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°s lÀtÀ, hogy Ágy: jÂl van.
A hold- ¢s naps¡t´tte °den
fÀi alatt szurkos hordÂkban
gy¡m´lcs fortyog sajÀt lev¢ben.

A rothadÀsban f¢lve l¢p
a z¡mm´gû f´ld´n a Gazda.
Hemzsegû hÃsok k´zt lehet m¢g egy ¢p,
elgurult alma az egetverû gazban.

A kicsiny szûlûszemet
ä m¢g z´ld ä Âvatosan eltapossa.
E ragacsbÂl tÀmadnak sz´rnyeteg
muslicÀk a korai mustra.

A barackbÂl mÀr csak magja lÀtszik.
A k´rt¢t hulltÀban megrohanta
a darÀzs. A szilvÀn hangya mÀszik,
mielûtt megrohadna.

Eg¢szs¢ges vagy alig s¢r¡lt:
mindegy ä ez az ý titka ä,
vÀlogatÀs n¢lk¡l
a t´bbi k´z¢ hajÁtja.

A hordÂkban Ãjabb ¢s Ãjabb
r¢teg neh¢zkedik
egymÀsra ä a sajÀt s a mÀsik sÃlya
fogja mind elem¢szteni.

Mikor kicsordulnak a hordÂk,
szakÁt egyet a fÀrÂl ä
boldog, kibe ¢let¢ben belekÂstol,
boldog, ki nem hull le magÀtÂl.
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Az eg¢sz ter(e)m(t)¢s rÀrohad.
Csak n¢hÀny boldog, kiket Isten
ä ez az ý titka ä gondosan kivÀlogat:
dereng a mennyei mirelitben.

A lakomÀn poharÀban
tisztÀn ragyog a begyüjt´tt gy¡m´lcs.
Sehol senki, csak ý HÀrman.
°s MagÀn kÁv¡l ¡v´lt:

BOLDOG, AKI T¹KR°SZEG!
Lefekszik a f´ldbe ruhÀstul.
A halÀl, a pillanat t´rt r¢sze
vÀlasztja el az ¢r¢st a rothadÀstÂl.

Csillagokkal aranyozott t¡kre
mered RÀ. FortyogÂ hordÂk a fÀk alatt.
Iszik az eg¢szs¢g¡nkre,
¢s K¢pmÀsÀhoz vÀgja a poharat.

V¢gign¢z ´r´mittasan
a nap- ¢s holds¡t´tte
kerten. Ez az a pillanat.
Tompa puffanÀssal zuhan a f´ldre.
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az agy aszfaltjÀn sz¢tfûtt
varangy-nyÀr tesped
a nyakon infarktus hurka duzzad ä az eg¢szs¢gtûl
majd kicsattannak a testek

a nap t¡z¢ben a jelenl¢t nyÀrsÀrÂl lassan
verÁt¢k csurran a f´ldre ä az emberszalonna zsÁrja
elj´tt az idû rohan a strand
tolong tocsog sikoltozik a hullÀmf¡rdûsÁrban

hatalmas lapÀtkezeivel
nût f¢rfit gyereket bedarÀl
g¢phÀzpoklÀba a vizet
f´lkavarÂ motor, a halÀl

leszÀll sz¢k¢bûl a boldogsÀgÃszÂmester, az isten
elcsendesÁtette visongÂ f¡rd´zûit
a mozdulatlan sÁma vÁzben
hatÀrtalan felhûtlen boldogsÀg t¡kr´zûdik
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havaktÂl roskadozÂ
kinnfeledt nyugÀgyak reccsenû erdej¢ben egy elhagyott
pokrÂc tisztÀsÀn homokozÂ-
v´d´rnyi vÁz ragyog
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´r´k s´t¢ts¢g foncsorozta napszem¡vege m´g´tt
rejtûzik ¢s maga el¢ mered
a felhûkarcolÂ tetej¢re felsz´k´tt
¢letfa leveleit t¢pdesi ä ez szeret ez nem szeret

egy az egyhez l¢pt¢kü terepasztalÀn
v¢gsû hely¡kre ker¡lnek a dolgok
vizespoharat k´r´mollÂt f¡vet fÀt absztrahÀl
sz¡ks¢gszerü bÀbukat rÀngat v¢letlendrÂton

emberszabÀsÃ angyalok ûrzik a legbelsû szobÀt
k¢rdez¢s n¢lk¡l kinyÁrja ki rÀnyit
a pokolba maroktelefonÀl
t´megszerencs¢tlens¢get rendez sz¡l¢st irÀnyÁt

v¢gtelen kihalt folyosÂkon
l¢pteitûl a szûnyeg mint sÁrhant ¢szrev¢tlen s¡pped
sajÀtkezüleg az utolsÂ szÂt
bel¢nkfojtja ä segÁts¢g! ä l¢legzet¡nket

az irdatlan irodahÀz csillagneonjÀn ISTEN
°S TçRSA, A SZENTL°LEK °S KRISZTUS, A FIA
el nem k´vetett bün´k¢rt sokadÁziglen
k¡l´n´s kegyelemmel gyilkol a maffia

az alagsorba nem f¢r k´zel¢ben büz´l´g
a valÂdi emberbûrgarnitÃra
tegyen csodÀt, f´lhÁvja az ¹rd´g´t:
a vilÀgot adja, ha egyszer ý halni tudna

¢teri helikoptersuhogÀst hall
leszÀll a Szentl¢lek s a keresztfÀrÂl Fia
jelentik: a SÀtÀn halott, a vilÀgnak v¢ge ä egymÀssal
kell a Szent HÀromsÀgnak leszÀmolnia

SajÂ LÀszlÂ: IstenallegÂriÀk ã 95



4

°s lÀtÀm: magam vagyok.
°s ez nem jÂ. A kietlen
ûr¡letbûl az angyalok
kardallal üztek ki engem.

°s lÀ(tÀ)m, mindenek: lûnek.
Gondoltam, jÂ leszek ezeknek.
Szagommal orruknÀl fogva vezetem ûket.
Nyomomban vannak, s nyomaik engem hozzÀm vezetnek.

ForrÀsomnÀl isznak, etetûmn¢l esznek,
t¡zemn¢l ¡zekednek.
ºrÁtenek, vakarÂznak ä egyetlen
Àllatot sem lÀttam r¡hesebbnek.

HajtÂm, a SÀtÀn, s kutyÀi: Szeretet, Hit, Rem¢ny
kiüzik ûket e tisztÀsra,
hogy halÀlra r¢m¡lt tekintet¢t
mindenki sajÀt szem¢vel is lÀssa.

Csillagok, a menny visszf¢nye.
Fogaik k´zt m¢g a sz¡let¢s szalmÀja, k´r´tt¡k hÂ ropog.
Hallom, egy¡tt is egyenk¢nt j´nnek szeg¢nyek,
lelkesek, boldogok.

Itt van a hÁm s a nûst¢ny,
¢s itt vannak a k´lykeik ä
nem c¢lzok, t¡zelek, s ha elfogy a pillanatt´lt¢ny
v¢gre ä nem fogom vel¡k az idût t´lteni.

A szÁnem elûtt f´lkunkorodÂ halÀl
szûnyeg¢ben majd maguktÂl hanyattesnek ä
unalmamban csinÀltam a Semmit, ha mÀr
itt ¡l´k hosszÃ m¢la mennyei magaslesben,

s mint Fiam a keresztfÀrÂl, halÀlra
Át¢lû sz¢kembûl lÂgÀzom a lÀbam ä
ý, a Szentl¢lek meg °n, hÀrman
Egyek a vadÀsztÀrsasÀgban.

V¢gign¢zz¡k, ahogy szerencs¢tlenek
m¢g elvergûdnek egy-egy sÁrhant-fedez¢kig,
s mint sz¡ks¢g¡ket, az ¢letet
magukra hagyatva v¢gzik.
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A f´ldben a f´ltÀmadÀs f¢rge:
a l¢lek tartja test¡ket ¢bren ä
ha nincs is Isten, nincs nyugtuk itt sem, az °let
ä lÀrvÀk, ny¡vek ä vadÀszter¡let¢ben.
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BEVEZET°S MIHAIL BAHTYIN
TANULMçNYçHOZ

Bahtyinnak ez a müve szÀzadunk hÃszas
¢veinek elsû fel¢ben sz¡letett ä valÂszÁnü-
leg Bahtyin vityebszki tartÂzkodÀsa
(1920ä1924) alatt ä ¢s t´red¢kben ma-
radt. HiÀnyzik az elsû fejezet eleje, ¢s A
SZERZý PROBL°MçJA cÁmü r¢sz utÀn csak
a k´vetkezû fejezet cÁme maradt meg: A
SZERZý °S A HýS PROBL°MçJA AZ OROSZ

IRODALOMBAN, itt a k¢zirat megszakad.
Az eredetiben a fejezetcÁmek is hiÀnyoz-
nak, ezek az elsû kiadÀst sajtÂ alÀ rendezû
Sz. G. BocsarovtÂl szÀrmaznak. A k¢zirat
a k´vetkezû fejezetekbûl Àll: AZ ELSý FE-

JEZET T¹RED°KE; A SZERZý °S HýS VISZO-

NYçNAK PROBL°MçJA; A HýS T°RBELI

FORMçJA; A HýS IDýBELI EG°SZE (A BELSý

EMBER ä A L°LEK PROBL°MçJA); A HýS °R-

TELMI EG°SZE; A SZERZý PROBL°MçJA.
A terjedelmes tanulmÀny Àltal feldol-

gozott probl¢mak´r szorosan kapcsolÂ-
dik Bahtyin k¢t mÀsik, szint¢n a hÃszas
¢vekben sz¡letett munkÀjÀhoz ä A TARTA-

LOM, AZ ANYAG °S A FORMA A VERBçLIS

MþV°SZETBEN cÁmü tanulmÀnyhoz (1924,
magyarul in: M. M. Bahtyin: A SZñ AZ

°LETBEN °S A K¹LT°SZETBEN, EurÂpa,
1985, fordÁtotta K´ncz´l Csaba), illetve a
DOSZTOJEVSZKIJ PO°TIKçJçNAK PROBL°-

MçI cÁmü k´nyvh´z (1929, r¢szletek ma-
gyarul in: M. M. Bahtyin: A SZñ ESZT°TI-

KçJA, Gondolat, 1976, fordÁtotta K´ncz´l
Csaba). A mü elvi alapÀllÀsa, hogy a ver-

bÀlis müalkotÀs eszt¢tikÀja csakis az Àlta-
lÀnos filozÂfiai eszt¢tika elveire tÀmasz-
kodva dolgozhatÂ ki sikeresen.

Bahtyin az Ãn. nyeveli iskola mÀs tag-
jaival, pl. L. V. Pumjanszkijjal ¢s M. I. Ka-
gannal egy¡tt 1919 ¢s 1924 k´z´tt igen
aktÁvan foglalkozott ÀltalÀnos filozÂfiai, il-
letve erk´lcsfilozÂfiai k¢rd¢sekkel, fûk¢nt
a margburgi neokantiÀnus iskola ¢s kivÀlt
Hermann Cohen szellem¢ben. A nyeveli
iskola tagjait hosszabb ideig foglalkoztat-
ta az a k¢rd¢s, hogy milyen mÂdszerekkel
lehet feltÀrni az erk´lcsi l¢t sajÀtossÀgait.
Bahtyin e probl¢ma felvÀzolÀsÀnak szen-
telte A TETT FILOZñFIçJA cÁmü munkÀjÀt,
amely A SZERZý °S A HýS AZ ESZT°TIKAI

TEV°KENYS°GBEN k¢ziratÀval pÀrhuza-
mosan sz¡letett, szint¢n Vityebszkben.

A TETT FILOZñFIçJç-ban kifejti, hogy
mivel a l¢t-esem¢ny egys¢ges ¢s egyszeri
vilÀgÀt àelvileg sem az elm¢leti kategÂriÀk, sem
a t´rt¢neti megismer¢s kategÂriÀi, sem pedig az
eszt¢tikai intuÁciÂ nem k¢pes megragadniÊ,
ez¢rt ennek leÁrÀsa csak r¢szlegesen le-
hets¢ges, csak e vilÀg fenomenolÂgiÀjÀt
lehet megadni. Ez a leÁrÀs pedig nem el-
m¢leti terminusok segÁts¢g¢vel t´rt¢nik,
hanem a nyelv eg¢sz teljess¢ge r¢v¢n, de
ebben az esetben àsem lehet¡nk teljesen
adekvÀtak, ez mindig csak mint feladottsÀgÊ
szerepelhet a szÀmunkra. àAz egyszeri va-
lÂsÀgos cselekedetet ¢s annak elm¢letileg gon-




