenül világnézetétôl, életfilozófiájától, ha-
nem elismerve, hogy a benne foglalt nagy fel-
ismeréseket az emberi létrôl éppen így és éppen 
ezért lehetett napvilágra hozni. S ha ezt képes-
ségeim szerint végigkövettem, miért ne mond-
hatnám a befejezett analízis után, hogy azt a 
filozófiát, amelyet ez a nagyszerû regény sugall, 
veszedelmesnek tartom? Hozzáfûzve, hogy a 
veszedelmesség is a könyv erejére vall, hiszen 
olyan kivételes ma az a mû, amelynek nyomán 
„szent félelmet” érezhetünk? Kétségtelen, ritkán 
vetemedünk ilyesmire, ritkán érezzük szüksé-
gesnek, hogy szóba hozzuk a distanciát, azaz 
egy jelentôs mû világszemléletének unheimlich 
voltát, azt, hogy idegenkedünk tôle, veszedel-
mesnek tartjuk, vagy csak egyszerûen világné-
zetként nem érint meg. Hogy nem szeretnénk 
abban a világban élni. De azért nemcsak Wagner 
(Thomas Mann egy egész hosszú életen át küz-
dött vele) vagy Rilke esetében tudok ilyesmit 
elképzelni, hanem sok más esetben (találomra: 
Brecht, Céline, Genet vagy akár Leni Rie fen stahl). 
Azért mondom, hogy a fordítottja ez az ideologi-
kus mûvészetszemléletnek, mert a hatás ép pen-
séggel fölülírja az ideológiát, noha nem sem-
misíti meg. Ritka dolog, hogy egy jelentôs mû 
hatására megtérünk, hogy azonosulunk szem-
léletével (ma már aligha akarja ezt nagy mûvész), 
noha tapasztalatunk, a létrôl való tudásunk min-
dig gyarapodik általa. Én éppen ebben, a nem 
identifikációban, hanem a distanciában és a nagy 
mûnek a megmaradó distancia ellenére kifejtett 
elementáris hatásában látom a mûvészet mo-
dern létmódját.1 Vagy legalábbis engem mindig 

1 Mikor ide értem, eszembe jutott Nádas Péter leve-
le, amelyet kritikámra írt. Nem akartam engedélye 
nélkül idézni, ezért e-mailt írtam neki, s mivel elekt-
romos postafordultával jóváhagyólag válaszolt, ezért 
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ez izgatott. Erre tanított ifjúkorom Pilinszky-
dilemmája. 

S hogy emögött a realizmus diadala állna (hogy 
jön ez ide?), mert valaki nagy rontom-bon tom-
já ban elfeledkezik arról, hogy nemcsak a maga, 
hanem vitapartnere pozícióját sem volna szabad 
sematikusan szemlélnie? Vagy – kissé nyerseb-
ben – olyannyira ahhoz kötôdik, amit le akar 
rombolni, hogy elég egy kis tereptárgy – mond-
juk: a világnézet vagy a humanizmus szó –, hogy 
úgy érezze, sikerült beazonosítania ellenfelét, s 
máris élesítheti lövedékét. De ne túlozzak: „Ha 
nem ideológiáról van szó, Sándor remekül olvas.” 
(77.) Köszönöm, Misukám, de mindig ideoló-
giáról (világszemléletrôl, mindennapi életfilo-
zófiáról) van szó.

(Tisztában vagyok vele, hogy a világnézet, a 
humanizmus és hasonlók Misu számára Hei-
deg ger nyomán az újkori metafizika kulcsszavai. 
„Megkezdôdik az emberi lét ama módja, amely az 
emberi képességek területét az egészében vett létezô 
uralását szolgáló mérték- és végrehajtásként szállja 
meg” – írja Heidegger A VILÁGKÉP KORA címû írá-
sában. De hogyan lehet kiszállni ebbôl a lét-
módból, hogyan lehet meghaladni azt a metafi-
zi kát, amelyben az ember önmaga alkotta vi lág-
kép ben gondolja el a világot? „Az ember azt, ami 
megtagadtatott tôle, mindaddig nem tapasztalhatja 
és gondolhatja meg, amíg a kor puszta tagadásába 
hajszolja magát.” Ezt is Heidegger mondta.)

ezt is még augusztus 28-án másolom: „Talán nem fog 
meglepni, de ami katartikusan elhelyezett utolsó ítéletedet 
illeti, veled tartok. A könyv világnézetére én is a legszíveseb-
ben nemet mondanék, s ha az én saját világnézetem len ne, 
akkor sem helyeselném, habár így soha nem fogalmaztam 
meg az ellenérzésemet, nem gondoltam, hogy ez világné-
zet len ne... Én errôl az egész gubancról munka közben azt 
mond tam magamnak, hogy ilyen könyvet csak olyan ember  
képes írni, akinek nincs saját gyereke. Munka után is ezt 
mondom.” Ez nem tekintélyérv a vitában. A szerzô vé-
leményének saját mûvérôl nincs is kitüntetett auto-
ritása. Ami miatt azonban mégis rendkívül érdekes-
nek találom ezt a megnyilvánulást, az az, hogy a mo-
dern regényíró éppúgy végrehajthatja saját mûvén 
vagy saját mûvét olvasva azt a mûveletet, amelyet a 
világnézeti distancia tudatosításának neveztem (és 
gya koroltam), mint a kritikus vagy bármely olvasó. 
Tolsztojnál vagy Dosztojevszkijnél az ilyesmi elkép-
zelhetetlen volna. A legtöbb modern író az iróniát 
használja erre a célra, s ezzel a distanciát for má lás-
mód ja részévé teszi, beépíti a mûvébe, de ilyesmit Ná-
dasnál nem találunk – abban megegyezhetünk, hogy 
ô nem ironikus. Talán ezért éreztem szükségét, hogy 
ezt a szokatlan kódát írásomhoz illesszem.

„[A] befejezésig egyet is értettem vele – mínusz a 
vége...” (44.) Az igazán érdekes – s erre most, a 
kritika újraolvasása után jöttem rá –, hogy de-
hogyis ért egyet velem Misu a befejezésig. Alap-
ve tôen másképpen rekonstruálja a regény világ-
nézetét, filozófiáját – mert persze ô is ezt teszi 
–, s ebben csak az a meglepô, hogy az én értel-
mezésem a radikálisabb. Amibôl egyáltalában 
nem következik, hogy nekem is van igazam.

Rövidre fogva, írása címében is kiemeli, és 
ismételten hangoztatja, hogy a PÁRHUZAMOS TÖR-
TÉNETEK szereplôi HATÁRSÉRTÔK. Tehát vannak 
határok, bármik legyenek is azok. Én viszont 
úgy fogtam föl Nádas regényét, mint ami le-
rombolta a határokat, amelyek még jelen van-
nak az EMLÉKIRATOK KÖNYVÉ-ben, az európai val-
lo másos irodalom egyik utolsó nagy teljesítmé-
nyében. Misu szerint vannak az átlagemberek, 
akik a határokon belül, a konvenciók világában 
élnek, s vannak a határsértôk, akik megtörik 
vagy átlépik a konvenciókat. Én úgy gondoltam, 
Nádas vállalkozásának jelentôsége abban áll, 
hogy elképzel és három vaskos kötetben létre-
hoz egy világot, amely minimalizálja a konven-
ciókat, s azok immár nem mûködnek kínzó, tra-
gi kus határokként, mint az EMLÉKIRATOK-ban. 
S megkölti ennek a fikciónak minden következ-
ményét. Bárhova és bárkire vetül is az írói ref-
lektor, ha a legkisebb, a legjelentéktelenebb 
figurára is, a testére vetül, a szexualitására vetül, 
és ez a regény eszközeivel egy gyökeresen új, 
reduktív antropológiai látásmódot univerzalizál: 
egy ilyen – borzongató és egészében irreális, 
miközben minden részletében megrendítôen 
reális – világot teremt. Fontos volt számomra, 
hogy mik állnak a regény centrumában, kik a 
fôhôsei, s hogy az európai antik-zsidó-keresztény-
hu manista hagyomány olyan fogalmainak, mint 
a szerelemnek, a barátságnak, a szeretetnek és 
a szolidaritásnak a történetei vagy a peremre 
szorulnak (baljósan példázva a szerelem meg-
valósíthatatlanságát vagy élhetetlenségét, a ba-
rát ság elárulását, és így tovább), vagy a regény 
cent rifugális ereje kiveti ôket magából.

Misu egészen másképp látja ezt. Nagyon ere-
deti, a PÁRHUZAMOS TÖRTÉNETEK recepciójában 
ed dig sehol föl nem merült gondolata szerint 
a regény elbeszélôje Kristóf, de egy idôsebb, 
már „elbölcsült” (91.) Kristóf, aki ezek szerint 
már túl van a határsértésen, és visszatért a ha-
tárokról, s akinek ezért a regény összes alakja 
közül egyedül volt jövôje. A határsértés ezek 
szerint nem a lét új szemlélete (amely a határ 
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fogalmát értelmetlenné teszi), csak egy a lét le-
he tôségek közül, akkor is – ha mint többször 
nyomatékosan felhívja rá a figyelmünket – tör-
ténetesen ennek a regénynek a szereplôi „kivé-
tel nélkül határátlépôk vagy legalábbis határsértôk” 
(99.). Ha így van, kevésbé a nagy tömbökre kell 
figyelni (az ezekben való nevelôdését Kristóf 
már maga mögött hagyta), hanem nagyítóval 
kell az apró jelek után eredni. S Misu talál is 
ilyen jelet, utalást arra, hogy Kristóf és Klára 
talán összekerülnek, s ez „szép szerelmes regényhez 
illô befejezése Kristóf történetének” (92.).

Sok mindent lehetne ehhez hozzáfûzni, s egyet-
mást ellene vetni, de nem folytatom. Lehet, hogy 
Misu ötlete jó ötlet, s ott, a harmadik kötet 571. 
és következô lapján van elrejtve a mû kulcsa. 
Újra kellene olvasni, felpróbálva az ô szemüve-
gét, kipróbálva az ô kulcsát, de erre most nem 
érzek hajlandóságot. Kár, hogy barátom már 
nem szereti kidolgozni az ötleteit.

Aug. 29.
Milyen remek ötlet, hogy Lukács SZOCIALISTA 
REALIZMUS-kötete mélyebb értelemben kevésbé 
az ôszintétlen gesztus, hanem az ôszinte értel-
miségi öngyûlölet dokumentuma. (Errôl szól 
A NYULACSKÁK BOSSZÚJA címû elôadás – SZÉL ÁR NYÉK-
BAN V.) S milyen remekül illett ez A ZSARNOKSÁG 
SZÉPSÉGE címû debreceni konferenciához. Én is 
ott voltam, s megint egyszer megbámultam Misu 
rejtélyes és vonzó tehetségét, hogy az élôbeszéd, 
a helyben születô gondolat elevenségével tud 
felolvasni egy megírt szöveget. Lehet, hogy ele-
ve az írás van nála élôbeszédre komponálva, 
beépítve annak lazaságát, üresjáratait? De hogy 
fordítható ez vissza? Az úgy látszik megvalósít-
ható, hogy az írás olyannyira imitálja az élô be-
szé  det, hogy amikor élôbeszédként elhangzik, 
ne lehessen megkülönböztetni tôle (persze meg-
fe lelô elôadókészség és elán esetén), de amikor 
az írást olvassuk, mi idézheti fel az élôbeszédet? 
Nyilván mûvészi képesség kell ehhez, amivel csak 
ritkán rendelkezik filozófus. Ahogy ma a semmit 
nem író, csak beszélgetô Szókratész elôt tünk 
áll, az nem Xenophónnak köszönhetô, hanem 
Platónnak (akinek egyébként szintén igen súlyos 
érvei voltak a gondolatok írásba foglalása ellen 
– VII. LEVÉL –, s a II. LEVÉL-ben azt mondta, hogy 
„nincs is Platónnak könyve, nem is lesz, amit most 
annak mondanak, az a megszépült és megifjodott 
Szókratészé”).

Elolvastam Heller Ági kritikáját az Alföld au-
gusztusi számában. Hát, jellegzetes baráti kriti-

ka. Filozófiáról (Misu filozófiafelfogásáról, fi-
lozófiaproblémájáról, filozófiakritikájáról) egy 
szó se, viszont kárpótlásul megajándékozza Mi-
sut irodalmi valôrökkel, amikkel biztosan nem 
rendelkezik. Bár kétségtelen, az ennek a könyv-
nek a problémája, amit Misu is lát (erre jó a 
naplóforma), hogy filozófia és irodalom határán 
toporog. Mondom, kevés az olyan filozófus (és 
kevés az olyan író), aki el tudja ezt a határt tö-
rölni...

Aug. 31.
Tegnap éjszaka, pontosabban ma hajnalban el-
jutottam a könyv végére. Nagyon fölgyorsult az 
olvasása, s végül szó szerint nem tudtam leten-
ni. S amikor befejeztem, akkor sem tudtam el-
aludni, kimentem a konyhába enni, újságot ol-
vastam, a szokásos dolgok. A napló elkezdett 
magával ragadni. Az igazság az, hogy a „szélár-
nyékos” részek, tehát az „írások” elolvasására 
rákényszerítettem magam (nehéz a napló szug-
gesztiójának ellenállni, amely szüntelenül kény-
szerrôl, kedvetlenségrôl, mussz-feladatról, ön-
is métlésrôl, önmagától való lopásról, unalomról 
és sikerületlenségrôl dörmög ezekkel kapcso-
latban), de a naplót szívszorongva faltam. Rá-
jöt tem ugyanis, hogy a kis életbeszámolóknak, 
gondolatforgácsoknak, álomleírásoknak, ön-
elemzéseknek, emlékképeknek drámai pszi cho-
di namikája van: itt valaki (nagyon remélem, sôt, 
tudni is vélem, hogy a napló énje és nem a szer-
zô je) egy év alatt megöregszik. 

Kezdetben viszonylag jó hangulatban, harci 
kedvvel, vállalkozó szellemben hajózik ki. Örül 
új tervének, hogy a legszemélyesebbet nyilvá-
nosságra hozza. Az Alföldben publikálta ezeket 
a bejegyzéseket egy éven keresztül. Én valahogy 
– ez is a kezdetben említett komplexussal függ 
össze – ott nem olvastam. Azt persze nem tudom, 
már eleitôl fogva is tervezte-e, hogy az évben 
elkészült alkalmi írásaival együtt fogja könyvben 
kiadni. Mindenesetre így a tanulmányok kelet-
kezésük pszichohistóriájával együtt jelennek meg, 
s ez is nagyon egybevág Misu filozófiai, filozó-
fiakritikai elképzelésével. Mert természetesen 
ez nem spontán napló, noha a naplóforma alap-
ve tô fikcióját, az „ôszinteséget” fenntartja, és 
gyakori önkorrekciókkal be is mutatja.

A terv kettôs: egy észjárás prezentálása min-
dennapi tevés-vevéseiben, s fôképp úgy, hogy 
az ész nincs a testtôl, a logosz a phüszisztôl el-
választva. (Ezért találhatta meg Nádas regénye.) 
Nagy – és persze reménytelen – harc folyik az 
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egyediért s minden abból kilépô általános, min-
den általánosítás lehetôség szerinti kiküszöbö-
léséért. Mihelyt beszélek, s fôleg, mihelyt írok, 
általánosítok. (Ezért támad fel Misuban a kétely, 
hogy a nyelv – Heidegger állításával szemben 
– talán mégsem „a lét háza”.)

Aug. 32., nem: Szept. 1.
Persze elmesélhetek egy történetet. De nem em-
lékszem rá. Miért nem emlékszem? A történet 
egy élet története. Ebben az értelemben Misu 
is a kezdetet keresi – „voltaképpen minden ember 
kezdet”, mondja Hannah Arendt –, csak úgy gon-
dolja, ha feláldozza az „objektivációit”, amely 
persze története része, értékeset és értéktelent 
válogatatlanul tûzbe vet, akkor ennek fényénél 
fogja megtalálni. 

Miért nem emlékszik gyerekkorára? Az álom 
tökéletesen személyes (bár ez sem biztos: amikor 
Jungot olvastam, jungiánus álmaim voltak); ta-
lán az álmainknak a múltunkkal és jövônkkel 
való összefüggése (errôl érdekesen ír Ági a re-
cenziójában), az az egzisztenciális megilletett-
ség, amellyel egy-egy „jelentôs” álmunkból föl-
ébredünk, föltárja a kezdetet. Így lesz a napló 
álomnapló is. (Ezért találhatta meg Michel Fou-
cault BEVEZETÉS BINSWANGER ÁLOM ÉS EGZISZTENCIA 
CÍMÛ MÛVÉHEZ címû mûve.) 

Na, megyek aludni. Reggel folytatom.
Az ágyban még elkezdtem harminchárom év 

után újraolvasni Sartre AZ EGYEDI EGYETEMES címû 
nagy Kierkegaard-tanulmányát. Homályos in-
tuíció súgja, hogy az valamilyen szempontból 
megvilágítja majd Misu problémáját a filozófi-
ával. Mert a sokat idézett Heidegger és Nietzsche 
mellett (elôtt?) K. a fôszereplô.

Szóval a májusban kezdôdô naplóév nem in-
dul rossz hangulatban. Föltûnik a jellegzetes Mi-
su-féle szellemi gesztus: gyürkôzzünk neki, gon-
doljuk végig. Megjelenik az elôzô könyv, a SI SAK-
ROSTÉLY-HATÁS, Misu azt mondja, hogy ezzel lett 
az, ami mindig is volt: szuverén gondolkodó. 
Bemutatják, jó a visszhangja, s ez persze nagyon 
érdekli. A napló imitt-amott a csábító naplójá-
vá válik – szellemi értelemben, ahogy egy-egy 
elôadásban, beszélgetésben elragadja a közön-
ségét, és erotikus értelemben, ahogy följegyzés-
re méltónak talál egy-egy ismeretlen nôvel va-
ló szemkontaktust, mosolyváltást. „Öregedés? Azért 
keresem mindig a nálamnál fiatalabbak barátságát, 
mert nem akarok megöregedni? De hát megöregedtem! 
Biztos? Ezt is csak játszod. Ez is csak egy kacér szerep. 
S most bevallok valamit magamnak: azokkal van 

bajom, akik kacér szerepeimet csípôbôl elutasítják. 
Joggal teszik? Mit is jelentene ez? S ha úgy gondolják, 
hogy joggal teszik, akkor miért ragaszkodnak a velem 
való kapcsolathoz? (Hm, s miért ragaszkodom én is 
a velük való kapcsolathoz?) Kacérság és hasadtság 
– összefüggenek-e?” (23.)

A könyv második felében aztán más hangulat 
uralkodik. „...legyen balga vagy botrányos, zavaros, 
végig-nem-gondolt, önellentmondó, mindannak el-
lentmondó, amit még két nappal azelôtt gondoltam, 
olyan, amit normális ember nem ír le a nyilvánosság-
nak, pláne magáról, itt az áll, amit és ahogyan 
gondolom. Jó, legyek óvatos: majdnem az áll. Ez 
vagyok én, és basta. Kell, nem kell, tetszik, nem tetszik, 
bánom én. Vagy a fene tudja. Kapják be... Nem aka-
rok kelleni, nem akarok tetszeni, hanem – ezt a magam 
szavával szebben és bölcsebben nem tudnám kifejezni, 
azt akarom, »hogy látva lássanak«. Hogy az meg mi-
ért jó? Hát tudhatok én mindent?” (253.) S ez sem 
a végsô állapot, hiszen még itt is ott van az a 
valaki, aki elôtt meg akar mutatkozni. Az Ady-
vers fenséges nárcizmusa is átszüremlik: ha meg-
mutatom magam, az valamiért jó, valamiért fon-
tos annak, akinek megmutatom magam. S no-
ha ez bizonyos mértékig végig megmarad, hiszen 
különben abbahagyná, de az abbahagyást is csak 
valami végtelen kedvetlenség tiltja le, a napló-
írás önjáró automatizmussá és ugyanakkor nem-
sze retem feladattá válik. Sok konkrét oka lehet 
ennek, a visszatérô depresszió, az életkörülmé-
nyek (Misu életének körülményei! nem ismerek 
egyetlen embert, aki körül így csapkodott vol-
na a halál és a betegség békeidôben, s ért el any-
 nyit a hozzá közelállók s nála fiatalabbak közül, 
ami három életre is sok volna; „nem ember szívé-
be va ló nagy kínok” ezek, csak bôgni lehetne rajta, 
ha tudnék). De amit a napló íve mutat, az a Má-
sik hoz va ló viszonytól az önmagába fordulásig 
tart, a csábítástól az öregkori autizmusig. 

És ez végtelenül megrendítô. Dokumentum, 
nem irodalom, de jelentôs dokumentum. „Partra 
szállottam. Levonom vitorlám. / A szelek mérgét ne-
mesen kiálltam.”

Mielôtt befejezném ezt a naplót, hogy áttér-
jek a recenzió megírására (azt persze nem tudom 
még, hogy mit fogok tudni mondani abban a 
recenzióban), még egyszer ideírom, hogy a nap-
ló alakját, akivel ez és így történt, megkülön-
böztetem nemcsak Vajdától, de Misutól is. Hála 
istennek, láttam én már ôt azóta is jó harci kedv-
ben, lerázva magáról évei terhét, „tankszerû kép-
zôd ményként” – ahogy írtam egyszer róla – neki-
rontva mások jó vagy rossz, meggondolt vagy 
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gondolattalan meggyôzôdéseinek. Mindennek 
érvényességére rákérdez, s nem riasztja vissza 
az eredmény pozitív értelemben vett kiürese-
dése. Bizony gyakran jutottak eszembe (mulatva 
rajta is, meg magamon is, akinek ez eszébe jut) 
képzelt vagy általa képzelt ellenfelérôl a Heine-
sorok a DISPUTATION-ból: „Gilt nichts mehr der Taus-
ves-Jontof, / Was soll gelten? Zeter! Ze ter!”2

A CSÁBÍTÓ NAPLÓJA
(Recenzió)

Vajda Mihály új könyvében különbözô tárgyú 
és mûfajú alkalmi írásait gyûjti egybe egy nap-
ló keretében, amely ezeknek az írásoknak az 
elômunkálatait, a velük kapcsolatos – sokszor 
nagyon is ellentmondásos – gondolatokat, han-
gulatokat tartalmazza, továbbá élete egyéb ese-
ményeit, olvasmányait, kötelezettségeit, családi 
életét, legkülönbözôbb tárgyú reflexióit, emlé-
keit s kiemelt jelentôséggel az álmait. Egyfajta 
önanalízis ez, amelynek csak dokumentumai a 
lege artis megírt írások (bár azokat is csak mód-
jával nevezhetjük így, hiszen Vajdának baja van 
a tudomány, illetve filozófia mesterségével és 
annak szabályaival is), s egy pillanatig sem két-
séges, hogy minek tulajdonít nagyobb jelen tô-
sé get.

Mindez egy legalább három évtizede érlelôdô 
folyamat jelenlegi végpontja, amelyet nevezhe-
tünk egy filozófia radikális perszonalizálódásá-
nak, de nevezhetünk a filozófia radikális kritiká-
jának is, sôt – egyáltalában nem, vagy elô vi gyá-
zatosabban: olykor egyáltalában nem Vajda el-
lenére – valamifajta szakításnak a filozófiával. 
Ha minden állításunkhoz hozzá kell tenni (má-
sok azt gondolhatnák, hogy ennek hozzászámí-
tása ma már magától értetôdik, de Vajda nem) 
a szerintemet, a számomrát, akkor szükségképp 
elô renyomul az, aki szerint, aki számára. Ôt kell 
megismerni. A filozófia önismeret. 

A probléma valaha Husserl nevezetes meg-
határozásában tárult a Husserl-monográfus elé 
(„filozofálásunkban az emberiség funkcionáriusai 
vagyunk”, „az emberiség igazi léte... csak valamilyen 
teloszra irányuló lét lehet, s ha egyáltalán megva-
lósulhat, csak a filozófia által valósulhat meg – ál-
talunk, ha komolyan filozófusok vagyunk”, AZ EU-
RÓPAI TUDOMÁNYOK VÁLSÁGA I. Atlantisz, 1998. 35. 

2 „Nem ér már a Tauzvesz-Jontof? / Semmi se szent? Resz-
kess! Reszkess!” (Eörsi István fordítása.)

Fordította Berényi Gábor és Mezei Balázs). Pró-
ba köve a marxista, tudományosnak nevezett 
filozófia volt, s utóbb már annak revíziója is, 
amelyben Vajda tevékenyen közremûködött. 
Az ezekre vonatkozó kritikai kérdések fordultak 
át abba a programba, amelynek továbbra is tisz-
tán negatív alapállítása, hogy a filozófus senki 
mást nem képviselhet, mint saját magát. Ahogy 
Petri szakított a képviseleti lírával, Vajda a kép-
viseleti filozófiával.

Az általánossal szemben az egyedi: ez lett hát 
a megoldás. De hogyan kommunikál ez az álta-
lá nossal provokatívan szembeállított tiszta egye-
diség másokkal? Mi szakíthatja át szolipszizmu-
sát? Az, ha önmagunkat magyarázva állítjuk, 
„elevenítjük meg” (125.) az általánost. Ez a kier-
ke gaard-i gondolat két feladatban csapódik le, 
vagy két feladattá alakul át. A kritikában és az 
élettörténetben. A kritika az általános fogalmak-
ban gondolkodókat, a Szellem általánosságában 
osztozni vélôket leplezi le. Ám ezek halmaza is 
általános fogalom, továbbá olyan általános fo-
galmakból vezethetô le, mint a tudomány, illetve 
a tudományipar, a szakfilozófiává vált filozófia, 
az analitikus filozófia, sôt a „Napnyugat” stb.: 
egyfajta globális általánosítást, amelyet a gyanú 
hermeneutikája indukál, és az elôítélet megelôlegez, 
Vaj da nem úszhatott meg. Szerintem, azaz úgy, 
ahogy gondolkodása számomra megnyilvánul, 
ahogy én látom, ha nem tévedek. 

A Szellembôl továbbá személyes szellemek, 
sôt kísértetek lettek. Mindenkinek mások a szel-
lemei, mindenkinek más kérdéseket tesznek föl. 
Ezért lesz kitüntetett szerepe az élettörténetnek, 
illetve az élettörténet visszanyerésének.

A kérdés továbbra is az, hogy miképpen osz-
tozhatunk ezekben az egyszemélyes szellemek-
ben, mitôl tarthat ez számot – nem tudom ki-
kerülni a szót – általános érdeklôdésre. Erre 
szolgál az irodalom, mindenekelôtt az indivi-
duális líra és a regény. A regény filozófiája irán-
ti érdeklôdés töretlen majd’ száz éve, a THEORIE 
DES ROMANS óta, s legújabban is ösztönzéseket 
kapott, például Richard Rortytól, illetve a re-
gényíró Milan Kunderától. Vajda számos re-
gényt olvas és értelmez könyvében; ezek közül 
különösen fontos számára Nádas Péter PÁR HU-
ZA MOS TÖRTÉNETEK-je (valószínûleg a test-lélek, 
test-szellem kettôsség felmondása miatt), W. G. 
Sebald AUSTERLITZ-je (az elveszített emlékek fel-
tárása miatt). (Érdekes fényt vet a teoretikus 
szellem mûködésére, hogy Márton László ÁRNYAS 
FÔ UTCÁ-ja nem tetszik neki, de ahogy összefog-
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lalja, megfogalmazza a kisregény problémáját, 
hirtelen elkezdi érdekelni, s elhatározza: újra-
olvassa – 296.) A regények olyan személyes sor-
so kat idéznek fel, amelyeket az analógia-, az 
identifikáció- és a distanciaképzés eszközeivel 
vonatkoztathatunk a magunk sorsára, anélkül, 
hogy általánosítanánk: párhuzamos életrajzok, 
párhuzamos történetek. A fordított út, hogy a 
filozófus regényt ír, méghozzá énregényt, rit-
kább. Vannak utalások a naplóban, amelyek egy 
ilyen terv körül forognak. Ezért mondtam, hogy 
a napló a jelenlegi végpont, a valódi talán a re-
gény lesz.

A másik lehetôség, ha az egy személy súlya, 
vonzóereje, karizmája emeli meg a tisztán egye-
dit. Vajda persze – szövegébôl kitetszik – jelentôs 
egyéniség. Ez a jelentôség nem lehet etikai ter-
mé szetû, mert az etikai az általános. Nincs mo-
rális küldetés. Vajda következetes: ha nincs ál-
talános alapunk, akkor a Ne ölj! parancsolatát 
sem tudjuk arra építeni, noha valamiért, s nem 
pusztán a következményektôl tartva, nem ölünk. 
A jelentôség nem lehet vallásos ter mé sze tû, hi-
szen Vajda végtelenül idegenkedik a prófétá-
lástól, a hit kikényszerítésétôl az abszurd ere-
jénél fogva. A kierkegaard-i stádiumok közül 
ma rad tehát az erotikus, a csábítás. S valóban, 
naplója bizonyos értelemben a csábító naplója. 
Ôszinte – ez a napló kötelezô fikciója –, de en-
nek az ôszinteségnek szükségképp retorikája is 
van. Nem rábeszélni akar, hanem magával ra-
gadni. 

De mit jelent ez? Jelenti – teljesen banálisan 
– a tetszeni vágyást, a hódítást. Akit meghódí-
tunk, annak nem kell azonosulnia velünk, nem 
kell a követônkké válnia. Csak és kizárólag hó-
dolnia kell. Akit elcsábítanak, azt nem valami 
csábítja el, hanem valaki: egy megismételhetet-
len, követhetetlen, utánozhatatlan egyediség, 
szubjektivitás. A csábítás radikálisan ellentétes 
a meggyôzéssel. 

Ez a – hogy úgy mondjam – afilozofikus vagy 
antifilozofikus mozzanat azonban vissza is zár 
a kiindulóponthoz; nem csak azt a célt szolgál-
ja, hogy Vajdának sok híve, de egyetlen követôje 
se legyen. Mert ha Vajda szerint az ô szellemei, 
az ô kísértetei kizárólag az övéi is, mindenkinek 
vannak, és mindenki feltárhatja a maga kísér-
teteit. És akkor ôt „olvasva önmagamig hatolok el, 
meg akarom ragadni ôt, és magamat ragadom meg; 
ez a nem-konceptuális mû felhívás arra, hogy mint 
minden fogalom forrását önmagamat értsem meg”. 
Ezek Sartre szavai Kierkegaard-ról (AZ EGYEDI 

EGYETEMES. In: Sartre: MÓDSZER, TÖRTÉNELEM, EGYÉN. 
Gondolat, 1976. 321. Nagy Géza fordítása), s 
azért citálom ide, mert Vajda útja leírható így is: 
Hegeltôl/Marxtól (Heideggeren és Nietzschén 
keresztül) Kierkegaard-ig.

Eddig világos. Most azonban meglepetés ér. 
Azt látom, hogy az eredetét tekintve demokra-
tikus indulat és gondolat (ne már a filozófus, 
vagy egy élcsapat, vagy az elit, vagy a vezér, vagy 
valami megváltó, vagy akárki mondja meg, mi 
jó az embereknek...) az ellentétébe fordul. Nem 
abban az értelemben, hogy Vajda bármit is meg 
akarna mondani az embereknek. Boldoguljanak, 
és legyenek boldogok, ahogy tudnak. A megbí-
zatást egyszer s mindenkorra törölte szótárából. 
Hanem hogy elveszítette az emberek, mint egy 
újabb általánosság iránti érdeklôdését. Ezt is 
tudomásul vesszük, mint teoretikus döntésének 
következményét. Ami meghökkent, az a belo-
pakodó nietzscheánus árnyalat, a többség, az 
általánost követôk, az integritás nélküliek, „a 
nem tulajdonképpeni” egzisztenciák (132.), a perc-
emberkék, a nietzschei jó emberek (azaz a szol-
galelkek), „a fennálló és megrendíthetetlenül adott-
nak vett körülmények követelményeinek” eleget tevôk 
(269.), az alkalmazkodók, „a boldog ugrabugrálók” 
(270.), „az idiotész, das Man, a hétköznapi ember, 
aki tiszteletben tartja a határokat” (100.) enyhe arisz-
tokratikus megvetése. 

Itt kézenfekvô volna Vajda állandóan ismételt 
érvét vele szemben érvényesíteni. Ki jogosítot-
ta fel ezekre az általánosításokra? Az inautenti-
kus egzisztencia (ha van ilyen) nem éppen úgy 
csak történetébôl, egyediségébôl volna általá-
nosítható, mint a „rosszak”, az engedetlenek, 
integerek és intranzigensek, a „jogosult kivételek”? 
Bizonyára ironikusan volt gondolva, de azért 
megdöbbent mindkét irányba vágó hideg rész-
vétlenségével az alábbi naplóbejegyzés: „Aluljá-
ró, bevásárlóközpont. A bevásárlóközpontban nyüzsög 
a nietzschei utolsó ember: boldog és kacsingat. Ha 
Frigyes erre járna – elég persze, ha elmegy Lipcsé-
ig –, szerintem az aluljáró hajléktalanjaiban látná 
az Übermensch kezdeményeit: azok kiléptek az egészbôl, 
túlléptek rajta. Nem kell nekik a boldog ésszerûség 
bamba világa.” (233.)

Egy pillanatra mintha fölsejlene, hogy ez ta-
lán nincs így rendben. „Ami persze nem fért bele a 
»Jövô«-cikkbe: megeshet, hogy baj van Nietzsche ant-
ropológiájával. Ugyanis két részre osztja az emberisé-
get, mint a szokványos politikai antropológiák. Van-
 nak a jók, és vannak a rosszak.” De aztán elhesse-
geti, nem gondolja végig: „Most azt itt nem fejtem 
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ki, hogy miként függ ez össze a jövô problematikájá-
val. Megeshet, sehogy. S az is megeshet, hogy Nietzsche 
antropológiájával sincsen semmi baj.” (271.)

A BÚCSÚ A SZÉP JÖVÔTÔL címû esszé egy mi ni-
málutópiával zárul. Az emberiségnek nincs jö-
vô je, de egyes embereknek s azok közösségeinek 
– „nekünk” – lehet. „S akkor mit tegyünk – kérdi 
az, aki nem akar többé jó és engedelmes lenni? Észre 
nem veszi ugyan, de abban a pillanatban, amikor 
feltette e kérdést, minden igyekezete ellenére még min-
dig jó. Kell neki valaki, aki megmondja, hogyan lehet 
leszokni az engedelmességrôl. Én nem tudom, s mást 
mondogatni sem tudok magamnak, mint hogy: csak 
püffesszék boldog világukat mindazok, akik nem tud-
nak mást akarni. Legyenek boldogok, nekem is csur-
ran-cseppen valami boldogságukból. Csak hagyják 
meg nekünk, azoknak, akiknek ez kell, a magunk 
nevetséges kis oázisát. Ahol mi bütykölhetünk, a ma-
gunk, a gyerekeink, az unokáink, a barátaink, a sze-
retteink, legyenek bárkik is ôk, meg a többi kompeten-
ciánk körébe tartozók nap mint nap zsugorodó jövôjén. 
Az emberiség szebb jövôje? Seid umschlungen, Mil lio-
nen... No nem! Hogy mondta József Attila? »ha száz szor 
nincsen, akkor is / Istenre bízom a világot.«” (270.)

Ki lehet az a valaki, aki megmondja, hogyan 
lehet leszokni az engedelmességrôl? Talán – 
minden tiltakozása ellenére – mégiscsak a té-
pe lôdô, önfeltáró Vajda Mihály? Könyve min-
denesetre – s ez bizonyára nincs szándéka ellené-
re – jóval több kérdést hagy nyitva, mint ameny-
nyit megválaszol, jóval több önellentmondást 
hagy megoldatlanul, mint amennyit megold. 
Mottója erre utal: minden megoldással és vá-
lasszal szélárnyékba vonulunk, de a gondolko-
dónak a szelek mérgét kell kiállnia.

Radnóti Sándor

EGY TÚLKOMPENZÁLT 
VILÁG

Kende B. Hanna: A kisemmizett férfinem
Osiris, 2009. 234 oldal, 2980 Ft 

Kende B. Hanna könyvének nézôpontja ha nem 
is új, de érdekes: a világ azért lett olyan, amilyen, 
mert a férfiak – tudattalanul persze – nem gyôzik 
túlkompenzálni abból fakadó kisebbrendûségi 

érzésüket, hogy nem képesek sem kihordani, 
sem megszülni, sem táplálni utódaikat. És – ha 
ez így, explicite nincs is kimondva – az egész 
Freud-féle elmélet a kislányok péniszirigységé-
rôl lényegében arról szól, hogy a tudattalan „fel-
találója” maga is ennek a mindvégig tudattalan 
uteruszirigységnek a fogságában konstruálta 
meg, mintegy védekezésül, elméletét. 

A pszichoanalízisnek az alapfeltevésen kívül 
a szerzô fejtegetéseiben nincs túl nagy szerepe, 
sokkal inkább a mitológia, az antropológia, a 
filozófia tárgykörébôl meríti a példákat tézise 
bizonyításához.

Az kétségtelenül igaz, hogy Freud figyelmé-
nek középpontjában a kisfiúk és az apák kapcso-
lata állt (kasztrációs szorongás, Ödipusz-komp-
lexus). Ezért érthetôek azok a freudizmuskriti-
kák, amelyek Freudot hímsovinizmussal vádol-
ják. Ezt a férfiközpontú világképet igazolja a 
péniszirigység felvetése is. Az azonban nehezen 
tagadható, hogy kislányokban, miután meglát-
ják, hogy nekik valami nincs, ami a fiúknak bez-
zeg igen – megindulhat a hiányzó részrôl való 
fantáziálás. Az sem „irodalmi ritkaság”, hogy 
kisfiúk attól rettegnek, hogy ôk is elveszíthetik 
– hiszen lám, a lányokkal is valami ilyen rémes 
dolog történhetett. A helyzet azonban valóban 
túldimenzionált. Fôként azért, mert az ilyen 
fantáziáknak a hátterében általában valamilyen 
felnôttôl, szülôtôl jövô kimondott (kasztrációs) 
fenyegetés áll. 

Egy ilyen hiány vagy többlet nem csak a pénisz 
vonatkozásában létezhet, s ahogy erre Kende B. 
Hanna is utal, ilyen alapon annyi másra is lehet 
irigykedni – a nôi mellre például, amely egyál-
talán nincs elrejtve a test belsejébe, mint ahogy 
erre hivatkozni szokás a vagina vagy az uterusz 
említésekor – tehát irigyelhetô. Azután például 
irigyelhetik kisfiúk apjuk péniszét, a kislányok 
meg félhetnek tôle, mint ahogy ezt a klinikum-
ban számtalan analitikus eset bizonyítja.

Vagy hogy a híres pszichoanalízis-szakértô, 
Woody Allen véleményét idézzem: a péniszirigy-
ség nem más, mint hogy a férfiak egymás pé-
niszét irigylik. 

Leszögezhetjük, hogy Freud és az a társadal-
mi közeg, amelybôl származott – és most nem 
a zsidó gyökerekre gondolok –, valóban eléggé 
macsó nézôpontból szemlélte a világot.

Ahogy korábban jeleztem, Kende B. Hanna 
témája érdekes, és laikus körökben nem köztu-
dott, de a pszichoanalízisben egyáltalán nem új. 


