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Marsall László

KUCOROGNOM DÍVÁNY ÖLÉBEN

Jó  pár hete kimúlt kedvem 
fehér lapon verekednem, 
betörni szárnyas lovat,
Pegáz csontját összetörni, 
nyergéből a földre dőlni, 
volna kedvem heverészni, 
lesni cirmos vadnyulat.

De legyen ott óriás dívány, 
bármi öreg rongyos hitvány, 
ölében kucorognom, 
legyen tálnyi szilva körte, 
számba hulljon ne a földre, 
meg egy üveg Szürkebarát, 
öblögetni a torkom.

Országházás hites varjak, 
nehogy bármelyükbe marjak, 
fölöttem jó  magasan 
károljanak pizsamában, 
megférnék én a gatyámban, 
volna kedvem szunyókálni, 
napon süttetni hasam.

A távolban autómorgás 
jelezni a sürgés-forgást, 
gyújtanám a mécsesem, 
ma csak ilyen kis-kozmikus 
heverészős idillikus 
pilácsóskás estre vágyom, 
csak lenni tökélyesen.
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REGGEL A MACSKAKIRÁLLYAL

A hetyke macska talpa nyomát falon 
figyelni reggel, nézni m eredt szemmel 
oly éberen mint héja volnál 
reggeli étkedet, őt a cirmost,

s felfalni bármi másnemű életet 
méltóbb-e mint a kecske-fi agg bakok 
gyerek-lesése fűzbokorból 
ütni le szúrni a kis palántát?

Egyél kukából friss ürüléket bár, 
így vagyok én is, macskakirály manap, 
ha ütne seprű, csőr ha verne, 
rangom enyém, papus!

ŐS-ÖREG NYELVEM

Gyerekkorom szerkesztett nyelvén: „Agai-aa-o-ti” 
virágzó fát jelentett. „Agai” -  esthajnalcsillag,
„aa-o” -  fa, „ti” -  gyermek, „aa” -  eső, folyó, zokogás. 
Szavak egymásutánja -  ennyi a grammatika.
Magán Titkot adott a nyelvem és „én”-„ti” a gyermeknek, 
„ugurdim Agai-aa-o-ti” meztelenül fölmásztam 
a kertben a virágzó cseresznyefára, s voltam 
egyszerre az aki, s a Termékenységnek égi istene is, 
virágzás, eső, Zbkogás is, visszazúdult rám-ránk 
jeltárgya nyelvemnek valamennyi s e Titok íze 
máig a számban -  nem vala akkor paradiso perdotto.
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Mándy Iván

A MÁSODIK FÉLIDŐ

Egy gyűrött irkalap csúszott be az előszobaajtón szerényen, de mégis tolakodón. Nem 
vette fel. És nem veszi fel. Elég volt belőlük. Mindenféle cetlik, tépett levéldarabok, 
expresszüzenetek. Mondja, postás úr, nem kéne ilyenkor becsöngetni? Attól fél, hogy 
nem kap borravalót? Hát lehet, hogy a lakótársaim nem  kényeztetik el, de azért... 
Mondja, nem hallotta azt a szót, hogy kötelesség? Ez a szó ismeretlen maga előtt? Ki
veszett ez a szó?

Feltépte az ajtót. Beleordította az üres lépcsőházba.
Kötelesség!
Kötelesség!
Körülnézett. Lihegett, mint aki jól kiordította magát.
Kinyílt a szemben levő ajtó. Megjelent egy kócos, sárga pongyolás nő, körülnézett 

óvatosan, riadtan.
-  Vigyázzon az ajtónyitással.
-  Miért vigyázzak az ajtónyitással?
-  Mostanában olyan dolgok történnek...
-  Milyen dolgok?
-  Csöngetések, besurranások. Hiszen biztosan hallott róla.
-  Nem hallottam semmiről. -  Valamilyen sötét ingerültség fogta el, ahogy becsukta 

az ajtót. Mit kellett volna hallanom? Miért kell nekem m indent hallanom? -  Ez már 
az ajtónak szólt. Egyáltalán, mintha mindenért az ajtó felelne. Miért nem szólt rá  arra 
az alakra? Igenis, ezt nem kellett volna hagyni! Valaki ólálkodik, szaglászik, hirtelen 
becsúsztat valamiféle irkafirkát! Úgy ám! Irkafirkát! Talán éppen ez a sárga pongyolás 
nő. Rá kellett volna förmedni. Hogy m er előjönni ilyen lomposan? Hordja el magát!

Bement a szobába. Közben már belenézett a levélbe. Ilyen szemetet kézbe venni...!
Se megszólítás! Se semmi! Úgy bizony, meg se szólítottak. Lehet, hogy nincs is ne

vem. Eltüntették a nevemet. Eltörölték, elfelejtették. És annak sincs neve, aki ezt a 
cetlit küldte. (Kivel küldte? Egy csavargóval? Egy iskolakerülővel? Aki naphosszat az 
utcán lődörög? Odadob neki egypáf fillért, és... Ugyan! Egy árva fillért se adott!) És 
ő, aki meg se szólított. Aki még csak alá se írta a nevét, odalent várja. És amikor a fiú 
lejön, megkérdezi egy büntetőbíró hangján. Felvitted? Átadtad?

Néhány sor eléje ugrott a levélből. Levél! Ugyan, miféle levél ez?!
Egyébként, mintha m ár valamikor nagyon régen olvasta volna.
A lábnyomok! Ugye, milyen kedvesek ezek a lábnyomok a hóban? A Winkler Sárié tűlevelekkel 

ékesítve. Övé az egyes számú. A kettes az enyém. A hármas nem tudom, kié, de mindenesetre szép 
a talplenyomata.

Itt leállt. Egyszerűen nem tudta tovább olvasni. Dühroham kapta el. Mi az, hogy 
mindenesetre szép! És a Sárié azokkal a tűlevelekkel -  bámulatos! A.kegyedé pedig 
elragadó! Egyszerűen elragadó!

Milyen kár, hogy nem láthatom a hölgyeket! Milyen fájdalmas! Talplenyomatok a 
vakítóan fehér hóban. Méltó környezet. Igazán el tudom képzelni. Szinte.előttém van.
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De ha mégis egy fényképet kaphattam volna. Személyes ismeretségre már nem is me
rek gondolni. De egy fénykép! Ha legalább egy fényképet mellékelt volna!

És úgy mellékesen, Asszonyom! Nem lehetett volna bedobni a levélszekrénybe? 
Eszébe se jutott ez a megoldás?

Es miért éppen engem szúrt ki? Olvasott tőlem valamit? Azokból az időkből, amikor 
még megjelent néhány írásom. Napvilágot látott.

Becsengethetett volna. Egy kedves beszélgetés tea mellett -  azért az mégiscsak más. 
Nem gondolja?

Egész jó  teát főzök. És még jobb kávét. Szóval, tea vagy kávé.
Lehet, hogy nem is egy hölgytől kapta ezt a levelet. Ezt a levélnek nevezett fecnit. 

Talán egy Úrtól. Úr! Úr! Miféle Úr!
Talplenyomat.
Egy kis szőnyegen kuporgott a szekrény előtt.
Felnézett.
Könyvek vették körül végig a polcokon.
Valahonnan puskaropogás hallatszott. De ez semmin se változtatott. Az se, hogy 

ideges ujjak doboltak a padlón. Hohó! Ez azért könnyelműség. Feljöhet az alatta lakó. 
Elkezdődhet egy párbeszéd. Ahhoz pedig semmi kedve.

Valamilyen szigorúság töltötte el.
A rendteremtés kétségbeesett szigorúsága.
Rendet kell teremteni. De hol kezdje?
A harisnyák! A harisnyák a szekrényajtó mögött. Azok az egymásba gabalyodott 

vagy éppen szétdobált harisnyák. Mindig baj van velük. Soha nem lehet felvenni egy 
pár tisztességes harisnyát! Ha az egyik fekete, a párja biztosan zöld. Vagy mondjuk, 
hogy bordó. De hogy egyszínű legyen -  hát ne adj isten!

És ha véletlenül mégis összeakad egy pár! Egy életre szóló kapcsolat. Vagy inkább 
tíz percre. Esetleg pár pillanatra. Igen, néha egy pillanat alatt szakítanak egymással.

A szekrényajtó ideges reccsenése. Mióta ül itt ez az alak? Mióta és meddig? Az éj
szakát is itt tölti? Tervez valamit? Ettől minden kitelik. Fura figura. Egyszer leterítette 
a télikabátját, és végignyúlt rajta. Éjszaka közepén feltérdelt, és imádkozott. Most meg 
mintha jegyezne valamit. Ez valahogy rohamszerűen tört rá.

Mezőberényi ú t 119.
121.
123.
125.
127.
129.
131.
133.

Eltűntek a házak. Eltűnt a Mezőberényi út.
A kéz kinyitotta a szekrény ajtaját. És szembe találta magát azzal, amire számított.
A harisnyák kicsusszantak. Néhányan valóban összecsavarodva, mint akik örökre 

eljegyezték egymást. Néhányan magányosan, mint akik sose találják meg a párjukat.
Egy szürke harisnya. Idegen harisnya. Egyre hosszabb, fenyegetőbb. Egy pillanat 

és a nyaka köré tekeredik. A feje fölött lengette.
Belehajította a levegőbe.
Egy távoli rádió recsegése.
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-  Hajóútszűkület.
Szélessége száz.
Hosszúsága százhúsz.
Hajóvonták találkozása tilos!
A hang egyre inkább akadozott. És már semmit se lehetett érteni. Kattogás, recsegés 

töltötte be a levegőt.
Ő meg ordítozni kezdett.
-  Elég! Elég ebből az egészből!
Ólmos fáradtság fogta el.
Végigzuhant a padlón. Szeme lehunyva. Most már többé föl se néz.
A szoba lassan, nagyon lassan megfordult körülötte.
Valaki állhatatosan nézi.
Ö pedig valahonnan a mélyből.
-  Márta!
Lakos Márta abban a karosszékben. Előrenyújtja a karját. És néz, figyelmesen néz.
-  Olyan nyúzott vagy.
-  Én? Nyúzott?
-  És miért nézel olyan rémülten?
-  Rémülten nézek?
-  Hát nem éppen rémülten, de azért... És ne ismételgesd, amit mondok.
-  Na persze! Ez így elég hülyén hangzik.
-  Hát talán nem éppen hülyén, de azért... -  Megrázta a fejét. -  Csak azt nem sze

retem, hogy félsz. Hogy éppen tőlem félsz. -  (Szünet. Majd hirtelen.) -  Hogy állt fel a 
Sabaria? Emlékszel még rá?

-T alán.
-  Ugyan! Te mindenre pontosan emlékeztél. Büszke is voltál rá.
-  Régen lehetett.
-A zért még nem olyan nagyon régen. Na halljuk!
-W einhardt...
És mindjárt el is akadt.
A csapat többi játékosa nem jelent meg a pályán. Se a bekkek, se a halfsor, se a 

csatársor. És az ellenfél se futott ki az öltözőből. Weinhardt egyedül a pályán. Össze
fonta a karját, a térdét masszírozta. Nekidőlt a kapufának. És aztán már meg se moz
dult.

Hosszú hallgatás.
A lány unott hangja.
-  Ki az a Weinhardt?
-  Hát a kapus.
-  Miféle kapus?
-  A Sabaria kapusa.
-  Sabaria!
-  Micsoda csapat! Szombathely büszkesége.
-  És mit érdekel engem a Szombathely büszkesége?
-  De hát az előbb éppen azt kérdezted, hogy...
-  Engem valahogy egész más érdekel. Nem kell felelni, ha nem akarsz. -  Nézte a 

másikat fátyolos tekintettel. -  Tudod, amikor az történt a Károlyi-kertben, én csak 
egyet kértem tőled.
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A férfi némán bólintott.
-  Hogy nézz fel néha az apámhoz.
Csönd.
A férfi egy mozdulatot tett, mintha meg akarná simítani a lány arcát. Megsimítani 

vagy elhárítani.
-  Annyi minden szakadt rám.
-  Neked se lehetett könnyű.
-  Hangjátékokat írtál -  hallatszott egy száraz férfihang. -  Szovjet hangjátékokat.
-  Azokat csak átírtam. Átpofoztam. Nyersfordításból.
-  Szovjet hangjátékokat piciknek. Nyersből.
-  A Dávidkát is átpofoztam.
-J a , igen. A Copperfieldet.
-  És a Robin Hoodot! A Komisz kölyköt! ATarasconi Tartarint! Folytassam?
-  Ne folytasd.
-  Néhányat talán te is hallottál.
-  Néhányat.
-  Egész tűrhető lehetett. -  (Pillanatnyi csönd.) -  Az adott körülmények között.
-  Az adott körülmények között.
A lány mintha semmit se hallott volna ebből a rosszkedvű párbeszédből:
-  Lehet, hogy akkor találkoztál apával utoljára... ott a Károlyi-kertben. -  Maga se 

tudta, miért tette hozzá. -  A temetésen.
-  Mi ketten voltunk melletted.
A száraz hang. -  Mi hárman.
-  Megágyaztatok nekem. Szakszerűen.
-H át...
—De te azért mégse csak azzal a rideg szakszerűséggel. Kedvesen, otthonosan. Igen, 

mindjárt otthon éreztem magam. Körülöttem a sétányok, a padok, a fák, a házak. -  
Valamilyen lágy, álmodozó hangon. -  Ti hárman voltatok mellettem.

-  Én csak az apádat láttam.
-  És a barátodat?
-  Nekem nincs barátom.
-  Milyen drámai vagy.
-  Mindig ilyen.
-  Schiffl A vörös Schiffi
-  Már azt hittem, meg sem ismersz.
- T e  a Tisza Kálmán térre jártál. A Károlyi-kertbe soha.
A lány szemrehányó hangja. -  Akkor azért mégis... Mondhatom, elég sokan voltak. 
SchifF. -  Lehet mondani.
-  Te komcsi voltál.
-  Most is az vagyok.
-  Ez komoly?
-  Ez komoly.
-  De hát akkor...
-  Felkötnek.
-  A forradalmárok?
-  Az elvtársaim. Túl sokat tudok róluk.
-  Nem merik megtenni.
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-  És mégis, miért nem?
-  A ruszkik kivonulnak.
-  Honnan veszed ezt?
-  A tegnapi lapokból.
-  Nézz bele egy mai lapba. -  (Szünet.) -  A szovjet csapatok gyűrűje bázárult Buda

pest körül.
Csönd.
-  Nálam meghúzódhatsz.
-  Nem húzódok meg nálad.
-  Nem köplek be.
-  Honnan tudod?
-  Mit akarsz ezzel! Most mondd meg, hogy mit akarsz!
-A z első pofonok... a rugdosás... Már csak úgy bevezetőnek...
-  De akkor se! Egy régi havert!
-  Hagyd ezt a régi havert!
-  Na, ide figyelj, Schiff...
SchifF a pulóverét nézte. Azt a szürke, kinyúlt pulóverét.
-  Mióta hordod?
-  Ősidők óta.
-  Még az apádé lehetett.
-  Apának nem volt pulóvere. Megvetette.
-  Miért?
-  Nem lehetett tudni. Nála semmit se lehetett tudni.
-  Érdekes pofa lehetett.
-  Elég érdekes volt.

-  Mi van a Deák Lacival?
-  Ezt komolyan kérded?
-  Komolyan.
-  Őt már a nyilasok elvitték. -  (Szünet. Majd némi sértődöttséggel.) -  Én lettem volna 
az esélyesebb.

Schiff eltűnt. Aztán már csak a hangját lehetett hallani. Ahogy a többiekkel együtt éne
kelte a Himnuszt. A Károlyi-kertiekkel. A vékonyka kis utcák is megszólaltak.

Márta akkor kapta a lövést.
Kiabálás, sikolyok. A rémület, a rettegés hangjai.

Megint csak a szekrény előtt. Homloka ráborult a térdére.



Határ Győző

BOGUMIL

Stockholmba, Tudós K lein Györgynek

mennydörög a lények óceánja: 
istenén az ördög átka van 

vereségnek jöttem a világra 
s vereség hogy tűntön-távozom

nagy időmnek mélyen meghajolva 
rám terül az irgalmatlan ég 

megcsalt á mogorva -  meg! a kurva 
üres bélű éjfeketeség

voltam tetves-elfogyó-parányi 
tű -  veszőben szénakazlakon 

mágnessel se — engem megtalálni 
voltam magvahasadó atom

voltam érzülékeny góc -  kelőbe’ 
öntapintó párjakereső 

voltam űr postája messze lőve 
messze hordó meteoreső

eltanultam torokharapását 
tejút üzenethüllőinek 

árasztotta közönyöm kartácsát 
özönár az özönűrhideg

korszakszelve szálltonszállva szálltam 
teiígeröltő emberkormorán 

otthon voltam száz galaktikában 
demiurgosz sorsát verte rám

a lét -  lennem a munkáló baromnak 
tűrtön lennem örök Második 

csűrt világok hogy velem forognak 
tűrnöm kellett elmagzásomig

lázadozni késő horgadással...?!
rám öleket űrpolipszirént 

kéje mélye unton elvarázsol 
s ontok bontok billiónyi lényt
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mennydörög a lények óceánja: 
istenén az ördög átka van 

vereségnek jöttem a világra 
s vereség hogy tűntön-távozom

A VERT SEREG
Komor paródia

hogy egy legyek a vert seregből 
s erre ébredjek este-reggel 

e csatavesztett földtekén 
míg ők joháztak harsonáztak 
engem lehágy a törzs a század 

------gondoltad volna Jencikém?

velem suhan falon palánkon 
kifosztott árnyait ha látom: 

kísértetjáró vert sereg 
hogy most a vertek közössége 
holtunkban venne puskavégre 

----- csupán mert ránk esteledett?

megbújnak lopnak ténferegnek 
hírmondói a vert seregnek 

kétféle szétvert partizán 
s ha nincs egyéb csak vert sereg már: 
ez tart tovább minden haragnál 

------gondoltad volna Marcikám?

engesztelhetetlen haragban 
e mozdulatlan mozdulatban 

vonagló árvák özvegyek 
kísértetjárta romfalakban 
csak két szétvert kivert sereg van 

------s a vert seregből egy legyek?

hogy megmaradjunk épp mi ketten 
s ne essünk el az ütközetben 

kik együtt voltunk iskolán! 
irány a feddő feneketlen 
feledésbe: kráter-menetben!...

----- gondoltad volna kiskomám?
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Szirtes Gábor Györgynek

tántorgunk a tönkrement világban 
tonnaszámra -  élhetetlenek 

halhatnékunk már oly zabolátlan 
mint ki szembenézve várja bátran 

a rávillantott dörgő sortüzet

jó  a kábszeresnék -  a kokósnak 
jó  ki borba fojtja bánatát 

megmaradni okos cinikusnak 
ég világok bárhogy ingadoznak: 

mindig tudja mért hogyan tovább

nem mentség a kurva tönkrementség 
mennyországba jószág-útlevél 

nem vigasz hogy élni képtelenség 
untig válság unt világjelenség: 

ne mivélünk tartson aki fél

ami van rühelljük elkívánjuk 
oly kétségbeejtő idegen 

belesajdul -  nem a mi világunk! -  
s rángatózik minden idegszálunk 

ideggyulladásos betegen

tántorgunk a tönkrement világban 
tonnaszámra -  élheteüenek 

halhatnékunk már oly zabolátlan 
mint ki szembenézve várja bátran 

a rávillantott dörgő sortüzet
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Vas István

FELOLDOZÁS (II)

3
Szép karrier

Pedig ez a pálya egyre több lehetőséggel kecsegtetett. Én erre akkor kezdtem ráéb
redni, amikor egy tavaszi napon a romos falakon sűrűsödő plakátok közül az egyik 
tudtomon kívül magára vonta pillantásomat. Rögtön rájöttem, hogy mi ébresztette 
föl a figyelmem: saját nevem egy névsor vége felé. Odaléptem: egy megjelenendő új 
politikai és szellemi hetilap, az Új Magyarország hirdette munkatársai nevét. Az 
oszlop élén a főszerkesztő neve: Boldizsár Iván. Hiába, Boldizsár, aki pedig nem is 
tartozott a személyes barátaim közé, időnként valamilyen jótéteményben részesített. 
A legfőbb jó, amit tőle kaptam, az Étiről hét évvel ezelőtt írt cikke volt, amit aztán az 
emlékkönyv számára kibővített. Annak a plakátnévsornak és benne az én nevemnek 
nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget -  afféle távolból küldött üdvözletnek 
fogtam föl. De ahogy folytattam utamat, mind sűrűbben tűntek szemembe az Új Ma
gyarország plakátjai. És nemcsak az enyémbe. Egyre többen gratuláltak, ismertek föl: 
Ja, én vagyok a Vas István -  igaz, nem mindenki tudta, költő vagyok-e vagy filmkri
tikus, publicista. Aminthogy csakugyan idővel még angol filmekről is írtam kritikát 
az Új Magyarországba, de azért persze inkább irodalmiakat, régi barátaim, Déry Tibor 
és Fodor József könyvéről például, sőt Lukács György BALZAC, STENDHAL, ZOLÁ-járól 
is -  itt még nem kellett leszámolnom magával a módszerével.

De azért Boldizsár leginkább, mégiscsak verseket kért tőlem, és ha adtam, azokat 
hozta legörömestebb. Én meg szívesen adtam neki, az Új Magyarország jó forgalmú 
lap volt, és jólesett megint rotációs papíron látni a verseimet.

Mert hát igen, újra írtam verseket. Nem a németek bevonulásakor kezdett napló
mat folytattam, a Zeitgedichteket. Februárban, átkelésünk után még írtam egy-két 
heveny szakaszt, de aztán úgy éreztem, hogy a műfaj elvesztette jogosultságát. Úgy is 
éreztem viszont, hogy megkíván valami befejezést, mintegy a hevenyészve odavetett 
kövek, kövecskék után egy komolyan kiképzett zárópillért. Amilyen önkéntelenül, sőt 
meggondolatlanul keletkeztek egy éven át a ciklus darabjai és töredékei, olyan meg
gondoltan, sőt mondhatnám eltökélten fogtam hozzá a berekesztő darab, az UTÓ
HANG* kifaragásához. Mindenekelőtt úgy éreztem, valamilyen mentséget kell talál
nom, amiért egy éven át csaltam, szöktem, bújtam, valamilyen jogosultságot az életben 
maradásra. A legkézenfekvőbb az volt, hogy van mit védenem. Sőt, amit helyzetemnél 
fogva jóformán csak én védhetek. Hogy mit? Otrombán fogalmazva, de finomabban 
ma sem tudom -  az egyén, a személyiségjogát. Mi ellen? A közösségi igényekkel szem
ben, feleltem volna, ha akkor kérdezi valaki. De nem kérdezte senki, mert mindenki 
tudta, hogy a kommunistáktól védem a személyiségjogát -  Lukács György két év múl
va is visszatért rá. Két év múlva? De hiszen ma is, ha felnyitom, kihallani belőle, mit 
akartam védeni:

* Később Kérdező idő címmel jelent meg. (A szerk.)
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„Én nem azért rejtőztem csalva, szökve, 
Hogy megmentsem a pára-életet,
De nem lettem az ember-kása csöppje,
S nem tűrtem el, hogy én ne én legyek

és azt is, hogy kik ellen:

„Mik biggyesztett nullákkal növekednek,
Sok bárgyú szám engem nem érdekel,
Nekem a milliárd magányos egynek 
Gőgös-szegény testvérisége kell

sőt, minden félreértés elkerülése végett az utolsó szakaszban még azt is kimondtam: 
„nem lehetek új vallás ócska papja".

Lengyel Balázs, az Újhold szerkesztője, aki többször is írt rólam, ahányszor, annyi
féleképpen, utoljára mint adut vágta oda a retorika szót. Amire én kissé méltatlankodva 
kaptam fel a fejem. De most az UTÓHANG-ot újraolvasva rá kellett ébrednem, hogy 
olyankor, amikor fontos volt nekem, hogy első hallásra vagy olvasásra se értsenek fél
re, némi oratio rectátói sem riadtam vissza, sőt olykor a hangomat is fölemeltem hozzá.

De hát hogyan is került Balázs ilyen irodalmi ítélőszékbe? Igaz, mindig is kedvelte 
a verseket, kívülről is tudott egy csomót, néha egész szakaszokat idézett, szerettük is 
érte, hogy ilyen komoly ember létére ezt sem átallja. Mert máskülönben igen komoly 
fiatalember volt, komoly szociológiai és politikai, ma úgy mondanók, politológiai kép
zettségű, aki a Századunkban, a Huszadik Század utódában némileg Szabó Zoltán gon
dolatkörében kezdte a közírói pályát, és hihetőleg ott is folytatja majd, ha ez a tekin
télyes lap a betiltás után újra megindul.

De amikor, a Cipinél történt látogatása után, azaz már az ostrom után, Pesten újra 
találkoztunk, kezdtem látni a lehetőséget, amely erről a komoly és megbízható pályá
ról kilendítheti őt. A lehetőség egy fiatal, artemiszien és atletikusan tökéletes alakú, 
szép szőke lány volt. Akkor már ismertem verseit. Döbbenetesen készek voltak. Egyút
tal egy új kezdet jelentői -  majd’ azt mondtam, hirdetői - ,  legalábbis költőnőink 
történetében. Mindenekelőtt ami a formát illeti. Hiszen igaz, Hajnal Anna már tíz év
vel azelőtt némi habozás után a forma mellett döntött. De az ő formája még a saját 
szellemtestéhez szabott bő, görögös-romantikus peplum volt. Ennek a Buda romjai 
között kezdő költőlánynak a formája is, helyesebben a formái, ugyancsak atletikusan 
feszesek voltak. Igen, az én emlékezetemben Szabó Lőrinc és Illyés meg a mi nemze
dékünk után mintha ő, Nemes Nagy Ágnes -  mert róla van szó természetesen -  ez a 
határozottan fellépő lány véglegesítette volna az új magyar költészetben a kötött vers 
uralmát.

A formánál is föltűnőbb újdonság volt a költőnőiségben az ész -  nemcsak nálunk, 
világszerte átalltak vele élni a Líra leányai. Ennek a költőlánynak a jelentkezésre váró 
kézirataiban büszkén, sőt kihívóan szikrázott. Mint például ebben, az akkortájt bátor
nak számító epigrammájában: „Mért szeressem a népet? Azért, mivel épp az enyém tán ? Pon
tos igazság te! Légy népem s a hazám!” És még hozzá az volt a címe: Haza. Persze az ész-hit 
óhatatlanul némi naivsággal vegyült, mintha tudni lehetne akkor, háborúból és rém
uralomból ocsúdva, hogy mi ez a pontos igazság. De a fiatal Nemes Nagy Ágnes nem
csak az észben hitt, hanem az igazságban is. Amely nemcsak pontos lehet, hanem öldöklő
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is, mint egy másik akkori versének a végén: „Villogjon ép fegyveretek, melyen a lét nem 
ejthet többé semmi rozsdát: a tiszta, öldöklő igazság!” Mondanom sem kell, hogy Hajnal An
na himnuszainak és énekeinek zengő szenvedélye közelebbről érintett, mint ez a pon
tos és öldöklő ész- és igazsághit. De nem, nem is kellett volna ennek a vívni kész igaz
sághitnek eleven forrását az életben megismernem ahhoz, hogy tudjam, melyik az új, 
a -  József Attila szavával -  „győzni-fogó” költészet. Ahhoz viszont hozzásegített a mi ko
rai személyes találkozásunk, hogy megértsem: nem csoda, ha ennek a világhódító 
sugárzásnak a lendülete a derék Balázst kisodorta parasztpártian megbízható pálya
ívéből.

Ennek a pályamódosításnak első feltűnő jele tudomásom és tapasztalásom szerint 
az a kritika volt, amit Balázs a KOLDUSOPERA bemutatójáról írt -  melyik lapba, már 
nem emlékszem. Nagy, magasztaló cikket, ami érthető: a háború vége óta, az új rend
szerben ez volt az első premier. Hosszan, magasztalóan foglalkozott az én fordításom
mal is. Én magam korántsem voltam vele olyan elégedett. A bemutatón ébredtem rá, 
milyen megbocsáthatatlan hibát követtem el a főhős nevének a fordításával. Mackie 
Messert magyarul Tőr Tamásnak neveztem. Ha van fordítói formalizmus, az enyém 
a legkirívóbb példája, mert azt, hogy a vezetékneve és a keresztneve németül alliterál, 
vagyis ugyanazzal a betűvel kezdődik, fontosabbnak tartottam, mint azt, hogy kést 
jelent, nem pedig az elegánsabb tőrt. Arról nem is beszélve, hogy az eredeti négy szó
tag, nem pedig három, amit nehezebb a dallammal összeilleszteni. De azért nem az 
én fordítói boüásomnak tulajdonítottam, hogy az előadásnak nem volt igazi sikere, 
hanem annak, hogy a pesti közönség foga nem fűlik Brechthez.

(KOLDUSOPERÁ-m további sorsa egyébként fordítói pályám legborzasztóbb viszon
tagsága volt -  és a legrosszabb üzlete. Jó  tíz év múlva szólt nekem Both Béla, hogy 
megrendezi újra. Mondtam, hogy azt nem lehet, mert sokat kellene javítanom a for
dításon. Hát akkor most javítsam -  így ő. Ahhoz már nincs erőm, válaszoltam. Akkor 
hát adja ki másnak a fordítást? — kérdezte. Nyugodtan, feleltem kedvetlenül, egyéb
ként sem bíztam a darab további sikerében.

Blum Tamásra, az ismert és gyakorlott operafordítóra bízta a darabot, aki el is ké
szült vele. Volt egy nagy leleménye: Mackie Messert ő Bicska Maxinak nevezte. A da
rab az új fordításban idővel váratlan szériasikert aratott, különösen Szinetár Miklós 
új rendezésében. Aztán eltelt újabb tizenöt év, és az Európa Könyvkiadó Brecht drá
máinak a megjelentetésére készült. A kötetet Katona Tamás szerkesztette, aki tudtom
ra adta, hogy a KOLDUSOPERÁ-t kénytelen az én fordításomban közölni, mert az új 
változat szövege túlságosan eltér az eredetitől. Azt viszont mégsem engedte a fordítói 
becsületem, hogy azokat az ügyetlen döccenéseimet, amelyeket már a bemutató után 
észrevettem, javítatlanul engedjem kinyomtatni. Most hát annak a keserves aprómun
kának, amit átalltam elvégezni a tisztességes tantiéme reményében, kénytelen voltam 
nekiállni a jóval szerényebb fordítási ívhonoráriumért, arról nem is beszélve, hogy a 
színházak minden felújításkor továbbra is az új fordítást adták, természetesen, már 
csak a leleményes találatért, a Bicska Maxiért is. [Azért a Tőr Tamást mégis kijavítot
tam: Penge Meckie-re -  eléggé ügyetlen megoldás volt ez is.])

De ha már Lengyel Balázs ilyen jócskán -  és számomra ilyen kedvezően -  belekós
tolt az irodalomba, nem volna-e helyes, ha hozzá fordulnék, hátha szerteágazó ösz- 
szeköttetéseivel engem is be tudna juttatni valamilyen elviselhető állásba -  mert hiába, 
a szabadúszópályához még mindig nem volt elég merszem. Próba szerencse -  bele is 
vágtam. Tudtam, hogy a Belügyminisztériumban van, de sose kérdeztem, hogy hol
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és mit csinál. Kiderült, hogy éppen a kellő helyen dolgozik. Teljes jóakaratával és fiatal 
erélyével karolta fel ügyemet: két hét múlva azzal a jó  hírrel érkezett, hogy Erdei Fe
renc, a belügyminiszter, kinevezett, sajnos, tette hozzá kissé röstelkedve, a számvevő
ségbe, másodosztályú főtanácsosnak, a hetedik fizetési osztályba. Balázs jóval később 
elárulta nekem, hogy miért ódzkodott Erdei attól, hogy a fogalmazói karba nevezzen 
ki: mert a nagy felszabadulásban oda már úgyis túl sok nótáriust (Illyés hajdani meg
fejtése szerint zsidót) fogadtak be. Mikor ez tudomásomra jutott, már mulatni tudtam 
rajta, hogy ezt olyan parasztpárti nyíltsággal vitatták meg. De már annak idején sem 
nehezményeztem, hogy a számvevőségre vettek föl. Sőt még örültem is neki. Eleve 
kényelmetlenül készültem a köztisztviselői pályára. Elvégre ahhoz jogi végzettség kell, 
mint ahogy Lengyel Balázsnak is, Kálnokynak is volt jogi doktorátusa. Én meg a tájára 
sem jártam semmilyen egyetemnek. Fogalmam se volt róla, mi a számvevőség, de nyil
ván, mint a neve is mutatja, ott számolni kell. Márpedig akármilyen rossz könyvelő 
voltam is, ehhez mégiscsak többet értek, mint a joghoz. Arról nem is beszélve, hogy a 
számvevőségen ugyanabba a fizetési osztályba kerültem, mint Lengyel Balázs, aki egy 
előkelő osztály helyettes vezetője, és Kálnoky, akit csak akkortájt léptettek elő minisz
teri segédtitkárból miniszteri titkárrá. Azt is előnyös körülménynek tekintettem, hogy 
leendő munkatársaim egyelőre még bizonyára nem csömörlöttek meg a parvenüktől, 
az újonnan jöttéktől, hogy én leszek az első, aki újonnan és kívülről érkezett ide kö
zéjük.

De csalódnom kellett a számvevőségben. Mindenekelőtt nem vált éppen előnyöm
re, amikor bemutattak egy eléggé zsúfolt teremben -  de hát csak fokozatosan hozták 
rendbe a minisztérium helyiségeit -  egy kis termetű, mokány, bajszos, első osztályú 
számvevőségi főtanácsosnak. Megkérdezte, hány éves vagyok. Mikor elárultam, meg
lepetten és az egész teremben hallhatóan fölkiáltott:

-  Harmincöt éves és már másodosztályú számvevőségi főtanácsos! Szép karrier, kol
léga úr.

Ez persze nem minden él nélkül hangzott el. De azért nem mondhatom, hogy el
lenségesen fogadtak. Nem sok idő telt belé, hogy kezdtek megenyhülni irántam, ki
vált, amikor észrevették, milyen gyámoltalan vagyok, a munkámban is. Mert ez volt 
a nagyobb csalódásom a számvevőségben, hogy szó sem volt ott könyvelésről, még 
számolásról sem igen. Az iratokon, átiratokon, bizonylatokon, amiket nekem feldol
gozásra kiosztottak, szerepelt olykor egy-egy összeg, vagy több is, de amit csinálni kel
lett velük, semmiképpen sem számolás volt, hanem inkább jogi, semmint számtani 
művelet. Mint ahogy kiderült, számvevőségi kollégáim is mind végeztek jogot, a név
jegyükön legtöbbjük neve előtt ott díszelgett a dr. jelzés. De hát könyvelést mégiscsak 
tanultam, ha nem vizsgáztam is le belőle, a bécsi kereskedelmi akadémián, a lényegét 
mégsem értettem meg, tizenöt év alatt sem, a Standardben és a Giraud-nál. Ami vi
szont nem akadályozott meg abban, hogy a magam részmunkáját, a belföldi adósok 
folyószámláinak a kezelését úgy-ahogy el tudjam végezni. Itt is, a Markó utcai hiva
talomban, kezdtem belejönni a rám kiosztott „munkadarabok”, ügyiratok intézésébe. 
És ha valamelyikben sehogy sem ismertem ki magamat, nyugodtan fordulhattam bár
melyik szobatársamhoz: készségesen, sőt gyámolítón igazítottak útba. Hamarosan rá
jöttek, hogy nem kell tőlem tartaniok, még attól sem, hogy netán elébük találnék vágni 
a pályán. Fokozatosan, anélkül, hogy ünnepélyesen fölajánlották volna, minden szo
batársam tegezni kezdett. Amit én csak nehezen viszonoztam, nem voltam hozzászok
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va: a Standardben és a Giraud-nál mindenki maga volt, csak azok tegeződtek, akiket 
közelebbi barátság is összekapcsolt, mint engem és Róna Robit.

Persze más különbségeket is volt alkalmam észlelni a magán- és a köztisztviselők 
között. Általános volt az a nézet, hogy a közalkalmazottak urizálnak, nem dolgoznak. 
Ez a nézet -  vagy híresztelés -  hamar és napnál világosabban rágalomnak bizonyult. 
Ámde tagadhatatlanul nagy eltérés mutatkozott a kétféle munka üteme és végzőinek 
tartása között. A Standard könyvelésében Róna Robi például milyen erélyes léptekkel 
csörtetett be az igazgatói szobába, fölháborodottan jelenteni, hogy Tiefenbrunner Új
pestről még mindig nem fizetett, Müller doktor milyen buzgalommal görnyedt a 
könyvelési kartotékok közé -  csak Steller dolgozott nyugodtan, a legtöbbet a könyve
lésben. És maga Balassa igazgató úr, ha kijött közénk, csupa erély volt és idegesség -  
látszott rajta, hogy az egész gyár gondja nyomasztja szívét. És a Giraud-nál is minden
ki, Marika is, kapkodva rohangált az üzem és az iroda között egy-egy szállítmány el
indítása előtt. De a Markó utcában, szobatársaimon körülnézve, nyomát sem láttam 
ilyenféle igyekezetnek, ültek egyenesen, hátukat, nyakukat kihúzva, úgy nézték nyu
godtan az asztalon előttük fekvő vagy esetleg a kezükben tartott ügyiratot, olykor va
lamit írtak rá, aztán tempósan egy másikat vettek elő. Mi Újpesten, a Klauzál téren, 
Angyalföldön a buzgó munkát gyakran szakítottuk meg buzgó beszélgetéssel, a stílu
sos kifejezés az lenne, „traccspartikkal”. Nem mintha az én új kollégáim alkalomadtán 
ugyancsak ne beszélgettek volna hivatalos órák alatt nem hivatalos dolgokról, de 
olyankor megadták annak is a módját: látványosan fölálltak, és elvonultak az asztal
hoz, megtárgyalni a magánügyeiket, vagy érdeklődtek egymás családja iránt. Sőt az 
is előfordult, hogy egyikük-másikuk vette a kalapját, kabátját, és lement elintézni va
lamit. Szóval az egyik hivatalnokfajta kevesebb, a másik több munkát végzett, mint 
amennyi meglátszott rajtuk.

Nekem pedig, mondanom sem kell, melyik munkaütem volt a kívánatosabb. Egy- 
szer-máskor minden csüggedés nélkül jutott eszembe, hogy valamikor majd mint első 
osztályú számvevőségi főtanácsos vonulhatok nyugdíjba.

Szóval, kezdtem kibékülni a jövőmmel.

4
Irodalmi élet

A jelennel, az én jelenemmel kibékülni viszont reménytelennek látszott. Életem fő
tengelye, a szerelem, kibogozhatadan gubancba görbült. Nem mintha nem igyekez
tem volna, legalább eszmeileg, rendet teremteni benne. Emlékeztem Tiziannak egy 
képére, még jóformán gyerekkoromban láttam egy könyvben, az volt a címe: ÉGI ÉS 
FÖLDI SZERELEM. Két eléggé testes nőt ábrázolt, nekem egyik se nagyon tetszett, maga 
a kép sem ragadott meg, csak a címe. Mert hát igen, gondoltam, ez a kezdete minden 
rendcsinálásnak a szerelemben, hogy kettő van belőle, az égi és a földi. Tudták ezt 
azok a barátaim is, akikkel akkoriban a földrajzi és közlekedési körülmények véleüenei 
lehetővé tették az érintkezést. Csak éppen ők fordítva tételezték föl a különbséget: 
Marikában látták, az egyszerűnek vélt paraszüányban, akinek szépsége magától érte
tődő klasszicizálással virágzott a pesti romok közt, a földi szerelmet, míg Piroskának, 
a művelt művésznek, a sok nélkülözéstől sápadt, átszellemült arcában gyanították az
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én égi szerelmemet -  még ha nem ilyen egyszerű ellentétpárral fogalmazták is meg a 
különbséget.

Valójában a magától értetődő, az árnyalatoktól, bonyolultságoktól mentes, kérlel- 
heteden kívánság a Visegrádi utcába húzott, Piroska puritán szobájába. És a Hollán 
utcai kényelmes kölcsönlakásban, Mari mellett mi tartott vissza? Hiszen minden olyan 
egyszerűnek látszott, mikor a Pasaréten, Ottlikéknál, az ostrom alatt ábrándoztam, 
hogy mi lesz azután. Mi lenne? Marika elvonul Örleyvel, én meg egyenesen Piroská
hoz. Nem bántotta volna hiúságomat az a látszat, hogy Marika, miután négy évig ol
talmazott a veszélyben, elvonul egy különb férfival. De az a látszat még a hiúságomat 
is bántotta volna, hogy miután négy évig oltalmazott, magára hagyom Pest romjai kö
zött, és elvonulok egy festőnőhöz. Persze nemcsak a hiúságomat. A szerelmemnek iga
zát is, amely menthetetlenül kettészakadt, az égi ágát, azt az áhítatot, amit Mari szép
séges lénye továbbra is kiváltott belőlem.

Hamarosan ráébredtem, hogy ha ezt a tehetedenül megmaradt áhítatomat és a hiú
ságomat -  amit akkoriban még becsületnek tartottam -  valamennyire is meg akarom 
kímélni ettől a szégyenletes látszattól, Marikát mihamarabb feleségül kell vennem. El
végre mégiscsak másképp festene, ha mint elvált feleségem lép egymagában a világba, 
nem pedig mint elhagyott szerető. Ezt az ödetet az indoklásával együtt menten elő is 
adtam neki. Először teljesen elutasító meglepetéssel fogadta. Minek ez a cirkusz? De 
aztán idővel hajlott a szavamra, és azt mondta: isten neki. Mivel hatottam rá? Talán 
belátta az én gyakorlati felismerésem jelentőségét. Talán azzal a biztosítással, hogy 
ténylegesen mindketten szabadok maradunk? amit ő, szegény, igyekezett becsületesen 
meg is tartani. Leginkább talán mégis azzal, hogy szerettünk kettesben élni, enni, 
aludni, emberek közé menni. Nem tudom. Nem volt még egy nő, akinek a gondola
taiba olyan kevéssé tudtam volna belelátni, mint Mari gondolkodásába. De annyi bi
zonyos, hogy meghányta-vetette magában a dolgot, még haza is írt róla, Kondorosra, 
mert megtaláltam anyjának egy kint felejtett levelét -  vagy szándékosan hagyta ott 
Marika az asztalon? - ,  mondom, senkiben sem ismertem ki magamat kevésbé, mint 
benne -  és a levél közepén ezt a mondatot: „Minek mész hozzá? Hiszen nem szeret.” 
Ami nem volt igaz; szerettem én Marikát -  nagyon. Csak éppen úgy nem, ahogy egy 
új feleséget szeretni illik. De azért ez a mondat egyike volt azoknak a nyomoknak, 
amikből tisztelni tanultam leendő anyósomat.

Házasságunkat az V. kerületi elöljáróságon jegyezték be az anyakönyvbe, Marika 
tanúja Déry volt, az enyém Kálnoky. Egyébként folytattuk az életünket úgy, ahogy 
addig. Azaz mégsem egészen úgy, mert váratlanul megjelent Alapi Jancsi, akiről csak 
annyit tudtunk, hogy valahol a kommunista pártban tevékenykedik -  hírül adta, hogy 
Hofimann doktorék már készülnek hazafelé, korábban, mint ahogy tervezték. így hát 
nekünk is mihamarabb ki kell kotródnunk az ő kellemes, kényelmes, éppen a mi éle
tünkre szabott Hollán utcai lakásukból. Úgy kellett nekem, miért nem igényeltünk 
lakást, amíg könnyen lehetett. Mert nem fűlt hozzá a fogunk. Bezzeg Déry nem restellt 
igényelni, rögtön ostrom után, kapott is egy fényűző lakosztályt, egész emeletet a Sas 
utca és a Fürdő utca sarkán, valami módon némileg Imrédyvel állt összefüggésben, 
bár nem az övé volt, hanem valamilyen pénzmágnás rokonságáé. Éppen tőle, vagyis 
Tibortól kaptunk váratlan segítséget szorongatott helyzetünkben. Oravecz Paulával, 
akit ő is feleségül vett az ostrom után, akárcsak én Marikát -  éppen Kalocsa környé
kére készültek, Paula rokonságához, bizonytalan időre. Akkoriban, aki csak tehette,
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vidékre menekült, akárcsak Hofmann doktorék, föllélegezni és jóllakni a nyomasztó 
és nélkülöző fővárosból. És ilyenkor szívesen adták kölcsön lakásukat megbízható ba
rátaiknak, nehogy távollétükben valaki kiigényelje. Tibornak is kapóra jött a mi hir
telen hontalanságunk. Amikor hallott róla, szívélyesen fölajánlotta bőséges lakását köl
csön, amíg vissza nem térnek.

Mi persze örültünk neki -  nem kellett fűhöz-fához kapkodnunk. A költözködés 
nem okozott gondot -  még mindig mindenünk elfért egy bőröndben meg egy nagy 
szatyorban, könnyűszerrel vittük az Újlipótvárosból az Olipótvárosba. Déryék új la
kása, vagyis a pénzmágnás előző lakása, egy sarokkal odébb esett, mint a mi hajdani, 
Sas utcai otthonunk romjai. A nagypolgárian hatalmas szobák mamutbútorai között 
egy percig sem éreztük magunkat olyan otthonosan, mint Hofmann doktor újlipót- 
városiasan mértéktartó lakásában. Bezzeg mikor lementem az utcára, furcsa ottho
nosság fogott el. Jóleső érzés volt megint ott lenni kamaszkorom környezetében. A 
Sas utcai lakásnak az volt legfőbb hátránya a Hofmann doktorékéhoz képest, hogy 
messzebb esett a Visegrádi utcától, vagyis nem lehetett olyan könnyen felugorni, át
ugrani Piroskához. Mert az ötödik kerületi elöljáróságon bejegyzett házasság, mon
danom sem kell, nem csökkentette együttléteink számát. Csak éppen ritkábban talál
koztunk csak úgy futólag, a Visegrádi utcában, inkább beültünk valahová kettesben. 
Ami azt illeti, Piroska napközben már nem is volt olyan biztosan megtalálható a Vi
segrádi utcai lakásban. A Képzőművészek Szövetsége -  vagy Szakszervezete? már nem 
is tudom -  élénkebben működött már, Dési Huber özvegye vezette mint párttitkár 
vagy a szövetség vezetője, Piroska se emlékszik rá, milyen minőségben, de ő volt min
dennek a lelke, és Piroskának azt a feladatot adta, hogy keressen lakást a kibombázott 
öreg festőknek, így hát Sikuta Gusztival együtt buzgón és éhezve járták a várost. És 
mi, ha találkozni tudtunk, legtöbbször leültünk valahová egy órácskára.

Különben is, egyre több hely akadt, ahova behúzódhattunk. A kommunista párt 
legfőbb jelszava kezdetben az volt: újjáépítés. De nem kellett hozzá jelszó. Mikor feb
ruárban átjöttünk Pestre, azt gondoltam, hogy fővárost kell változtatnia az országnak, 
talán Debrecent vagy Szegedet. Márciusban, mire tapasztaltam Pest kitörő életerejét, 
már tudtam, hogy nem lehet más fővárosunk, csak ez a kettős a Duna két partján. De 
Pest nem tagadta meg a maga léha szellemét: a kövekhez még jóformán hozzá sem 
nyúltak, de a kávéházak, eszpresszók már kezdtek hivalkodni közöttük. Mikor febru
árban megláttam a legyalult belvárost meg az aránylag épen maradt nyüzsgő köruta- 
kat, arra számítottam, hogy a város társadalmi földrajza átrendeződik, és a Nagykörút 
fogja betölteni a Váci utca szerepét. Csakhogy az első kávéház, amelyik megnyílt, a 
Modern Kávéház volt, az Eskü téren, a Veres Pálné utca sarkán, az első eszpresszó a 
Corso, a Petőfi Sándor utcában.

Ide húzódtunk be Piroskával egy délelőtt. Mit csináltunk? Beszélgettünk. Hogy mi
ről? A szerelmünkről, persze. Meg a fölszabadulásunkról is. A fölszabadulás legfőbb 
jelszava volt ennek a kezdeti korszaknak, nem volt vezércikk, se szónoklat, amelyikben 
elő ne fordult volna, ki komolyan emlegette, ki gúnyosan. A legelterjedtebb vicc az 
volt, hogy hányféle dúlást ismer a magyar történelem, a tatárdúlást, a törökdúlást és 
a fölszabadúlást. Én a számvevőségben hallottam először -  senki sem tett lakatot a szá
jára. Ennyiben kétségkívül fölszabadulás volt: egy ideig mindenki jól kibeszélhette 
magát. Zsibongott is a teli Corso eszpresszó, csak mi beszélgettünk halkan, összeha
jolva.

-  Szegény zsidó asszony vagyok, most érkeztem haza Auschwitzból -  hangzott hir-
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télén a fejem fölött. Felnéztem: egy félig ősz asszony állt az asztalunknál. Ráismertem. 
Igyekeztem visszafogni a hangomat, nehogy megijesszem Piroskát.

-  Menjen innen, amíg szépen van!
De Piroska ijedten súgta a fülembe -  megőrültél? -  Az asszony most fölemelte a 

hangját:
-  Hogy tud az úr ilyen könyörtelen lenni? Tudná, honnan jövök!
Most már én sem takarékoskodtam a hangerővel:
-  Honnan? Zugligetből! Takarodjon, amíg eltakarodhat!
Erre el is ment, ki az eszpresszó ajtaján, meg kell hagyni, hogy teljes méltósággal.
Én pedig elmeséltem a hüledező Piroskának annak a nyári délelőttnek a történetét, 

az elmúlt évben, amikor az egész családnak az irataival fölszerelve rándultam ki Zug
ligetbe, keresztlevelekért -  kivéve magamnak, akinek már hétéves és valódi volt a ke
resztlevele. Én persze tudtam, hogy ezeknek a zugligeti keresztleveleknek már semmi 
foganatjuk nem lesz, mégsem utasíthattam vissza a küldetést, ha már csak én közle
kedhettem sárga csillag nélkül. Ilyesmit gondolhatott az a zugligeti plébános is, aki 
minden teketória nélkül állította ki az új keresztleveleket bárkinek, aki csak kérte. És 
én már a friss keresztlevelekkel a táskámban pillantottam meg az iménti „Auschwitzból 
menekült szegény zsidó asszonyt”, aki annak idején egy csomó köréje gyűlt asszonyt 
uszított a plébános ellen azzal, hogy „kergessük el! Nem lehet a mi papunk, ha meg 
akarja menteni a zsidókat, akik a pokolba mennek”.

A „szegény zsidó asszony” épp a kellő pillanatban talált rá a szerepére. El kellett 
múlni néhány hónapnak, a találgatás, várakozás, visszavárás hónapjainak addig, ami
kor elérkezett a számok, a számadások, a számbavételek, a számonkérések ideje. A 
hatszázezret még senki se merte kimondani, de az már nyilvánvaló volt, hogy az el
hurcolt zsidók nagyobb része nem jött vissza. Legtöbbünk tudatában ezekhez a szám
bavételekhez és számonkérésekhez kapcsolódott az a hír, hogy Szabó Lőrincet pasaréti 
lakásában a budai rendőrség letartóztatta, és másnap mint háborús bűnöst az And- 
rássy út 60.-ba szállították, a nyilas házból átalakult, máris hírhedett ÁVO-ba. Talán 
ugyanaz a Lukács Kató ment érte, gondoltam, az én költő barátom felesége -  azaz 
most már özvegye, mert ami Lacit illeti, róla már biztos volt, hogy nem tér vissza -, 
az, aki Ottlikot is, mint nyilast elfogta volna, ha én meglehetősen ingerülten föl nem 
világosítom.

De nem Lukács Kató volt egyedüli nemtője a bosszúnak, a számonkérésnek. László 
Endre, az akkor már eléggé ismert festő nővérének is nagyon határozott nézetei vol
tak. A szépségében is volt némi erőszak, ami kivált szelídebb férfiakra hatott: első férje 
még Szegő Lajos volt, a magárifilozófus, a második már Oláh András, a varázslatos 
irodalomtörténész. És amikor már nem lehetett kételkedni benne, hogy ő is elpusz
tult, közel a nyugati határhoz, Klári számonkérő haragja, kényes értékszemlélettel, 
nem holmi keretlegények vagy akár vezető politikusok ellen fordult, hanem azokat a 
nagyságokat vonta volna felelősségre, akik nézete szerint önkéntelenül vagy könnyel
műen az üldözés szellemi szövetségesei lettek. Pesten azt beszélték, hogy a Szabó Lő
rinc ellen indított eljárásnak is ő volt a bujtogatója.

De akadtak Szabó Lőrincnek védelmezői is. Köztük a leghatékonyabb Kardos Lász
ló volt, aki Debrecenből költözött föl Pestre az új kultuszminisztériummal, amelynek 
tanácsosa volt, és akit mindnyájan szerettünk és tiszteltünk. Ő beszélt rá minket, kivált 
közülünk a zsidókat, hogy írjunk levelet Lőrincnek a börtönbe, tekintélyének és nép
szerűségének a bizonyítására. A legkedvesebbet Szép Ernő írta, aki azzal kezdte, hogy



Vas István: Feloldozás (II) • 641

hallotta, milyen malőr érte fiatal barátját. Én is írtam persze, többek közt azt is, hogy 
ha ő háborús bűnös, az egyetlen, akinek a szellemi értéke, amit hozott nekünk, többet 
nyom a latban a bűnénél. Igaz, hogy ezeket ugyan a börtöncenzűra kihúzta, de olyan 
kíméletesen, hogy Lőrinc könnyen elolvashatta. Meg azt, hogy nem lehet kényelmes 
érzés egy rendszernek, ha kénytelen börtönbe csukni az ország legnagyobb költőjét. 
De azért nem kizárólag ezeknek a stratégiai mondatoknak volt köszönhető, hogy Sza
bó Lőrinc három nap elteltével -  tudtommal, minden további eljárás nélkül -  elhagy
hatta börtönét.

Szabó Lőrincnek ez a börtönközjátéka, bármilyen váratlan volt is, így visszatekintve, 
föltételez némi irodalmi életet. Aminthogy volt is ilyen. Például megalakult az írószö
vetség. Igazi koalíciós alapon jö tt létre: benne volt az elnökségben Gergely Sándor és 
Zilahy Lajos, Kassák és Illyés, Tamási Áron és Kárpáti Aurél. Hogy hol történt ez, már 
annak idején sem tudtam, engem nem értesítettek róla, nyilván nem tudták a címe
met. A hírnek egyébként nem tulajdonítottam jelentőséget: úgyis átalakul majd, gon
doltam, de az a lehetőség eszembe sem jutott, hogy ebből a képződményből, ha má
sodlagosan is, adminisztratív és politikai hatalom válik majd idővel.

Az én érzékelésemben az irodalmi élet szabadban kezdődött, a Jardin de Paris-ban 
— vagy valamilyen, ahhoz hasonló, épen maradt kerthelyiségben. Ott székelt egyelőre 
a British Council. Mint kiderült, nem ez volt az első fogadásuk: szakmánként ismer
kedtek a magyar szellemi élettel -  ezúttal az írókon volt a sor. ő k  bezzeg megtaláltak 
engem, azazhogy Gál Pista, az én régi barátom, az Apolló hajdani szerkesztője, aki a 
követségen dolgozott ismét, ő nyomozta ki a címemet, és a lakásomon keresett föl, 
átadni személyesen a meghívómat. Megörültem az előkelő, kisméretű, aranybetűs, 
fehér kártyának, és fáradtan, éhesen, de örömmel baktattam a Városliget felé. A Hő
sök terének bombától megrostált szobrai mellett Devecserivel találkoztam. Örültünk 
egymásnak, összeölelkcztünk -  szóval élünk. Kettesben folytattuk utunkat, ahogy 
azonban beljebb hatoltunk a Liget mélyébe, jóformán minden lépésnél újabb író vagy 
költő csatlakozott hozzánk, sápadtan, éhesen, szomjasan bandukolva, volt, aki bottal 
sántított az elegáns összejövetelre.

Hogy a fogadás elegáns volt, már abból is kitetszett, hogy a házigazdák is, a vendé
gek is -  mármint a férfiak -  sötét ruhát viseltek. Az előbbieknek jól állt a zsakett, amit 
az utóbbiak nem mindegyikéről lehetett volna elmondani: voltak köztünk, akiken fe
szült, másokon meg lötyögött a zakó meg a nadrág -  látszott, hogy kölcsönruhában 
jöttek el az ünnepélyes alkalomra. Lötyögött énrajtam is, pedig én a sajátomat visel
tem: a fekete ruhámat, a májusi költözéskor átmentettem apám honfijával a Vilmos 
császár útra; minden öltönyöm elpusztult a Sas utcában, hétköznapi ruházatnak csu
pán az az egy maradt meg, amiben Cipiéknél átvészeltem az ostromot — az ünneplő 
ruhámból viszont alaposan kifogytam.

De kifogástalan vagy hevenyészett ünneplőben, mégiscsak igazi írógyülekezet ala
kult a Jardin de Paris -  vagy ahhoz hasonló hely -  kerthelyiségében. Az újonnan lét
rejött írószövetség elnökei ugyan nem jelentek meg-isten tudja, miért, holott nyilván 
őket is meghívták - , de ott volt mindenki más, köztük egy csomó igazi író is. Nekem 
ezzel a fogadással kezdődött az irodalmi élet, mondtam föntebb. Ezt már akkor is így 
éreztem. Nemcsak a sokadalomtől. Ebben a keretben az egyes alakok jelenléte is, tá
volléte is határozottabb lett. Itt vettem végleg tudomásul, hogy Sárközivel, Halász Gá
borral, Szerb Antallal véletlenül sem találkozhatunk többé. Radnótiban még remény
kedtem. Tudtuk, hogy vonulnak vissza, hazafelé, Szalai Sándor és Justus Pál -  külön-
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külön -  menet közben megszöktek, és hozták magukkal Miklós Borban írt verseit, 
nagy verseket, nem a halál, hanem az élet versei voltak, olyan épek és emelkedettek, 
nem tudtam elképzelni, hogy meghaljon.

Weöres Sanyi sem volt ott, de róla tudtuk, hogy él, Csöngén, az apja gazdaságában. 
Sőt azt is tudtuk, hogy alighanem ő volt az utolsó író, akivel a közelükben munkaszol
gálatban sínylődő Sárközi, Szerb Antal és Halász Gábor érintkezett, ha nem is közvet
lenül, hanem egy kétségbeesett levél útján, amiben élelemcsomagot kértek tőle. Küld
tek is nekik egy nagy csomagot, de persze azt már nem lehetett tudni, mi jutott el 
hozzájuk a csomagból a keret kezelésén keresztül. Azt is csak jóval később tudtuk meg 
egy új folyóiratban megjelent verséből, hogy Sanyika is jócskán megszenvedte a im- 
linki robotokat és a megszállás egyéb sanyarúságait. Költő barátai sem jelentek meg a 
fogadáson, se Takáts, se Jékely, de róluk is tudtuk, hogy megvannak valahol vidéken 
vagy éppen Erdélyben.

Szép számmal jelentek meg a vendéglátó háziak is ezen az első fogadáson. Úgy lát
szott, házigazdái kötelességüknek érzik, hogy minden vendéggel foglalkozzanak, leg
alább egy megszólítás erejéig, ami éppen eléggé feszélyező volt, különösen énnekem, 
aki már értettem Shakespeare-t, sőt Agatha Christie-t is, ami pedig sokkal nehezebb, 
de addig még soha senkivel sem beszéltem angolul. Annál feszélyezőbb, mivel a foga
dásunkra felsorakozott vendéglátóknak Szabó Lőrincet és engem úgy mutatott be Gál 
Pista, mint az angol költészet legkiválóbb élő tolmácsolóit. Én ezt a zavarbaejtő minő
sítést némi érthetetlen hebegéssel vettem tudomásul, Szabó Lőrinc bölcsebben, egy 
szerényen méltóságteljes, néma főhajtással.

Ily módon, a kelleténél nagyobb figyelem terelődvén kettőnkre, a jelen lévő angol 
urak és hölgyek leginkább minket kívántak figyelmükkel kitüntetni. Ami élőién úgy 
igyekeztem kitérni, hogy amint valamelyik brit urat vagy hölgyet megláttam közeled
ni, szórakozottan eltávolodtam, lehetőleg valamelyik magyar csoport oltalmába, ne
hogy ügyetlen angol dadogásommal újabb szégyent hozzak hazámra -  a kert szerte
ágazó ösvényei alkalmas terepet kínáltak ehhez a taktikához. Amikor egy óvatlan pil
lanatban körülnéztem, úgy vettem észre, Lőrinc a bújócskának ugyanezt a módját 
folytatja. Végül, amikor alkalmam volt egy fának dőlve kifújni magamat, odalépett 
hozzám.

- T e  sem beszélsz angolul? -  kérdezte mélabús megértéssel.
Nem volt miért letagadnom, és kedvem se volt hozzá. Kiderült, hogy az idegen 

nyelvekkel körülbelül egyforma viszonyban vagyunk: Lőrinc is németül beszélt a leg
folyékonyabban.

-  Én az ostrom alatt -  fejezte be vallomását -  nem angolul tanultam, hanem oroszul.
Ekkor azonban, mint egy éppen jókor érkezett fölmentő sereg, Cs. Szabó toppant 

elénk. Meg voltunk mentve. Cs.-ről, ahogy mindenki nevezte, köztudomású is volt, 
hogy második anyanyelve az angol. Rögtön meg is kértük, hogy maradjon velünk, 
fedezze fogyatékosságunkat, azaz húzzon ki bennünket a csávából. Csakhogy Cs.-nek 
ezúttal kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy jó benyomást keltsünk az angolok
ban. Ő azért jö tt erre a fogadásra, hogy találkozzon a megmaradt magyar költőkkel, 
akiket egy nagy vállalkozásba akar bevonni. Hogy milyenbe? Azt elmondja majd hol
napután az éppen újra megnyílt New York kávéházban. Ezt a megbeszélést szervezte 
a fogadás hátralévő részében a British Council kertjében.

És ki gondolta volna, hogy két nap múlva délután mégis mindnyájan megjelentünk 
a New York frissen meszelt, de kicsit még mindig dohos csarnokában. -  Cs. már az
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akkortájt koszorúban feltűnő költőnőket- Koczián Katalint, Tóth Esztert, Gyarmathy 
Erzsébetet, Nemes Nagy Ágnest is hívta, őket vettük körül az asztalok mellett, az asz
talok között, úgy hallgattuk Cs. hősénekét. Asaga neve Itália volt. A hadjárat célja egy 
könyv Itáliáról. Jobban mondva az európai költők Itália-vágyakozásáról, Itália-képé- 
rőL A könyv úgy volt elgondolva, hogy első fele egy tanulmány a témáról, ami persze 
Cs. Szabó munkája lesz, második fele egy antológia az európai költők -  többek között 
a magyarok -  Olaszországról szóló verseiből. Sok megvan közülük jó  magyar költők 
átültetésében, de a többit nekünk kell lefordítanunk, mégpedig nemcsak úgy a vak
világba, mert a Révai Könyvkiadó, azaz Illés Endre már lelkesen elfogadta Cs. tervét. 
És már húzta is elő a táskájából és nyújtotta át kinek-kinek a részére kiszemelt versek 
listáját -  mert ilyen előrelátóan dolgozott. Még Radnótinak is félretett egy adagot, 
mert ő is bízott a hazatérésében. Saját magának is fenntartott néhány, nem kötött for
mában írt verset. Az öregebb fordítók közül Kardos László, Lányi Viktor, Gáspár End
re, a leggyorsabb magyar fordító, a mi korosztályainkból Keresztury Dezső, Szabó Lő
rinc, Illyés Gyula, Rónay György, Kálnoky Laci meg én, és a legfiatalabbak közül Som
lyó György és Devecseri.

Énrám hat vers jutott. A legkönnyebbnek két Goethe-elégia látszott, a rómaiakból, 
a legnehezebbnek két Gérard de Nerval-szonett, a rendkívül zárt formájukba rejtett, 
bonyolult mondatszerkezet miatt. Ráadásul két hosszú Browning-vers, melynek a lát
szólag bőséges terjedelmébe is nehéz volt azonban belezsúfolni a tényeiket és törté
néseiket, méghozzá könnyedén természetes, köznapi szavakkal. Másnap hozzákezd- 
tem az első Nerval-szonetthez, az utolsó Browning-verssel azonban elvesződtem szep
tember közepéig.

Vesződség! Hát persze. De közben milyen fölemelő érzés volt, mekkora dicsőség -  
nemzeti dicsőség - , hogy a szétrombolt városban, éhezve, nélkülözve, nagy fagyokkal 
mögöttünk és előttünk, megverten gyalogolva, az orosz hadsereggel a nyakunkon, 
ilyen kalandba indultunk.

Igen, a háború után az én számomra az igazi irodalmi élet a New York kávéházban 
kezdődött, ahol körülvettük Cs. Szabó Lászlót, aki sorra átnyújtotta nekünk a lefor
dítandó versek céduláit, mint a hadvezér a tisztjeinek mindazon erődök tervrajzát, 
amiket el kell foglalnunk -  a nagy európai portyán.

5
Aki bíija, maija

A ránk kiosztott versek fordítása azért is akadozott, mert mindig közbejött valamilyen 
más fordítás. Egyelőre leginkább a III. RlCHÁRD: a Nemzeti nekidurálta magát, Ma
jo rt feszítette a szerep, szerette volna már színpadra vinni. De hiszen én is azt fordí
tottam a legönfeledtebb örömmel, Déryék akaratlan örökhagyóinak a könyvtárában 
megtaláltam egy hatalmas angol-német szótárt, aminek sokkal több hasznát vettem, 
mint az én kis angol-magyaromnak.

Már-már megszoktuk ezt a nagyúri tágasságot, amikor megérkezett a vészhír, hogy 
Tibor készül haza Paulával, ők is, akárcsak Hofmann doktorék, hamarabb, mint ahogy 
tervezték -  úgy látszott, bármennyire könnyebb is az élet vidéken, mindenki siet on
nan haza, a romba dőlt főváros nehéz, de eseményteljes nyomorába.

Most hát új szállást kellett keresnünk, de gyorsan. Ezúttal azonban sehol sem adó
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dott új lehetőség, csak a környékünkön, az Árpád utcában, Tibornak, illetve anyjának 
hajdani lakása közelében, egy újonnan megnyílt penzióban. Költséges lehetőség volt, 
persze, de pillanatnyilag éppen volt pénzem, mert a Nemzeti becsületesen megtar
totta azt az alkunkat, hogy minden fölvonás után kapok egy kiló kávét vagy a napi 
áron számított ellenértékét, ami elég magas volt. A penziót egy komoly, barátságos 
asszony vezette, a szobák tiszták voltak, de szerények, térfogatukat és bennük a búto
rokat tekintve: nem fért beléjük csupán két ágy, két szekrény, egy kis asztal, mellette 
két szék. Itt persze nem lehetett olyan kényelmesen Shakespeare-t fordítani, mint 
odaát a Fürdő utcában: az asztalkán éppen hogy elfért a papírom és a cigarettám, a 
Shakespeare-kötetet magam mellé tettem, a másik székre, a szótárakat lent helyeztem 
el, a padlón. De azért itt is egyenletes ütemben folytattam Richárdot.

Ahogy azonban az idő melegedett, egyre kényelmetlenebbé vált a helyzetünk a szűk 
szobában, a pénzünk is fogyóban volt. Lakásgondjaink váratlan, bár még ideiglenes 
megoldása egy családi tragédia folyománya volt. Ez a tragédia a tágabb családunkban 
történt, amelynek legtekintélyesebb tagja továbbra is ügyvéd unokabátyám, Béla ma
radt. Tekintélye még növekedett attól a ténytől, hogy Bárdossy Lászlót, az egykori 
miniszterelnököt, aki annak idején előbb a Szovjetuniónak, majd az Egyesült Államok
nak üzent hadat, az összeomlást követő tavaszon mint háborús bűnöst állították bíró
ság elé, s Bárdossy éppen őt, Bélát kérte védőjéül. Béla engem is meghívott a tárgya
lásra, én pedig nemcsak udvariasságból mentem el, hanem őszinte érdeklődésből: kí
váncsi voltam, hogyan folyik le ilyesmi. Hideg volt még, a tárgyalóterem és a folyosó 
tele bundás hölgyekkel. De milyen bundák, micsoda elegancia! Láthatóan a lipótvá
rosi nagyburzsoázia hölgyei jelentek meg a tárgyaláson, és izgatott arcukon az is lát
ható volt, hogy nem a vádlott ellenében, hanem a vádlott kedvéért. Én azonban kizá
rólag Béla kedvéért voltam ott, érdekelt a védőbeszéde: mit tud mondani? mit is lehet 
itt mondani? Az én kezdetleges fölfogásomban az ügy veleje igen egyszerű volt: egy 
tizenötmilliós nép miniszterelnökét, aki hadat üzen a kétszázmilliós Szovjetuniónak, 
föl kell akasztani, és ha kisvártatva a száznyolcvanmilliós Egyesült Államoknak is hadat 
üzen, akkor kétszer kell fölakasztani, hiszen emlékeztem még a londoni rádióból Ame
rika válaszára: egyelőre nem vesz tudomást a hadüzenetről, ami bizonyára tévedés 
lehet.

De Béla ezt a kérdést nem is érintette a szépen felépített védelmében. Azzal kezdte, 
hogy a vádlott sohasem volt hitlerista: nem ismert faji megkülönböztetést, sem a tár
sadalmi érintkezésében -  és végignézett a terem perzsabundás hölgy koszorúján - , sem 
a szakmájában -  jogász volt ő is, És azzal végezte, hogy ilyen kis ország nem állhatott 
ellen a birodalom nyomásának -  szomszédaink például nálunk nagyobb részt vállaltak 
a háborúból.

Béla szépen beszélt magyarul, megjelenése még mindig kellemesnek volt mond
ható, beszédét látható rokonszenwel fogadta a hallgatóság. De feszültség akkor tá
madt a teremben, amikor Bárdossy állt fel szólásra. Én is elámultam, hogy mostani 
minőségében, sötét ruhában, frissen borotválva, fekete hajával, fekete, villogó szemé
vel, mokánynak mondható alakjával milyen elegáns jelenség. Elegáns volt a védeke
zése is. Nem emelte föl a hangját, egyenletesen, nyugodtan, magabiztosan vázolta mi
niszterelnöki tevékenységét. Nem sokat beszélt a német birodalomról, annál inkább 
arról, hogy már huszonkét évvel hadba lépésünk előtt Lengyelországot leszámítva el
sőként mi vettük föl a harcot a bolsevizmussal. Sem nemzeti hagyományaink, sem 
nemzeti érdekeink nem tették lehetővé, hogy kimaradjunk ebből a háborúból. Min
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denféle hatásvadászatnak a látszatát is elkerülve önérzetesen, kétségbevonhatatlanul 
tiszta lelkiismerettel beszélt. A teremben lélegzeni lehetett a rokonszenv és az elismerés 
hullámait. Én sem kételkedhettem a vádlott látható fölényében. Az úr a pokolban is 
úr, vontam le magamban a legáltalánosabb következtetést. Ebben a légkörben minden 
elmarasztalás csak justizmordnak hathatott; amit semmi kedvem sem volt bevárni. 
Búcsúzóul gratuláltam Bélának a szerepléséhez. Őszintén, mert ügyesen, sőt lelemé
nyesen fölépített védőbeszédet mondottéi, szépen, megnyerőén, személyes megjele
nése is jóképű, tekintélyes volt, ha nem vetekedhetett is védence villogó férfiasságával. 
De hát mindent összevetve sem ú r volt, hanem józan, becsületes polgár.

Volt olyan józan, hogy ne örüljön, amikor fia, Gyurka, képtelen kalandok után ha
zatérve, beállt az ÁVO-ba. Egy évvel azelőtt vonult be munkaszolgálatra, és nem sokkal 
utóbb állították valamilyen vétségéért katonai bíróság elé, ő pedig egyenesen onnan 
szökött meg a tárgyalás szünetében, aztán álnéven beállt munkásnak a csepeli gyárba, 
úgy vészelt át majdnem egy egész évet. Míg a pályafutását hallgattam, eszembe kellett 
hogy jusson, mit mondott róla Vajthó tanár úr, mikor Béla kérésére bementem hozzá 
Gyuriról érdeklődni. Ugyancsak a Markó utcai gimnáziumba, mert ő is odajárt, és ő 
is a Vajthó osztályába. Azt mondta róla:

-  Az? Egy vadember!
És csakugyan egy vadember szökéseit, fogásait, csínytevéseit hallgattam a beszámo

ló folyamán. De az ÁVO-ba nem a vadembersége vitte, hanem éppen hogy egy szelí- 
debb érzés, vagyis a szerelem. Jó, sőt jómódú család leánygyermeke volt a leányzó, 
csak éppen fülig a mozgalomban, ezért nem nézték jó  szemmel Gyuri szülei. Én is 
láttam egyszer, talán a Ligetben, fiúk és lányok közt pörögni, rikító piros ruhában. 
Lobogó szőke hajú, csinos teremtés volt, pörgés közben villogott a formás lába, hanem 
a tulipiros viganó sok volt nekem is. Hát ez a lány húzta be Gyurkát az ÁVO-ba.

Amit én sem tartottam helyénvalónak. De helytelenítésem azért nem terjedt odáig, 
hogy ne használjam ki Gyurkához való rokonságomnak, illetve Gyurka beosztásának 
előnyös lehetőségét. Piroska panaszolta el kétségbeesetten, hogy egyik legkedvesebb 
osztálytársát -  vegyes osztály volt - ,  aki a kiskunfélegyházi városházán dolgozott, le
tartóztatták, mint nyilast, és fölszállították a pesti ÁVO-ba, holott sohasem volt nyilas, 
és a német megszállás alatt naponta bejárt a gettóba, ennivalót vitt a zsidóknak. Gyur
ka becsületesen kivizsgáltatta az ügyét. Jóska -  így hívták Piroska osztálytársát -  egyik 
városházi kollégája bevallotta, hogy ő jelentette föl Jóskát, de csak szorultságában, 
mert az oroszok elfogták, s arról vallatták, hogy ki volt nyilas a városházán. Az pedig, 
minthogy Jóska volt az egyetlen családtalan munkatársa, az ő nevét dobta be a valla- 
tóknak. El is engedték Jóskát, ugyan kiéhezve, de épségben.

Személyesebben érintett a másik ügy, amiben Gyuri segítségére volt szükségem. 
Kálnoky Laci hozta hírül, hogy Egerben abból a nyilas bandából alakult meg a párt
vezetőség, amelyik előző év októberében vette át a hatalmat. Nem volt az ilyesmi föl
tűnő ritkaság: akkoriban született meg az a közkeletű mondás, hogy minden ország
nak csak egy csőcseléke van. A következő hír az volt, hogy Laci apját letartóztatták, 
összeverték, aztán fölszállították a pesti ÁVO-ba. Laci megpróbált a Belügy útján hi
vatalosan intézkedni, de énnekem olyan elviselheteden gondolat volt, amint Kálnoky 
bácsi -  aki egy évvel azelőtt, a német megszállás alatt olyan jólesően látott vendégül 
Marikával együtt az egri házukban, amikor is éppen lemondott a polgármesterségről 
a gettó miatt -  nyomorúságosán szenved a hírhedt Andrássy út 60.-ban, hogy megint
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csak Gyurit riasztottam. Ő két nap múlva haza is küldette Kálnoky bácsit -  de már 
csak meghalni.

Gyuri egyébként nem sokáig maradt a testületben. A szerelem húzta be, a szerelem 
taszította ki: az a tulipiros ruhájú, formás lábú lány máshoz pártolt, Gyuri pedig a 
szolgálati pisztolyával főbe lőtte magát. A lövést azonban elhibázta, és hetekig kínlódott 
a kórházban, míg végre sikerült meghalnia. A család kétségbeesésében még engem is 
vádolt azzal, hogy az elmúlt évekbeli, sikerületlen öngyilkossági kísérleteim hatásának 
és legendájának is volt némi része fiuk elhatározásában. De azért Bélában volt annyi 
nagylelkűség meg óvatosság, hogy fölajánlja, költözzünk be Gyuri garzonlakásába ad
dig, amíg nem sikerül eladnia. Mi persze kapva kaptunk az ajánlaton, annál is inkább, 
mivel a penzió egyre emelkedő napidíját egyre nehezebben tudtuk fizetni. Gyuri volt 
szállása viszont roppant elegáns, mindennel fölszerelt garzonlakás volt, széles ággyal, 
ketten is kényelmesen fekhettünk rajta, meg egy heverővei, amelyik maradásra csá
bította a messzebbről érkezett látogatókat.

Első vendégünk Misi volt, Marika öccse. Azazhogy mi voltunk az ő vendégei, mert 
csak azért jött föl Pestre, hogy éhező testvérét, illetve sógorát ellássa egy zsák enniva
lóval. Ez még egyszer-kétszer előfordult -  a legnagyobb ínség idején ezek a kondorosi 
segélyek tartottak bennünket életben.

Azután megjött Cipi, a toldott-foldott Ferenc József hídon, körül Budán és Pesten, 
jobbról balra és balról jobbra, valahonnan megtudta az új címünket. Persze a nyakába 
ugrottunk, és vártuk a pasaréti híreit. Ehelyett csupa pesti újdonsággal traktált min
ket, főleg a saját dilemmájával, kutyaszorítójával, amibe önhibáján kívül került -  eb
ben kérte a tanácsomat. Elmondta, hogy fölkereste őt a Riadó utcában Farkas Ferenc, 
a Parasztpárt egyik vezetője, neki régi barátja, azzal, hogy a Révai Irodalmi Intézettel 
ők rendelkeznek, és mivel Illés Endre túlságosan jobboldali politikát fejtett ki, nem 
maradhat a cég igazgatója, hanem őt, Cipit szemelték ki erre a helyre. Cipi, úgymond, 
védte Bandit, elvégre a Révai főszerzői Tamási Áron és Márai voltak, igaz, kiadott 
egy-két német szerzőt, aki otthon maradt Hitler alatt is, de csak politikátlan könyveket, 
igaz, hogy ő szerkesztette az Új Magyarság mellékletét, de csupa jó  verset és novellát 
közölt, azonkívül neki jó barátja -  ezt én is tudtam, hiszen hetenként összejártak, hol 
egyiküknél, hol másikuknál ültek össze. Most üljön be arra a helyre, ahonnan Bandit 
kidobták? Másrészt azonban: fordítsa félre finnyásan a fejét, és hagyja, hogy valami
lyen újsütetű tahót ültessenek az élő magyar irodalom egyik leghatékonyabb kor- 
mányrúdja mellé?

Én bizony ebben sehogy sem tudtam tanácsot adni. Főleg azért nem, mert nem 
tudtam magam Cipi helyzetébe képzelni. Még kevésbé a természetébe. Ha engem egy 
kiadó vezérletével kecsegtetnének, megijednék tőle. És nem csupán kishitűségből. Rá- 
tartiságból is. Döntsék? Rendelkezzek? Versírás helyett, fordítás helyett? Merengés 
helyett? Irányítani? Vezérelni? Cipi megtanulta már a Ludovikán, de a nyilas puccs 
után bebizonyította nekünk is, hogy tehetsége is van hozzá. Idővel kezdtem sejteni, 
hogy az a „Művészeti Tanács” feliratú kartontábla az ostrom alatt a mi ajtónkon nem
csak a lakás nyugalmát volt hivatva biztosítani, hanem azt a lehetőséget is, hogy innen 
indul majd a tényleges művészeti tanács. Mert igen, Cipi az író istenadta jogának tar
totta, hogy az irodalom és a világ dolgaiba belebeszéljen. Én ilyen meghatalmazásra 
nem tartottam igényt, ezért néztem némileg értetlenül Cipi dilemmáját, amiben ver
gődött. Nyilván ezért nem jutott eszembe a legtermészetesebb tanács: hogy ezzel a 
kérdéssel mindenekelőtt régi barátjához, Illés Endréhez kellene fordulnia. Talán
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azért nem gondoltam erre a legközelibb tanácsadóra, mert öntudatlanul is visszari
asztott az a hosszú út a Pasaréttől a Gellérthegyig, amit Cipinek meg kellett volna ten
nie, hogy Bandit fölkeresse. Holott, mint beszámolóiból kivettem, kisebb fontosságú 
ügyekben is elképesztő utakat rótt végig hosszú lábával és atlétaerejével.

De ha már némileg ismertem is Cipi beleszólási hajlandóságát, azt csak egy idő múl
va kezdtem tapasztalni, hogy ha bármi csekély piszok vagy másféle bonyodalom je 
lentkezik a beleszólandó ügyben, milyen könnyűszerrel fordít hátat az egésznek. Mint 
ezúttal is. Mert felbukkant ugyan a továbbiakban többször is, ott is aludt nálunk, a 
széles heverőn, de a Révai igazgatóságának a kérdéséről nem ejtett szót. Én pedig 
nem firtattam: örültem, hogy nem kell tanács helyett tanácstalanul hallgatnom. Aztán 
egy este azzal állított be, hogy van már a Révai Könyvkiadónak igazgatója: Szécsi Já
nos. Nem akartam hinni a fülemnek, de mégis az én barátomról volt szó, a Pharos 
Kiadó találékony alapítójáról és vezetőjéről, akinek az ÚJKORI KULTÚRATÖRTÉNETÉ-t 
fordítottam, verses naplóm lelkes hívéről. Föl sem tudtam fogni, hogyan eshetett a 
Parasztpárt választása éppen őrá, akiben nyoma sem volt semmiféle népi hajlandó
ságnak. De azért örültem neki. Hiszen utoljára azzal búcsúztunk egymástól, hogy a 
Pharos első könyve a háború után az én versciklusom lesz, most hát, amit egy kis ki
adóban kért, beválthatja egy nagy kiadó élén. Össze is szedtem a MÁRCIUSTÓL MÁR
CIUSIG -  ezt a címet adtam neki -  utolsó darabjait, meg a záróverset, az UTÓHANG-ot, 
és meglátogattam új helyén, azaz Illés Bandi régi igazgatói szobájában. Az előterem
ben azonban nem a megszokott, szép szőke Irma ült az írógépnél, hanem egy új, fekete 
hajú, szemüveges titkárnő. Mikor megmondtam a nevemet, fölállt, és elindult az igaz
gatói szoba felé, de Szécsi Jancsi, úgy látszott, meghallotta a hangomat, mert már jött 
is kifelé, kezében egy szürke fedelű kis füzettel, azzal együtt nyújtotta felém mindkét 
kezét. Eszembe sem volt megkérdezni, hogy csakugyan a Parasztpárt képviseletében 
került-e a Révaihoz.

-  Nem megmondtam, hogy ez lesz az első könyvünk? -  ezek voltak az első szavai, 
és meglengette a szürke kis füzetet. Én viszont előhúztam táskámból a kiegészítést. 
Jó, fejezte be örvendetes találkozásunkat, akkor látogassam meg egy hét múlva: ad
digra elolvassa az egészet, és megbeszéljük a kötet külalakját.

De mikor a következő héten beléptem a Révaiba, az előteremben megint a régi 
szőke Irma ült a gépnél. Ezen nem lepődtem meg. Annál inkább meglepődtem, ami
kor Irma kinyitotta előttem az ajtót, én beléptem, és ki más nézett szembe velem az 
íróasztal melletti karosszékből, mint Illés Endre. Egy percig megkapaszkodtam az aj
tóban. Az alatt az egy perc alatt átfutott az agyamon: mi történt itt? Illés Bandi a Pa
rasztpárt jelöltje? Már nem túl jobboldali? Már szalonképes? Vagy a Hitelbank 
visszakaparintotta a Parasztpárttól régi érdekeltségét, kidobta Szécsi Jancsit, és 
visszahelyezte régi emberét? Illés Endre ilyen jól taktikázik? Hiába, ez egy ilyen aki 
bírja, marja korszak. Mondanom sem kell, hogy ebből a percnyi gondolatsorból egy 
szót sem mondtam ki. Amikor megszólaltam, csak annyit:

-  Örülök, hogy látlak -  aztán hozzátettem nem egészen őszintén: -  hogy itt látlak.
-  Szép tőled. Azt hittem, a barátodhoz jöttél.
-  Igen, Szécsi Jancsit kerestem.
-  Én Cipire gondoltam.
-  Neked régebbi barátod.
-  Volt. Csak volt. Évtizedes barátság volt. És ő elárult! Átállt az ellenségeimhez. El 

akart üldözni innen. A helyemre akart ülni. Teleszórta a várost a rágalmaival.
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Megdöbbentem Bandi szenvedélyétől. Még inkább attól, hogy két ilyen férfit, két 
ilyen példányt, hosszú barátság után, alantas közéleti áskálódások így szembefordíthat
nak egymással. Őszinte hevülettel és aggodalommal bizonygattam Cipi ártatlanságát, 
hogy kézzel-lábbal kapálódzott az igazgatóság ellen, amit rá akartak tukmálni, hogy 
ki mindenkit keresett föl Bandi védelmében. De Bandi közbevágott:

-  Igen, tudom, fűhöz-fához elment ebben az ügyben. Csak a Mányoki út 22.-be 
nem talált el. Hogy legalább figyelmeztessen, mi készül ellenem. Többé nem állok szó
ba vele.

Bandi sápadt arca lángolt haragjában. Eszembe jutott, hogy ebben az egészben én 
is ludas vagyok. Amiért a sok töprengés, tanácskérés közben csak a legkézenfekvőbb 
megoldás nem jutott eszembe: hogy Cipi menjen el Illés Bandihoz, és vele beszélje 
meg az ügyet.

így hát szerettem volna minél hamarabb véget vetni ennek a kényelmetlen talál
kozásnak. De Bandi visszaült az íróasztalához, és kivett a fiókjából egy szürke kis fü
zetet, ugyanazt, amit egy héttel azelőtt Szécsi Jancsi olyan vidáman lengetett felém.

— Ezt Szécsi János hagyta rám örökbe -  mondta Bandi. — Foglalj helyet. -  Odahúz
tam egy széket, és leültem. -  Pista, nem tanácsolom neked, hogy ezt a kötetet kiadd.

Nem könnyítettem meg a dolgát, nem feleltem. Bandit ez nem zavarta, a további
akban folyékonyan beszélt vagy félórát. Nagyjából, csak éppen más nyelvjárásban, 
ugyanaz volt az ítélete, mint a Cipié, mikor ősszel befogadott a házába, és megmutat
tam neki a verses naplómat: hogy nem lehet ilyen rögtönözve, kiérleletlenül verset 
írni. Csak éppen Cipi dühösen, staccato bökte ki szavait, Bandi meg legato, megfontolt 
folyamatossággal. Csak jóval később, amikor már én is kezdtem beletanulni a mester
ségbe, visszamenőleg ismertem rá, hogy annak idején mintha egy kész lektori jelentést 
olvasott volna föl. Utolsó mondata ez volt: -  Elsietett, hevenyészett kötet volna ez, Pis
tám.

Nem fellebbeztem, önmagámban sem. Hogyan is mertem volna ilyen magas hatá
lyú, sőt két ilyen magas hatályú ítélőszék előtt. Hiszen a Bandi esztétikai elvei meg
egyeztek a mi egész nemzedékünk esztétikájával. Ifjúkoromban hányszor hallottam 
Weöres Sanyitól a költészet nagy alapelvét: álló fasszal nem lehet szerelmes verset írni! 
És mi mást merészeltem én, ha nem ezt, a negyvennégyes év rögtönzött verseivel? És 
hirtelen eszembe jutott, hogy amikor az elmúlt év első tavaszi napján belekezdtem: 
„Rád gondolok most is, mikor /  Szégyenhalált tapint az ujjam”, közben egy katonadalnak ez 
a sora szólt bennem: „Leteszem a rüsztungom a csárda közepébe”. És mialatt ott hallgattam 
Bandi előtt, hirtelen a csüggedésből az a néma dac ágaskodott bennem Illés Endre és 
Cipi ítéletével szemben, hogy valami ritkasági értéke mégiscsak van a MÁRCIUSTÓL 
MÁRCIUSIG ciklusának, és ez a ritkaság, éppen ez volt a nemzedék letett rüsztungja.

Persze jó  lett volna, ha Szécsi Jancsi biztató szavai megerősítik bennem ezt a ritka
sági értéket. De Szécsi Jancsinak nyoma veszett. Soha többé nem láttam. Csak fél év 
múlva tudtam meg Csillag Verától, a néhai Pharos Kiadó grafikusától és könyvterve
zőjétől -  akibe Szécsi Jancsi szerelmes is volt - , hogy mi történt vele. Mikor kidobták 
a Révai Irodalmi Intézet Vadász utcai házából, szégyenében tüstént eltűnt Magyar- 
országról. Meg sem állt Guatemaláig, ahol megalapította a guatemalai régészetet, az
zal, hogy élére állt az első expedíciónak, amely az indián maradványok felkutatására 
elindult az őserdőbe. Ott fölszedett valamilyen maláriaszerű betegséget, egy hónap 
alatt végzett vele.

De Illés Endre nem annak a megsemmisítő ítéletnek a végszavaival akart útra bo
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csátani. Mert miután elhangzottak, elővette a híres ezüst cigarettatárcáját, és elém tar
totta. Félig tele volt Memphisszel. Az ezer Honvéd, amit az ostrom előtti utolsó pilla
natban Cipi beszerzett számomra, mondanom sem kell, régen elfogyott, és a cigaretta 
már nagy kincs volt. Kivettem egy szálat, Bandi is. Gyufa még volt a zsebemben, én 
adtam tüzet Bandinak, magam is rágyújtottam, és vigasztalódva szívtam a Memphist, 
Bandi is élvezettel az övét. Néhány szippantás után hátradőlt, a szemembe nézett, és 
megszólalt.

-  Ezek után egy kérdés: van-e kedved Carlyle-t fordítani?
Carlyle-t, ez csak A FRANCIA FORRADALOM lehet. Jó ötlet, méltó a Révai-ház hagyo

mányaihoz és Illés Bandi rátartiságához, forradalommal kezdeni az új korszakot, 
mégsem gépkocsikkal és gépfegyverekkel, hanem romantikus lebernyegben. Jó né
hány fejezetét olvastam angolul -  nem lesz könnyű a fennkölt, néhol a dagályossággal 
határos, de mindig a határon innen maradó, valódi hevületben lobogó körmondatait 
magyarul megcsinálni, de talán meg tudok vele birkózni. Csakhogy szükségem van-e 
rá? Hiszen bőven el vagyok látva fordítással, nem úgy, mint Éti életében, amikor hiába 
szaladgáltam érte. De hogy is mondja az evangélium? Akinek van, annak adatik. Aztán 
eszembe jutott, hogy a LEMENT A HOLD-ból már csak néhány oldal van hátra, azzal 
egy ülésre megvagyok. És az utóbbi időben valahogy megszoktam, hogy verset és pró
zát párhuzamosan fordítsak. Meg aztán Bandi békejobbként nyújtotta felém Carlyle-t, 
ne utasítsam vissza.

Általában, Illés Bandi haragjától eltekintve is, a háború vége óta meglepetten ta
pasztaltam önmagámon azt a merőben új törekvést, hogy az előző évek kívülről is, 
belülről is tapasztalt gyűlölethullámai után megpróbáljak békében élni az emberiség
gel, sőt az emberekkel is. Ami legkönnyebben a hivatali kollégáimmal sikerült. Reg
gelente otthonosan léptem be a számvevőségbe, ők is láthatóan megszoktak már en
gem, és ha valamilyen ügyiratot nem értettem, barátságosan igazítottak útba. Lengyel 
Balázs jóvoltából kineveztek a filmcenzúrába -  féltem, ez rosszallást fog kiváltani, de 
nem észleltem ezzel kapcsolatban sem megütközést, sem irigységet. Igaz, éppen a köz
felfogás szerint legirigylésreméltóbb filmeket, a szórakoztatóbb franciákat és ameri
kaiakat nem láthattam. A cenzúrabizottságnak igen sok tagja volt, és ezek közül min
den vetítésre csak néhányat osztottak be, a legvonzóbbra természetesen a legrango
sabbakat. Rám inkább az angol filmeknél került sor. Főként rengeteg háborús hír
adójukat láttam. Ezek senkit sem érdekeltek, csak engem: remek filmek voltak, és meg
ismerhettem belőlük a háború dicsőséges pillanatait is, a dunquerque-i visszavonulást 
például, és a dzsungelháborút, amellyel visszaszerezték azokat a területeket, amiket 
a japánok elfoglaltak. Hivatalos tevékenységünket alig gyakoroltuk: mindössze a szlo
vák filmgyártás néhány, élesebben magyarellenes filmjét nem engedélyeztük. Ezek
ben a magyarokat rendszerint potrohos földesurak és kakastollas csendőrök képvisel
ték, míg a szlovákokat elnyomott parasztok vagy daliás, ifjú fölkelők. Ezek ellen a több
nyire amúgy sem elsőrangú filmek ellen rendszerint egyedül én mondtam vétót, mert 
belügyi kollégáim úgy vélekedtek, nem vagyunk olyan helyzetben, hogy ilyesmit meg
engedhessünk magunknak. Az egyik hasonló esetben olyan tanácstalanok voltak, 
hogy átallták az én engedélyellenes javaslatomat elfogadni, inkább úgy határoztak, 
terjesszük föl a kérdést Szebeni Endre államtitkárhoz, aki nem volt más, mint Béla 
unokabátyám hajdani ügyvédbojtárja. De ő se mert a saját hatáskörében dönteni, ha
nem fölterjesztette a filmet Rajk Lászlóhoz, aki Erdeit váltotta föl a miniszteri székben.
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A miniszter végső soron az én indítványommal értett egyet, ami kollégáim között két
ségkívül növelte a tekintélyemet meg az ő befogadó rokonszenvüket is. Amihez hoz
zájárult, hogy velük tudtam érezni -  sőt gondolkodni akkor is, amikor a szlovákok a 
Felvidékről kitelepítették a magyarokat, hacsak nem tudták igazolni, hogy részt vettek 
valamilyen ellenállási mozgalomban. Annál érthetetlenebb volt ez a politikai kényes
ség, mivel mindenki emlékezett még, hogy jócskán túltettek rajtunk a hitleri paran
csok teljesítésében.

Lassanként az a helyzet alakult ki, hogy hivatali kollégáimmal nagyobb egyet
értésben tudtam érintkezni, mint írótársaimmal. Pedig nem tekintettem termé
szetellenesnek azt a meggyőződésüket, hogy a felszabadulás után valami mást kell csi
nálni, mint addig. Azon sem lehetett csodálkoznom, hogy egy részük, főként az igény
telenebb, ezen a máson a közvetlen politikát értette, amire, persze, a hírlapok is buz
dították, noha a kommunisták még nem kapcsoltak rá amúgy pártigazából -  a „szo
cialista realizmus” akkor még nem is szerepelt mint követelmény.

A költőket azonban, az igényesebbeket, úgy lehet, máris ellenállásból, az elvontság 
deleje vonzotta. Ez a vonzás nem az új francia költészet felől érintette őket, a magyar 
hagyományhoz híven, az talán csak Somlyó Györgyre és Rónay Györgyre hatott é r
demlegesen, ő ki is adott egy antológiát új francia költőkből, Somlyó meg egy szép és 
ügyes Valéry-kötetet. De Valéry már nem érdekelte a magyar költőket. Csak lassan 
ébredtem rá, hogy a delej központjában egy másik nagy költő sugárzik: Rilke. De hi
szen, vethetnénk ellene, Rilkét mindig is, kezdettől fogva szerették Magyarországon. 
Persze, valaha nagyon is hatott a Nyugat költőire, legtermékenyebben Kosztolányira. 
Most azonban ez a közvetlen befolyása elmúlt, senkinek a versein se lehetett észlelni. 
A háború utáni korszakban inkább -  néha öntudadanul -  a személye, a felfogása ha
tott, úgyszólván — és azt hiszem, itt helyénvaló a keresett szó — az aurája. Mely a köl
tészetnek szüntelenül az ünnepélyességét, átszellemültségét, a túlvilágiságát kívánja 
sugároztatni. Én Rilkét a század költészetének öt (?) világcsodája közé számítottam, 
de ódzkodtam ettől a hatékony delejétől. Akkoriban ezt úgy fogalmaztam, igaz, csak 
magamban, hogy én szeretem a misztika költészetét, de nem tudom szeretni a költé
szet misztikáját.

(Csak Jékely Zoltán írt úgy, mint azelőtt, amikor nagy ritkán megszólalt, és ha a 
legközönségesebb dolgokról, akkor is a régi meghitten emelkedett dallamán.)

így hát két szék között megint csak a földre estem, és ha föltápászkodtam, akkor is 
megmaradtam földön járó költőnek, akárcsak Illés Endre és Ottlik ítélőszéke előtt. 
Senkinek a társaságában annyira, mint Weöresében, aki Csöngéről föl-fölruccant 
Pestre, ahol festő barátjánál, Illés Árpádnál lakott, de mindannyiszor fölkeresett en
gem is. Olyankor, ha én áldatlan állapotunkról panaszkodtam, Sanyi lelkesen vigasz
talt meg azzal, hogy mindez csak javunkra válik, mert eltereli figyelmünket az anyagi 
javakról, és magasabb dolgok felé fordítja. Persze mindezt sokkal szebben és bölcse- 
letibben mondta, mert Sanyi a beszédében is költő volt és filozófus. Én parlagian vá
laszoltam egy verssel, amelyik így kezdődött:

„Nekem beszélhetsz, énnekem úgyse kell 
aszkéta üdvösséged.
Szép tőled, hogy míg fázol és éhezel, 
szemed az égre réved.”
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Csakhogy ebben a vitánkban is bedőltem Sanyikénak. Mert hiába tudtam már, 
hogy nagy költő, nemcsak a mi nemzedékünk legnagyobbja, hanem senkihez sem fog
ható, azt csak jó  idő múlva fedeztem föl, hogy működik benne egy Puck-szerű kobold 
is, akitől nem mindent kell komolyan venni, amit komolyan mond. A személytelenség 
mellett azonban komolyan kitartott. Én is a magam személyessége mellett. Hiszen már 
a korábbi, elhamarkodott versemet is így fejeztem be:

„S ha a földi szín és értelem 
lim-lom Isten szemében, 
lélek ne legyek személytelen, 
legyek inkább féreg a mélyben.”

Egy másikat pedig, rögtön ez után, így:

„Kiki olyan mennyet kap, amilyet 
képzelni tud magának. A tied 
személytelen lesz, tág és oszthatatlan.

De én a végső titkot mostani 
értelmemmel fogom megérteni 
s azt élem végig, amit abbahagytam.”

Sanyi nem sértődött meg ezektől a versektől, ha ugyan olvasta őket. De Cs. Szabó, 
mikor, már nem tudom, hol, megjelentek, fölháborodva fogadott, már nem tudom, 
hol, milyen kávéházban:

-  Te is micsoda mennyet vagy képes kitalálni! Végigélnem, amit a földön abbaha
gyok, az nekem a pokol volna!

De Weöresben a SZENTIVÁNÉJI ÁLOM-nak nem csupán Puck-alakja működött ko
hóidra valló tréfáival, hanem a fenn lebegő Ariéi is mennyei énekével. Amit a többi 
emelkedettről ritkán lehetett elmondani: ők bizony nemigen tudtak zengeni. Mon
danom sem kell, hogy én, két szék közt a földön tápászkodva, még úgy sem. Holott 
nem is égi énekekre sóvárogtam, hanem valamilyen egyszerű, dúdolható kis dalra. 
Ezért fedeztem föl akkortájt örömmel valamelyik újságban Heltai Jenőnek egy rövid 
versét -  emlékszem, ezzel a két sorral kezdődött: „Szürke ég, őszies... /  Ősz, ősz, ne siess!” 
Persze, Heltait sohasem tartottam nagy költőnek -  inkább a prózájában csinált reme
ket, a Family HOTEL-ben meg a szomszédságában - , aminthogy ezt az új őszi dalát 
se nagy versnek, de mindig is szerettem a jóleső verselését. Ezúttal is jólesett, hogy a 
többfajta új becsvágy közepette úgy írt, ahogy azelőtt, minden föltűnő becsvágy nélkül. 
Ezt meg is említettem társaságban, méghozzá, vesztemre, éppen Lengyel Balázs és 
Nemes Nagy Ágnes társaságában. Ágnes menten fölháborodott. Én ezt komolyan gon
dolom? Nem tudja elhinni. Balázs ugyan szelídebben csatlakozott hozzá, de komolyan 
megrótt az igénytelenül konzervatív ízlésemért. Addigra tudtam, hogy ez a szép, na
gyon tehetséges költőlány máris vezéregyéniség (a magyar költészet Nagyasszonya, 
ahogy Veress Miklós találóan mondta róla negyvenhat év múlva, búcsúztatójában), 
aki nem tűri az ellentmondást. Nem is volt szándékomban vitába bocsátkozni Heltai- 
ról, netán megvédeni azt a rövid versét. De azért nem gyakoroltam önkritikát, nem 
is tagadtam meg az ŐSZ-t. Inkább Rilke nagyságáról kezdtem beszélni, amiben Ágnes
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láthatóan egyetértett velem. Azt hittem, ügyesen szétoszlattam a felháborodását. Csak
hogy tévedtem. Már a következő héten találkoztam az utcán egy másik emelkedett 
szellemű, de távolról sem olyan tehetséges költővel, aki azzal állított meg, hogy hallja, 
én rajongok Heltai Jenőért. Kormos Pista pedig -  akit még egyikünk sem ismert -  
jóval később tromfok le egy tréfás vitánk során, a maga jellegzetes fordulatával: egy 
Heltai-rajongó, nem mondok mást. De még sok időnek kellett elmúlnia, míg gyanítani 
kezdtem, hogy Ágnesnek velem szemben állandóan kiújuló elégedetlensége netán ab
ban a régi kis Heltai-dalban gyökerezik.

Igen, akkoriban a romok és az általános nyomorgás közepette, úgy látszik, fontosak 
lettek az ilyen ízléskülönbségek. Nekem nem. És egy kis közjátékból úgy értettem, a 
felnövekvő fiataloknak sem. Egy napon beállított hozzám egy csinos leány -  nem tu
dom, hogy nyomozta ki a címemet. Elmondta, hogy van öt fiú, mind érettségi előtt 
áll, és mind verseket ír, és szeretnék megmutatni nekem -  nyilvánvaló volt, hogy ő 
vállalta köztük a menedzser szerepét. Én mindig szívesen fogadtam a költőjelölteket, 
és a lánynak nemcsak a kinézete, hanem a vezetékneve -  Stolte -  is fölkeltette a figyel
memet: apját hallottam emlegetni a mozgalom oppozíciós (pontatlanul: trockista) 
szárnyán. A rakparton találkoztam a Stolte lánnyal és az öt költőfiúval. Figyelmesen 
elolvastam a verseiket, volt köztük dacos avantgárd mozgású és önérzetesen régimódi; 
jól megfértek egymással, már csak azért is, mert a maga módján mindegyik iskolás 
volt, az egyéniségnek legcsekélyebb árulkodó jele nélkül. Azelőtt ilyen esetekben, bár 
a bemutatott versekről akkor is megmondtam őszinte véleményemet, mégis meghagy
tam a jelentkezőknek azt a reményt, hogy még fejlődhetnek -  azzal a mellékgondo
lattal, hogy ha költő nem lesz is belőlük, jó  versolvasók lesznek, és ez csak szépíti majd 
az életüket. De ilyen nyomorúságos körülmények között lelkiismeretlenségnek érez
tem volna, ha olyanokat, akiket feltétlen követelmény nem ösztökél erre, a vers fény
űzésére biztatnék. Vonakodásomat utólag igazolta, hogy közülük senki sem lett költő, 
a prózáig is csak egyikük jutott el, egy Sebestyén György nevű élénk fiú, aki néhány 
évvel később már számottevő tagja volt a Magyar Nemzet szerkesztőségének.

Nemsoká nagyobb horderejű költői jelentkezéssel kerültem szembe. Szűcs Gyuri, 
aki két évvel ezelőtt verseivel keresett föl, majd minden különös lebeszélés nélkül föl
hagyott ezzel a kedvtelésével, és már csak olyankor verselgetett, amikor Zádor Anna 
a Franklinból regénybeli versbetéteket küldött nekem fordításra, amiket én aquila non 
captat muscas jeligével továbbítottam Szűcs Gyurinak, ő pedig kifogástalanul oldotta 
meg apró feladatait -  a háború után, ha nem is nagystílű, mert házilag és homályosan 
kezelt, mégis hatalmas üzleti tevékenységbe fogott. Amivel töméntelen pénzt keresett. 
Maradhattak azonban irodalmi nosztalgiái, mert folytatta tisztelettudó udvarlását Ma
rikának, sőt nagyobb pénzösszegeket ajánlott föl nekünk, ezeket azonban nem fogad
tuk el. Elfogadtuk viszont időnkénti meghívását elegáns vendéglőkbe, nagyúri vacso
rákra. Ettől a fényűzéstől vérszemet kaptam, és arra vetemedtem, hogy én forduljak 
kéréssel Gyurihoz. Még ifjúkoromban rászoktam, hogy írás közben mértékletesen, de 
folyamatosan konyakot kóstolgassak. Ezt a szokásomat egészen a nyilas puccsig meg
tartottam, és most már kezdtem érezni a hiányát. Azzal fordultam Gyurihoz, hogy 
hátha kiterjesztené bőkezűségét az én korlátolt konyakadagomra is. Szűcs Gyuri azzal 
felelt, hogy az ő üzletelése nem terjed ki alkoholra. Van ellenben egy totumfakja, aki 
a saját szakállára szeszügynök, fő érdeklődése azonban a költészet. Régóta ostromolja 
őt, Gyurit, hogy hozza össze énvelem: szeretné, ha elolvasnám a verseit.

-  Ha dicséred a verseit -  fejezte be Szűcs Gyuri - ,  a konyakellátásod biztosítva.
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Gyuri lakásán találkoztunk, a Damjanich utcában, pontosabban az anyja lakásán. 
Szolid, bár kissé kopott szoba volt, az ember nem gondolta volna, hogy egy nagystílű 
üzletember irodájául szolgál. Márpedig Szűcs Gyuri nagyszabású üzletek adatait és 
teendőit diktálta megjátszottán könnyed hangnemben a beosztottjának, az pedig egy 
karosszékben görnyedve, térdére fektetett noteszba jegyezte buzgón a tételeket, anya
gokat, helyszíneket -  éppen arról volt szó, hogy hajnalban kint kell lennie a Nyugati 
pályaudvaron egy nagyobb szállítmány átvételére. Görnyedtében is megláthattam ke
serű, mongolos vonásait. Az ilyen mongoloid szabású ábrázat az Étiének feltűnése és 
eltűnése óta többnyire gyöngéd gondolatokat fakasztott bennem. Ezúttal is az jutott 
eszembe, hogy ennek a szegény költő-szeszügynöknek hajnalban kell fölkelnie, ki
mennie a Nyugatiba, és ott isten tudja, miféle áruk' átvételével bajlódnia. De mikor 
fölállt a karosszékből és kiegyenesedett, akkor kiderült, hogy nem is olyan apró alkat, 
amint az ilyen mongol arcokat hordozó férfiaké vagy nőké rendszerint lenni szokott, 
hanem, ellenkezőleg, egy szokatlanul magas férfi állt előttem. Hirtelen eszembe ju 
tottak antropológiai olvasmányaim, amelyek az ilyen magas mongolokat rjázan fajtá
nak emlegették. De nem értem rá ezen gondolkozni, mert a rjázan költő és szeszügy
nök bemutatkozott. Kuczka Péternek hívják, mondta. Egy egész kis paksamétát nyo
mott a kezembe, lelkiismeretesen végigolvastam, egyre lanyhulóbb érdeklődéssel. 
Nem mintha nem tudott volna verselni, sőt rímelni is. Szabályszerű, közölhető, sőt 
nyomdakész versek voltak. Csak éppen üresek. Nem kételkedtem benne, hogy akad
hatnak szerkesztők, bírálók, akik ezt az ürességet összetévesztik igényesebb költők 
emelkedett elvontságával. Akkor pedig miért ne biztathatnám? De megrezzent a lel
kiismeretem. Egy üveg konyakért -  mert legföljebb annyira számíthatok -  azzal áltas
sam ezt a rokonszenvesen mongolos ábrázatú szeszügynököt, hogy igazi költő lesz be
lőle? Azzal kezdtem, hogy a versei közlésre érettek. De azzal folytattam: kár, hogy az 
életéből semmit sem dolgozott föl bennük. És hozzátettem: nem árt, ha egy vers szól 
is valamiről. Ő azt felelte, hogy Szabó Lőrinc is mondott ilyesmit. Szóval, neki is meg
mutatta a verseit. Megnyugodtan nyújtottam kezet.

De konyakot nem kaptam egy üveggel sem.
Italhoz, ha nem is éppen konyakhoz, nemsokára mégis hozzájutottam. Igaz, nem 

Pesten, hanem Kondoroson. Hiszen amúgy is jó ideje esedékes volt már, hogy Marika 
bemutasson a családjának, közülük ugyan csak az apját nem ismertem, de most új 
minőségemben, mint új családtagot kellett volna megismerniük. Csakhogy Marika 
ódzkodott a nemrég újra megindult vasúti forgalom zsúfoltságától és nehézkességétől. 
Történt azonban, hogy Lengyel Balázsnak mint a Belügyminisztérium személyzeti 
osztálya vezetőjének át kellett rándulnia Jugoszláviába újabb és mutatósabb autók be
szerzésére -  mert az autó akkor is, akár gyerekkoromban, amikor vasárnapi kirándu
lásra belezsúfolódtunk apám cégének Austro-Daimlerébe, és mint később, egészen a 
mi napjainkig, nem csupán közlekedési eszköz volt, hanem társadalmi jelkép is. A jó 
szívű Balázs -  akivel akkor közeli barátságban voltunk, és tudott a mi kondorosi gond
jainkról -  fölajánlotta, hogy kísérjük el őt, ő meg egy kis kitérővel útba ejti Kondorost, 
ahol majd letesz, visszafelé ugyanilyen módon hazaszállít minket. Persze kapva kap
tunk az ajánlatán. Sőt Marika, örömében, az ugyancsak némi fóltáplálásra szoruló Ág
nest is meghívta a mi kondorosi nyaralásunkra.



Petri György

ÁLLJON MEG A MENET!
Védőszentjeimnek

„Engem egy pillanat megölhet”?
„Nekem már várni nem szabad”?
Bizti? Nincs az egész egy kicsit
— L. Gy.-vel szólva -  felsti-hi-li-lizálva?
Nem ahelyett állnak e lázas szavak, 
hogy „Nem volna három rongyod, 
garantáltan folyó hó 15-ödikéig, 
amikor is nekem befolyik egy nagyobb...
értem, kettő is elég, vagy annyi, amennyi úgy ahogy...
De azt prompt!” Nem ahelyett?
Tedd „fekély, gálád” szívedre kezedet.

Gefrome Tropfen fallen 
von meinen Wangen ab
—  Franzl, Franzl, hogy is van ez?
A  megfagyott cseppek mi módon hullanak alá ?
Rendben: először szomorú szemeidből 
az orcádra potyogtak, aztán ottan megfagytanak.
Csepp alakban. Kb. így:
Figyelembe véve egy könnycsepp térfogatát 
és néhány triviális termodinamikai megfontolást: 
amikor fallen, akkor vagy nem gefrome, vagy nem Tropfen. 
(Hacsak, hacsak nem kaptál egy pofont. [Peremfeltétel.]) 
De szépnek szép. Mi több, gyönyörű!
(Most is a Winterreisét hallgatom.)
Mégis szóvá kell tennem: amire a szövegíród gondolt: 
minimum jégcsapretek méretű szerelmi bánat.

„Az ember végül homokos”
— sorvégen, rímkényszerben, de nem okvetlenül.
Én például buta
fejemmel nem biccentek. Ezeknek?
Igaz, nem is remélek, fejszesuhanás, 
ebben egyezünk.
„a hozzáértő dolgozó 
nép okos gyülekezetében 
hányni...” Mir gesagt.
Néha én is 
hol így, hol úgy 
vagyok ezzel:
Vetni. Meg. Száz. Bajunk.
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HELYETT

Eldöntöttem. Nem írok levelet.
(Ja k vám pisu csivo zse bolje...)
Fel se hívlak. Minek?
A dolgoknak az a dolguk, 
hogy tönkremenjenek.
Az ilyesmiket 
(természetüknél fogva) 
megbeszélni sem lehet.
Kezdeni pedig 
mit lehetne velük?
Kezdeni a végüket?
Kikezdeni 
mint nővel,
vagy mint vasat a rozsda kezdi ki?
Minden kapcsolat tartam-egyenletében 
szerepel egy p pusztulékonysági együttható, 
ez bátran (vagy gyáván) posztulálható.
Hogy miért? Ne kérdezd.
Tudja a...
Mindenható.
Tudja az Isten. Tudja, tudja, naná! 
ő már csak ilyen fórt agyú öreg, 
a bal fülét a nyaka mögött hátranyúlva 
jobb kézzel vakarja meg.
Gondolj csak a Megváltás Kft.-re (vagy betéti társaság?), 
tanulmányozd a theonómiát.

Ám elkalandoztunk.
Hova is a tovább?
Ja, hogy miért nem hívlak fel. Nem tudom.
Minden gondolat megáll félúton, 
hőköl vissza, hisz nincsenek hovák; 
szakadék szélén, párkány peremén 
visszaretten a mélységtől az Én, 
no, csak metafizi
kai mélységre gondolok, ilyen izé 
hogyishívjákokra: kimért chimérák, 
etc., etc., ecet, ecet, amikbe nem kell beleugrani.
Szóval, magyarán, Unbehagen, kognitív disszonancia. 
Ennyit erről egyelőre. Szia.
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Nádasdy Ádám

ÉRZELMES UTAZÁS

A világatlaszban lapozgatott, 
hogy ne kelljen a szemét fölemelni. 
Nézte, hogy mely országok rózsaszínek, 
és hol kell hosszú kerülőket tenni,

hogy egyik helyről a másikra jussunk. 
Csendes, sőt bénult helyekre vadászott, 
ahol a posta kéthetente jár, 
ahol a helybeliek bárgyú táncot

járnak a heti ünnepen, és semmi több. 
Az ilyen hely -  gondolhatnánk -  sziget; 
de nem így volt: a szárazát kereste, 
nyíltnak, szépnek érezte a vizet,

mely inkább összeköt, mint távolít. 
Talán világnak is tekinthető 
egy sziget, háznak, épületnek, 
melyen van ablak és tető.

Ő -  lassan rájött -  nem ilyet keres: 
kiterjedt síkságon, vagy nagy hegyekben 
keres csendes, szorongva álló házat, 
hol nem jó  egyedül és nem jó  ketten.

.Ritoók Zsigmond

VÁGY, KÖLTÉSZET, MEGISMERÉS
A görög esztétikai gondolkodás egy vonulata

Platón GORGlAS-ában a már kissé ingerült Kalliklés így fakad ki: „Te mindig ugyanazt 
mondod, Sókratés!” Mire Sókratés szelíden: „Sőt! Mindig ugyanarról is beszélek. ”

A művészet, közelebbről a költészet kérdését illetően valami hasonló figyelhető 
meg a görög gondolkodásban: ha nem mondják is mindig ugyanazt, mindig ugyan
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arról beszélnek. Hogyan mondják más-másképpen, mikor mindig ugyanarról beszél
nek -  erre szeretném most a figyelmet irányítani. Az egyes részletek bizonyára sokszor 
közismertek, egy és más részletet korábban magam is megpróbáltam tisztázni, most 
tehát nem ezek az érdekesek, hanem az: miképpen gondolják tovább egymást követő 
korok az elődök gondolatait, miképpen beszélnek mindig ugyanarról -  másképp.

A görög epikus nyelv költészetre vonatkozó formulakincsének vizsgálata figyelem
re méltó tanulságokkal szolgál. Az ének kívánatos, pontosabban vágykeltő, vágyás (hi- 
meroessa). Az e melléknévben rejlő alapszó, a „vágy” jelentésű himeros használata elég 
jól körülhatárolható. Ezt a szót az epikus nyelv az ének utáni vágyon kívül szinte csak 
az élelem, a szeretkezés és a sírás utáni, lehetőleg azonnali kielégítést igénylő vágy 
jelölésére használja, vagyis valami elemi testi szükséglet kielégítése vagy valami feszült
ség levezetése utáni vágy értelmében. Ugyanez áll a melléknévre is: a homérosi epo
szokban és a hésiodosi corpusban a test (erótikus összefüggésben), a nász, a sírás és a 
költészet valamely eleme (ének, tánc) kapja ezt a jelzőt. A költészet eszerint éppen 
olyan elemi vágyat támaszt, mint az említett többi.

A másik, számunkra most fontos tanulság, hogy a költészet célja és feladata a gyö
nyörködtetés. Ezt az epikus szövegek ismételten hangsúlyozzák. A „gyönyörködtetni” 
jelentésű terpó  ige alapjelentése, mint etimológiája kétségtelenné teszi, „kielégíteni”, 
„eltölteni”, illetve mediális terpomai alakjában „kielégülni”, „eltelni” (sosem csömörrel 
végződőleg), s ez a jelentés az epikus nyelvben is eleven. A használati kör megint ta
nulságos. „Eltelni” az éneken és a táncon kívül lehet áz evéssel, a szeretkezéssel és a 
sírással is, vagyis azoknak az elemi szükségleteknek a kielégítésével, amelyek a himeros 
szó használata kapcsán is megfigyelhetők voltak. A testi kielégülés és a szellemi jellegű 
kielégülés (gyönyörködés) kifejezése között mégis van bizonyos különbségtétel: az igé
nek nem azonos tövéből képzett alakok használatosak az egyik, mint a másik jelölé
sére.

A szövegek arról is szólnak, hogyan megy végbe e kielégülés. Az embereket elfogja 
a vágy (himeros) az evés után. Azt, hogy eleget ettek, két gyakran ismétlődő sor fejezi 
ki. Az egyik csak ennyit mond: miután elteltek az evéssel és ivással. A másikban azon
ban a vágytól való megszabadulás válik hangsúlyossá: miután kiküldték az étel és ital 
vágyát (erős). - A z  ILIAS 24 . énekében, mikor a Hektór holttestéért könyörgő Priamos 
Akhilleus apját említi, Akhilleust elfogja a sírás utáni vágy (himeros), és zokogni kezd, 
mígnem eltelik a sírással, és bensőjéből eltávozik a vágy (himeros). -  A 14. énekben Héra 
teste vágykeltő (him eroen), Aphroditétől még külön is kéri, hogy adjon neki vágyat (hi
meros), mellyel Aphrodité isteneket és embereket leigáz, így azután Zeus elméjét, mi
helyt Hérát meglátja, elborítja a kívánás (erős), s ez csak fokozódik, mert Zeus most 
úgy érzi, még soha addig senkit úgy nem kívánt (erős, eram ai), ahogy most megragadta 
a vágy (himeros). Majd, amikor már vágya betelt, elalszik, miután az álom és szerelem 
leigázta. A terpomai ige itt a végén nem fordul elő, de Zeus említi, mikor Hérát szere
lemre hívja, mint ahogyan a szó többnyire az ilyen jelenetek bevezetésében fordul elő, 
tehát az elbeszélésben szilárd helye van.

Az ének esetében a folyamat így, egy jelenetbe sűrítve nem ragadható meg, a szó- 
használat azonban arra mutat, hogy az elképzelés nem lehetett nagyon különböző. Az 
ének vágykeltő (himeroessá), sőt a vágy az ének hallgatása közben fokozódhatik is (mint 
Zeus vágya Héra iránt). Máskülönben a phaiakok nem sürgetnék Odysseust, aki úgy 
mesél, mintegy énekmondó, hogy ne hagyja abba az elbeszélést, s Eumaios sem mon
daná, hogy a koldus (Odysseus) úgy elbűvöli hallgatóit, mint az énekmondó, aki az
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is ten ek tő l ta n ítta tv a  é n e k e ln i, vág y k e ltő  (himeroenta) szav ak a t m o n d  a  h a la n d ó k n a k , 
ak ik  a r r a  tö re k e d n e k , h o g y  h a llg assák  m é r té k te le n ü l, a m ik o r  csak  én e k e l. A  h o m é ro s i 
HERMÉS-HIMNUSZ sz e r in t p e d ig  m ik o r  H e rm é s  e lk e z d e tt  la n tjá n  já ts z a n i, A p o lló n  e l
m é jé t á t já r ta  a  h a n g  k ív án a to s  (eraton) zen g ése , m a jd  m e g ra g a d ta  az  é d e s  vágy  (hime- 
ros), s a h o g y  H e rm é s  já ts z o tt  és é n e k e lt, le b írh a ta tla n  vágy  (erős) fo g ta  e l k e b e lé b e n  a 
le lké t.

A  k ie lég ü lés t, g y ö n y ö rk ö d é s t je le n tő  terpomai ig e  u g y a n a k k o r  n e m  az  én e k h a llg a tás  
vagy  tá n c n é z és  le z á rá sa k é p p e n  h aszn á la to s , h a n e m  m in d ig  a  fo ly am a t k ö zb en  fe n n 
á lló  á lla p o tje lz é sé re . A k h illeu s t a  k ö v e tség  ú g y  ta lá lja , a m in t  le lk é t é les h a n g ú  p h o r-  
m inxszal g y ö n y ö rk ö d te ti é s  é n e k e l. A k h illeus p a jz sán  eg y eb ek  k ö zö tt az  a  je le n e t  v a n  
áb rázo lva , a m in t  n a g y  so k aság  á llja  k ö rü l  a  k a r tá n c o t, és k ö zb en  g y ö n y ö rk ö d ik . Az 
é n e k m o n d ó  az  ODYSSEIA sz e r in t o ly an  e m b e r , ak i g y ö n y ö rk ö d te t, m ik ö zb en  én ek e l. 
A  k é rő k , m iu tá n  a  tá n c  é s  a  v ág y k e ltő  é n e k  fe lé  fo rd u lta k , g y ö n y ö rk ö d te k . E z n em csak  
az  é n e k  e se té b e n  fo rd u l  e lő , h a n e m  (ritk á b b a n ) m ás cse lek m én y ek  e se té b e n  is, d e  a  
g y ö n y ö rk ö d é s  az  é n e k  h a tá s á ra  m in d e n k é p p e n  fe llép  a  c se lek m én y  k ö zb en  is.

Az é n e k  h a tá sá ró l a z o n b a n  m é g  eg y  m ásik  szó is vall. A  p h a ia k o k  O d y sseu s  e lb e 
szé lésé t kéléthmostól m e g ra g a d v a  h a llg a tják . A  szó  k é tség k ív ü l a  „m eg b ű v ö ln i”, „ v a rá 
zso ln i” je le n té s ű  kéleó igébő l szá rm az ik , s  e n n e k  m eg fe le lő e n  m ag y a rázzák  m á r  az  ó k o 
r i  m a g y a rá z ó k  is, hozzá tév e , a m i az  ö sszefüggésbő l a m ú g y  is v ilágos, h o g y  a  szó  i t t  
g y ö n y ö rű sé g e t, ö rö m e t  je le n t .  A z ETYMOLOGICUM MAGNUM a z o n b a n  m é g  egy  továb 
b i á rn y a la to t is közöl: „gyönyörűséggel járó nyugalom”. A  SUDA L e x ik o n  is a  „lazít” j e 
le n té sű  ig éb ő l e re d e z te ti  a  szó t, a  kéléteira szó t p e d ig  H ésy ch io s  „ m e g n y u g ta tó d n a k  
é rte lm ez i.

E lőáll te h á t  v a lam i h iá n y é rz e t, feszü ltség  (éh ség , sze re lm i vágy , s írh a tn é k ) , s  ez  ki
e lég íté s t, laz ítá s t k ív án . A  h iá n y é rz e t m eg szű n ése , a  feszü ltség  fe lo ld ása  a  g y ö n y ö rű 
ség . E z a z o n b a n  n em csak  a  k ie lég íté s  vagy  fe lo ld ás  fo ly a m a tá n a k  b efe jez téve l j e le n t 
kezik , h a n e m  m á r  az  o ld ó d á sn a k , a  vágy  táv o zásán ak  s o rá n  is. M ásfelő l a  vágy  a  fo 
ly am a t k ö z b e n  fo k o z ó d h a tik  is, h o g y  a z u tá n  a  k ie légü lésse l (fe lo ldódássa l) j á r ó  g y ö 
n y ö rű sé g  a n n á l  n ag y o b b  legyen .

A  m o n d o tta k b ó l k ö v e tk ező leg  az  é n e k  é s  a  tá n c  h a so n ló a n  e lé g ít k i szü k ség le te t, 
m in t  az  ev és  vagy  a  s írás , é s  é p p e n  e  k ie lég ítés , a  feszü ltség tő l va ló  fe lszabad ítás , lazítás 
á lta l g y ö n y ö rk ö d te t. A  k ö lté sze t a z o n b a n  m ég sem  v e h e tő  a  tö b b iek k e l e g észen  egy 
k a lap  a lá , é s  az  ep o sz , ú g y  lá tszik , n e m  is veszi, e r r e  m u ta t  a  terpó/terpomai ig e  h a sz n á 
la tá b a n  je le n tk e z ő , e m líte tt á rn y a la ti k ü lö n b ség . M íg  az  evés vagy  a  sze re tk ezés  vág y a  
ö sz tö n ö se n , „ m ag á tó l” lé p  fel, és a  n ö v ek v ő  v ag y  k ie lég ü lő  v ág y  is m e g m a ra d  az  ö sz tö 
n ö k  v ilág áb an , az  é n e k m o n d ó  tu d a to s a n  tö r e k e d e t t  a r r a ,  h o g y  a  v á g y a t fe lke ltse , é b 
r e n  ta r tsa , s ő t fokozza , u g y a n a k k o r  a  m a g a  tá m a sz to tta  v ág y a t m a g a  fe l is o ld ja . E r re  
k ész te tte  m a g a  a  közlési he ly ze t, a  szóbeliség , h iszen  e n n e k  v iszonyai köz t, h a  n e m  
s ik e rü l a  h a llg a tó sá g  fig y e lm ét le k ö tn i, to v áb b  sen k i se m  kíváncsi a r r a ,  a m it m o n d , 
n in cs  is m ó d ja  to v áb b  v a lam it is k ö zö ln i. E z é rt k e lle tt a  tá rg y m eg je lö lésse l, p ro o im i-  
o n n a l az  é rd e k lő d é s t, a  v ág y a t fe lk e lten i, h a  n e m  é p p e n  a  h a llg a tó sá g  a d ta  m e g  a  té 
m á t, a m irő l h a lla n i v ág y o tt, m in t  O dy sseu s D é m o d o k o sn a k , e z é r t  k e lle tt a  vágy  fel- 
csigázásának  é s  c s illap ítá sán ak  m eg fe le lő  ad ag o lásáv a l a  h a llg a tó ság o t fo ly am ato san  
e g y sze rre  a  k ie lég ü lés  és vágyakozás á lla p o tá b a n  ta r ta n i ,  ille tve  e  cé lbó l a  h a llg a tó ság  
re a g á lá sá t á lla n d ó a n  figyeln i és a h h o z  ig azo d n i. E b b e n  a  k ö lc sö n h a tá sb a n  é lte  á t  é n e 
k es  é s  h a llg a tó  e g y ü tt  a  k ö lté sze t v arázsá t.

Azt, h o g y  a z  é n e k e s  m in d ig  te k in te tte l v a n  h a llg a tó já ra , R ad lo v  ó ta  a n n y ia n  e l
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mondták, hogy unalmas volna itt róla szólni. Van azonban az ODYSSElÁ-ban egy eset, 
mely talán említést érdemel, s ez a Szirének éneke. A Szirének varázslónők, ezt az 
ODYSSEIA-költő is tudja és mondja is, s a Szirének Odysseust is varázsénekkel akarják 
megkötni. Ez az ének azonban nem valami általános varázsmondás, ráolvasás. Az éne
ket egy Odysseusról szóló iLlAS-sor vezeti be: az ének Odysseusról szól. A Szirének 
éppúgy tudják, hogy mi történik a sokakat tápláló földön, s hogy mi történt Trója 
alatt, mint a Múzsák. A Szirének varázséneke ezúttal hősének. A hőst úgy lehet lekötni 
a szó mágikus és átvitt értelmében, ha róla énekelnek.

Az ODYSSElA-költőnek ez a kis játéka az ének varázsa kettős jelentésével még vala
mire felhívja a figyelmet. Nemcsak az énekes alkot tudatosan, a hallgatóra figyelve. A 
hallgató sem önfeledt műélvező. Odysseus megérti, hogy az ének róla szól, mint ahogy 
Démodokostól kifejezetten azt kéri, hogy a falóról, az ő nagy cseléről énekeljen. A hall
gató azt kívánja, hogy az ének róla szóljon, hogy abban önmagára ismerhessen. Ez a 
feladata az eposz paradeigmáinak is. Csak a legismertebbre utalok, a Meleagros-tör- 
ténetre, melyet Phoinix éppen azért mond el, hogy Akhilleus abban magára ismer
hessen, azt magára vonatkoztassa, az elbeszélésből a maga helyzetét értse meg. Ami 
viszont azt is jelenti, hogy az elbeszélő énekes a hallgató helyzetéből értelmezi a ha
gyományt. Amennyire hasonló Meleagros története Phoinix elbeszélésében Akhilleus 
helyzetéhez, annyira eltérő a monda más forrásokból ismert változataitól. A hatás te
hát kölcsönös.

Azt természetesen a görögök is tudták, hogy eltalálni azt, ami az adott helyzetben, 
az adott közönségre a leginkább hat, kivált, ha a közönség nem egynemű, megterem
teni a kölcsönhatás varázsos légkörét, nem könnyű dolog. Az énekes mindig tudása 
javát akarja adni, néha mégis kudarcot vall. Tudáson túl tehát van valami, amit nem 
lehet megtanulni, de ami nélkül az alkotás, a költeménynek a közönség előtt való meg
valósulása mégis gyarló, a varázst nélkülöző lesz. Ez az, amit a Múzsák adnak, a Mú
zsák, akik Hésiodos szerint Himeros, a Vágy szomszédai.

Aki ezek után, ezek ismeretében Platónt, közelebbről a LAKOMÁ-t veszi kézbe, azon
nal észre kell hogy vegye, hogy ott hasonló kérdésekről van szó. A LAKOMA központi 
kérdése Erős, a Vágy, vagy ha úgy tetszik, a Szerelem. Erről szólnak a LAKOMA részt
vevői, ki így, ki úgy, de mindegyik valahogyan csak hatásában, megjelenésében vizs
gálva azt, mígnem Sókratés veszi át a szót. Minek a szerelme a Szerelem? Mi a vágy 
tárgya? Valami, ami hiányzik, de amit szeretnénk örökre a magunkévá tenni, hiszen 
így szűnik meg a hiányérzet, így leszünk boldogok. Mi a vágy tárgya? Nem valami 
egyes, érzékelhető, hiszen a megelőző beszédek is mutatták, milyen különféle dolgok
ra vágyunk, hanem az, ami ezekben közös. Ez a Szép maga, „amely nem születik és nem 
enyészik, nem nő és nem fogy”, amely van, örök, igazán létező, vagy hogy visszaadjam a 
platóni játékot is a szavakkal: valóban való (ontós on),a szépség tökéletes formája, ideaja. 
Az idea Platón számára ugyanolyan szükségszerű feltevés volt, mint az atomisták szá
mára a kiterjedéssel bíró, de oszthatatlan atom: ha nincs a világban állandó, ha a hé- 
raklitikusoknak van igazuk, akiknek Platón fiatalon tanítványa is volt, akkor megis
merésünk csupa változóra irányul, akkor nincs tudomány, nincs mit örökre magun
kévá tennünk, akkor átmeneti és részleges minden boldogság.

Látni való, hogy a vágy és hiányérzet epikus gondolata jelenik meg Platónnál is, de 
egészen másképp, mint az eposzban. Az eposzban a vágy tárgya az érzékelhető ének, 
amint az a hallgató előtt megvalósul, mint gignomenon. Platónnál viszont, alkalmasint 
eleata hatásra is, a nem keletkező és nem múló létező, a való az on. Ehhez a változat
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lanhoz azonban az út a változókon át vezet, amint azt a LAKOMÁ-ban Sókratés felvá
zolja: „...elkezdve az itteni szép dolgokon annak a Szépnek a kedvéért mintegy lépcsőfokokon 
mindig feljebb menni, egy szép testről kettőre, kettőről valamennyire, a szép testekről a szép fog
lalatosságokra, a foglalatosságokról a szép tudományokra, végül a tudományokról ahhoz az egy 
tudományhoz jutni el, ami nem más, mint annak az egy Szépnek a tudománya, és végre megis
merni azt, ami szép...” Ha figyelünk a szövegre, látjuk, hogyan, miért megy végbe ez az 
anodos, amit Platón itt csak a megfogalmazás módjával juttat kifejezésre: „...a szép fog
lalatosságokra, a foglalatosságokról a szép tudományokra, a tudományokról ahhoz az egy tudo
mányhoz, ami a Szépnek a tudománya...” A következő fokon a „szép” jelző már elmarad, 
mert mindig új szépség kelt vágyat, s az előző fok akkor már közömbös lesz. Arról van 
itt szó, amit Xenophónnál a szerelmes Kritobulos mond ki, mikor Sókratés azt kérdezi, 
ha vágyai tárgyának oly eleven képmását hordja lelkében, mint állítja, akkor miért 
akarja folytonosan látni őt: „Azért, Sókratés, mert az ő látása meg tud örvendeztetni, a képmásé 
meg gyönyörűséget nem ad, vágyat (pothos) viszont ébreszt.”

Ez a vágykeltés és kielégítés ama különös feszültsége, amelyet az epikus énekmondó 
és hallgatója a gyakorlatban érzett és tapasztalt, és amelyet Platón az Erősről szóló 
mítoszban fogalmazott filozófiává, az Erósról szólóban, aki nem halandó és nem hal- 
hatadan, nem tudó és nem tudadan, hanem valami a kettő között, metaxy, közbülső, 
hatalmas daimón, tudásra vágyó, akinek hatása gyönyör és kín.

De hát mitől, „miért ez olthatatlan szomj”, ez az örök, mindig feljebb serkentő vágy? 
Erre a kérdésre ad feleletet a Phaidros. A telkeknek az égen túli helyeken lehetőségük 
van a valóban létező, örök formák megpillantására, de ez nem mindenkinek sikerül 
egyformán. A lelkek ugyanis innen kerülnek földi testbe, de amely lélek „sosem tudta 
meglátni a valót (alétheia), az nem költözhetik emberi testbe. Az embernek ugyanis meg kell értenie 
a forma (eidos) szerint mondottakat, kiindulva a sok érzéklésből a gondolkodás összefogta egység 
felé. Ez a visszaemlékezés azokra a dolgokra, melyeket lelkünk valaha látott, mikor egy istennel 
haladt együtt, és -  lenézve azokat, amikről most azt mondjuk: vannak -  a valóban valóra nézett 
fe l”. A vágy tehát emberi mivoltunkból következik, mint ahogyan az ének utáni vágy 
az epikus szemlélet számára is a táplálkozás vagy a szeretkezés utáni vágyhoz hasonló.

A különbségek azonban az epika és Platón között szintén nem jelentéktelenek. Igaz 
Platón szerint is az, hogy mind a testi, mind a szellemi szükségletek bizonyos hiány
érzetből fakadnak, mely kielégítésre vár. Platón azonban azt a különbséget, mely az 
eposzban a testi és szellemi jellegű kielégülés közt inkább sejlett, határozottan kibontja. 
Az éhség és szomjúság, a testi szükségletek tehát egy bizonyos kiüresedést (kenósis), a 
tudatlanság bizonyos ürességet (kenotés) jelent, fejtegeti az ÁLLAM-ban. Mindkettő 
ennek kitöltésére (plérósis) vágyik, ha ez megtörténik, az gyönyörűséges, de a valóban 
létezővel és a valósággal (alétheia) való töltekezés valóságosabb gyönyörűséget jelent. 
A gyönyörűség két fajtája között azonban nem ebben rejlik csak a különbség, hanem 
sokkal inkább a kiinduló állapotban. Az éhség és a szomjúság beállása, a kiüresedés, 
magától fellépő folyamat, a gyönyörűség abban áll, hogy helyreáll a természetes hely
zet, ami azután megint megszűnik. A tudadanság üressége állapot, ami azért szomorú, 
mint azt a LAKOMÁ-ban Sókratés mondja, mert a tudadan nem tudja, hogy az, s ezért 
nem vágyik a tudásra. A tudásra, és vele együtt a szépre, az igazságosságra, a józan 
mértéktartásra és mind a többi, lelkünk számára becses dologra való vágy, amelyeket 
az ÁLLAM a Jóban foglal össze, vagyis a legjobbra törekvő vélekedés a vágynak tehát 
csak egyik, magasabb rendű, szerzett (epiktétos) formája, velünk csak a gyönyörök utáni 
vágy születik. Ez a „szerzett” vágy csak mint lehetőség rejlik- bennünk, kibontása a
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nevelés útján történik. Viszont ha sikerült ezt a Való megismerésével kielégíteni, az 
üresség nem áll vissza, és az üresedések kitöltése utáni vágy ereje is csökken. Ahogyan 
az epikus énekmondó a vágyat kielégítve juttatta el hallgatóit a gyönyörűséghez, úgy 
juttatja el a költő helyére lépő nevelő a lelket, ugyancsak a vágy megfelelő irányításá
val, kielégítésével és továbbvivésével a megismeréshez. Mert ahogyan az énekmondó 
célja a gyönyörködtetés, úgy a platóni lélekvezetésé a megismerés.

Éppen a mondottakból következőleg van ebben a folyamatban a Szép utáni vágy
nak kitüntetett szerepe. Ismét a PHAiDROS-t idézem: „Az igazságosságnak, a józan mér
téktartásnak és mind a többi, a lelkünk számára becses dolognak itteni másaikban (homoióma) 
nincsen semmi fénye... A szépség viszont mikor az istenekkel együtt volt, ott is ragyogott, és miután 
ide lejöttünk, itt is a legvilágosabb érzékszervünkkel ragadjuk meg őt, a legvilágosabban fénylőt. 
A látás ugyanis, noha mint a legélesebb testi érzékelés ju t el hozzánk, mégsem látja a józan mér
téktartást... sem a többi kívánatos dolgot (erasta). Most egyedül a szépségnek jutott osztályrészül, 
hogy a leginkább nyilvánvaló és a leginkább kedves legyen. ” A szépség tehát az egyetlen, 
aminek e világi mása, megjelenése a testi érzékelés számára is megközelíthető, ami 
így leginkább lehet valami közbülsővé a valóban való világ és a változó világ között.

Ebben rejlik veszély is, hiszen van, akiben a felfelé vezető ú t kezdetén, „mikor valami 
isteni arcot lát, mely jól utánozza a szépséget, vagy valami ilyen test formáját”, csak a kiürese
dést betölteni kívánó, alsó fokú vágy jelenik meg, és Platón nem finomkodik annak 
leírásában, ami ilyenkor történik. De a szépség érzékelhető volta folytán a felfelé jutás 
nagy lehetőségét is jelenti. A szépséget érzékelve tud az ember a leghamarább visz- 
szaemlékezni az elfelejtett formára, ebben a legkönnyebb ráismerni az egyébként csak 
gondolati úton megismerhető létező földi mására. Ezért tartja Platón a képzőművé
szetben az elvont, mértani formák ábrázolását szépnek, mert azok nem valamihez ké
pest szépek, hanem önmagukban azok, nem akarnak annak látszani, amik nem, mint 
a kor illuzionista festészetének ábrázolatai, hanem a tiszta formát, a körséget vagy a 
háromszögséget jelenítik meg -  amennyire ez lehetséges. A költészet esete annyiban 
más, hogy abban éppen annak kell megjelenni, ami szemmel nem érzékelhető, ahogy 
Platón az ÁLLAM-ban megfogalmazza: a költőket arra kell kötelezni, hogy „a jó jellem 
képmásait tegyék bele költeményeikbe”. A képmás és a képmásban az eredeti felismerése 
azután teljesen kifordítja magából az embert, és szüntelen csak annak közelében vá
gyik lenni. Van, aki elakad valamelyik lépcsőfokon, valamelyik képmásnál, van, akit 
lehet feljebb vezetni, mert nem az egyes megnyilvánulásra, a részre vágyódik, hanem 
a teljességre.

Az egyszer már látottra való ráismerés valamilyen megjelenésében az eposz eseté
ben a paradeigmára, a paradeigmába'n a befogadó helyzetére való ráismeréssel vet
hető egybe. Azonban, ahogyan míg az eposzban az érzékelhető, a megvalósuló (gig- 
nomenon) ének kelt vágyat, Platónnál viszont a valóban való, a változatlan Szép, úgy 
míg az eposzban egy érzékelhető példa (ének) és egy érzékelhető helyzet közti meg
felelésre ismernek rá, Platónnál a létező forma az ontós on és érzékelhető megjelenése 
(homoióma) közti megfelelésre. A költészet esetében tehát nem a közlő és a befogadó 
közti viszony, hanem a műnek a (platóni értelemben vett) valósághoz való viszonya 
válik hangsúlyossá: mennyiben ismerhető meg a mű által a valóság. Ahogyan Platón 
a TÖRVÉNYEK-ben fogalmaz: csak az olyan költészetet szabad elfogadni, „mely a Szép 
utánzása által elérte a hozzá való teljes hasonlóságot”.

A költészetnek tehát mindenképpen tudásra kell épülnie. Kérdés, milyen ez a tu
dás. Platón itt megint, mint a vágyak esetében, az epikus (és általában: hagyományos)
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felfogás elemeit választja szét. Az epikus felfogás a mesterségbelit, a megtanulhatót és 
a Múzsák adta megtanulhatatlant az ének megvalósulásában egységben látta. Platón 
a kettőt szétválasztotta. A köznapi értelemben vett költő tevékenységében a legjobb 
esetben is kizárólag megszállottságot, szent őrületet, öntudatlan tevékenységet látott: 
a költő mintegy villanásban megpillant valamit a valóban valóból, és akkor és annyiban 
jó t tud alkotni, bár maga sem tudja, hogyan és miért. Ha azonban nem ez a helyzet, 
ha nem veszíti el eszét, és így nem képes a Valót utánozni, akkor összevissza utánoz 
mindent, a  közönség vágyai szerint, többnyire utánzásra méltatlan dolgokat. Más a 
helyzet azzal, aki eljutott a valóban való megismeréséhez. Ő is istennel teltté lett, mikor 
látva az itteni szépséget, visszaemlékezett az egyszer látottra, de őt nem megszállja, 
hatalmában tartja az istenség, hanem ő részés abban, s így „a valóságos, az értelemmel 
(logos) és bölcsességszeretettel járó Múzsa” segítségével megismerve a formákat, utánozni 
is tudja azokat, éppen, mert ismeri az eredetit, a Valót. Ez sem lesz maga a Való, hiszen 
az a maga teljességében nem érzékelhető, de valami, ami hasonlít hozzá, mint a platóni 
elméleti fejtegetések (logos), valami, amin áttetszik a Való, mint a platóni mítoszokban, 
valami közbülső, mint Erős, valami, ami a lelket vezeti, míg egyszerre láthatóvá válik 
a Való, a Szép maga, mert a múzsái dolgoknak a szépre irányuló szerelmes dolgokban 
kell végződniük.

Bár Platón számára a valóság és a mű viszonya a fontos, nem feledkezik meg, éppen 
a vágy miatt, a közlő és a befogadó viszonyáról sem. Két lehetőséget ismer. Az egyik 
a hagyományos értelemben vett költő esete, aki kölcsönhatásban van közönségével, 
de ez mindkettejükre csak rombolólag hat, mert egyik sem tudja, mi a valóság, és 
mindkettő csak a pillanatnyi gyönyörűségre vágyik. A másik lehetőség, mikor valaki 
ismeri az igazi létezőt, mikor benne él már a Szép, s ezt szeretné világra hozni. Neki 
is szüksége van befogadó környezetre, s akik így, lelkűkben terhesek, a szép környe
zetben világra hozzák a bennük élő szépet, és lesznek költők és lesznek feltalálók. Rút 
környezetben, befogadók nélkül ez leheteden.

Látni való, miképp kapcsolódik a platóni felfogás az epikához, hol elfogadva, hol 
továbbvive, hol elutasítva azt. A vágynak mint mozgatónak, mind az eposzban, mind 
Platónnál kitüntetett szerepe van. Abban is megegyeznek, hogy a vágy, illetve annak 
kielégítése, az emberi léttől elválaszthatatlan, bár abban talán már nem egyeznének, 
hogy mi értendő „emberi lét”-en. Mindenesetre, míg az epika az ének utáni vágyat a 
magától jelentkező ösztönjelenségekkel bizonyos mértékig egybelátja, Platón a kettőt 
határozottan szétválasztja (kenósis -  kenotés), a vágy a lelkünk számára becses dolgok 
után csak mint lehetőség adott, amit a nevelés bont ki és elégít ki egyben. Az eposzban 
a vágy tárgya a születő és elmúló ének („egy” szép ének), melyben a hallgató magára 
vagy a maga helyzetére ismer, Platónnál a vágy tárgya a nem születő és nem múló, a 
valóban való, „a” Szép, s a költői alkotásokban, ha tudó költő alkotásai, a valóra ismer
het a befogadó. Az eposzban a vágy célja az ének adta gyönyörűség, a feszültség ezzel 
oldódik, Platónnál a vágy célja a Való megismerése, amivel gyönyörűség is jár, de a 
cél nem ez, hanem a megismerés.

Ebben az irányban halad tovább Aristotelés. A vágy mint mozgató nála is fontos 
szerepet játszik, de egészen más rendszerbe illeszkedik. Más szót is használ Aristotelés, 
mint Platón. Egyszer ugyan, a M e t a f iz ik a  egy nevezetes helyén, ahol a mozdulatlan 
mozgatóról szól, a platóni kifejezés jelenik meg: a mozdulatlan mozgató úgy mozgat, 
mint a szeretett lény (erómenon), néhány sorral feljebb azonban egy kevésbé költői szót 
használ: „ Van tehát valami, és van, amit mozgat. Mivel pedig amit más mozgat, de ugyanakkor
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ő is mozgat mást, valami középső, úgy tehát van valami, ami úgy mozgat, hogy ő maga mozdu
latlan, ami örök, valóság (usia) és tevékenység (energeia). így pedig a törekvés tárgya (orekton) 
és a gondolkodás tárgya (noéton) mozgat. Ezek úgy mozgatnak, hogy maguk mozdulatlanok, és 
ezek alapjában egyek, mert a szépnek látszó kívánt, a valóban szép akart, mert a szép ott van a 
mozdulatlanok között is. ”

Az orekton (amire a törekvés irányul) és a vele kapcsolatos fogalmak jelentős helyet 
foglalnak el Aristotelés gondolatvilágában. A M e t a f iz ik a  idézett helyén a szó kozmi
kus összefüggésben fordul elő, de orekton általában mindaz, ami az élőlények cselek
vését mozgatja. Az orexis (törekvés), mint azt Aristotelés ismételten mondja, három 
elemből tevődik össze: a kívánásból vagy vágyból, az indulatból és az akarásból. Az 
indulatról nem sokat beszél, az akarásról igen, bár nem egészen egyértelműen, szem
pontunkból azonban a vágyról vagy kívánásról mondottak a legfontosabbak. A vágy 
a gyönyörűségesre irányuló törekvés, lehet nem értelmi (alogon), ide tartoznak az ér
zéki vágyak, evés, ivás, szeretkezés stb., amelyek természettől (physei) jelentkeznek, és 
értelmi (méta logú), az ilyenek meggyőzetés folytán lépnek fel. Ez a beosztás a platónira 
emlékeztet, s nyilván abból fakad. Míg azonban Platónnál a vágy a visszaemlékezésből 
fakad, s az ideához való viszony határozza meg, Aristotelés, az epika felfogásához kö
zelítve, de azt általánosan fogalmazva, úgy látja: az ember természetes lelkialkatából 
következik, és tárgya, ami meghatározza, bármi lehet, akár a szépnek látszó, akár a 
valóban az. Mindenesetre az értelmi vágyak közé tartozik, sok más mellett, a tanulás, 
mint ami gyönyörűséges.

Mivel pedig a vágy a gyönyörűségesre irányuló törekvés, és a természet a fájdal
masat kerüli, a gyönyörűségeset viszont keresi, érthető, ha, mint a METAFIZIKA első 
mondata megfogalmazza, „minden ember törekszik (oregetai) a tudásra természettől fogva”, 
s mindjárt le is írja, hogyan lesz az emlékképek halmozódása alapján tapasztalás, majd 
a sok tapasztalás értelmi feldolgozásából a sok hasonló egyes elem alapján egy általá
nos nézet.

A megismerés az egyestől halad az általános felé, az egyest mindig az érzékelés is
meri meg, az általánost a gondolkodás, a tudás tehát, melyre minden ember törekszik, 
attól függ, hogy az így felépülő ismeretrendszernek milyen fokára ju t el valaki. Aris
totelés számára a költészet helyét ebben az összefüggésben az határozza meg, hogy az 
egyes és az általános között hol helyezkedik el. Tudjuk a Po é t ik a  9 . fejezetéből, hogy 
szerinte valahol a kettő között, mint ami „inkább az általánost” mondja, mint az egyes 
és egyszeri tényeket rögzítő történetírás, éspedig fejlődése során egyre inkább az ál
talánost, hiszen eleinte csak egyes embereket magasztalt vagy csúfolt. Míg tehát Pla
tónnál a megismerendő, aminek a költői alkotásban meg kell jelennie, a valóban való, 
a forma (a Szép, az Igazságos stb.), amely tőlünk függetlenül van, Aristotelésnál vala
milyen általános, amelyet mi vonunk el a sok egyesből. Talán -  kicsit leegyszerűsítve 
-  úgy mondhatnók: a vágy tárgya az eposzban egy szép ének, Platónnál a Szép, Aris
totelésnál a szép ének.

Az embernek azonban nemcsak a tudásra való törekvés természet adta sajátsága, 
hanem természet adta, veleszületett sajátsága az utánzó hajlam is, illetve az, hogy az 
utánzatokban örömét leli. Ez érthető, hiszen az utánzatot szemlélve tanul és követ
keztet („ez az!”), a tanulás pedig gyönyörűséges. Viszont ugyanezért a költészet nem 
hozzáértés és Múzsa-ajándék, mint az eposz tartotta, nem is a megszállottság dolga, 
mint Platón gondolta, hanem a megfelelő természeté, a rátermettségé.

Aristotelés, Platónt követve, mint minden művészetet, a költészetet is utánzásnak
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tartotta. Éppen a platóni előzmények miatt ezért két kérdésnek kell szükségképpen 
felmerülnie: Mit utánoz a költő? Mit ismer meg, mire ismer rá a befogadó?

A költészet cselekvők, illetve cselekvés utánzása, szögezi le Aristotelés Platónt kö
vetve, de nem pusztán megtörtént cselekvések utánzása, hanem olyanoké, „amilyenek 
megtörténhetnek és tehetőek valószínűség vagy szükségszerűség szerint”. Amilyenek lehetőek. 
Ahogy tehát Aristotelés a költészetet az egyes és az általános vonatkozásában valahol 
közbül helyezte el, úgy látja itt a költészet tárgyát mint valami közbülsőt a való és nem 
való között. A költészet metaxy jellegében tehát megegyezik Platónnál, de egészen más 
értelemben veszi azt. A költészet nem a valót utánozza, sem egyedi, sem általános ér
telemben, sem a nem valót (ezt nem is tehetné), hanem a lehetőség szerint valót, a 
valószínűségnek megfelelőt, és akkor jó, ha ez ellen nem vét.

A költészetben tehát valahogy a valóság jelenik meg, ez a valóság azonban nem a 
tőlünk függetlenül, objektíve létező forma (idea), amit csak a filozófus-költő ismer, ha
nem az egyedi esetek elemeiből kialakított interszubjektív általános (katholú), illetve 
ennek is egy sajátos változata. Ez utóbbinak azonban már nem ismeretelméleti, hanem 
a költészet természetéből adódó oka van. A költészet cselekvés utánzása, a cselekvés 
pedig, mint Aristotelés különféle összefüggésekben többször is megállapítja, mindig 
egyedi. A költőnek az egyedi esetekből, úgy, amint azt a mitológia vagy az élet elébe 
adja, kell kialakítania valamilyen általános vázlatot, egységeset, de egyelőre minden 
részlet és személyes vonatkozás nélkül, ezt a vázlatot, ha úgy tetszik, szerkezetet, 
melyet Aristotelés fogósnak nevez, azután kidolgozza és nevesíti (egyénid), így alkot
va meg a darab mythosát.

Aristotelés tehát elfogadja Platón vádját, hogy a költészet a valószínűt utánozza, csak 
míg ez Platónnál ontológiai lefokozást jelent, Aristotelésnál egészen más összefüggé
sekbe illeszkedik. A költő a valószínűségnek megfelelően kell hogy alkosson. Ez egy
felől a darab belső összefüggésének szilárdsága szempontjából szükséges. Van azon
ban egy másik vonatkozása is, a befogadói tudat. Aristotelés meghatározása szerint 
„amiről az emberek tudják, hogy legtöbbnyire történik, illetve nem történik, vagy hogy van, illetve 
nincs, az a valószínű”. Egy nem Aristoteléstól való, de egykorú meghatározás szerint 
pedig „valószínű az, aminek hallatán példák jutnak az ember eszébe”. A valószínű teszi azt, 
hogy a műben a befogadó a maga világára, tehát nem a platóni valóban valóra, ismer 
rá, a műben ugyanazon összefüggéseket, ugyanazon törvényszerűségek hatását ismeri 
fel, mint amelyeket maga és környezete életében tapasztal. A ráismerés pedig tanulás, 
és mint ilyen gyönyörűséges. Az ember keresi a gyönyörűségeset. A valószínű tehát a 
költői mű gyönyörködtető voltának legalább egyik tényezője. Ha pedig a rétorika ese
tére szóló meghatározást a péfdákról a költészet esetére is alkalmazhatjuk, úgy a mű 
valószínű jellegéből adódik annak olyan-amilyen általános volta is.

Aristotelés tehát megint az epikus felfogáshoz közelít, azt ezúttal is általános síkra 
emelve. Az epikus énekmondó számára az ének tárgya a hagyományban, esetleg a 
tapasztalás alapján adott és való, az ő feladata, hogy azt úgy alakítsa, hogy abban a 
hallgató magára (őseire, értékeire) ismerhessen és így gyönyörködhessék. A befogadó 
a műben közvedenül ismer magára. Platón szerint a mű a valóban valóhoz való viszo
nya alapján tudja (vagy nem tudja) a befogadó lelkét vezetni, hogy a Valót ismerje 
meg, arra ismerjen rá. Aristotelés számára a mű tárgya a hagyományban, esetleg a 
tapasztalás alapján adott, ebből a költőnek úgy kell a valószínűség szerint megformál
nia a művet, hogy ez a valószínűséghez való viszonya alapján vezesse a befogadót. A 
befogadó a valószínűségen át ismer rá magára és a világra.
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A tragédiát illetően azonban Aristotelés szerint ennél többről is szó van. A tragédia 
hatása tudniillik, amint azt Aristotelés híres meghatározásában mondja, és később a 
PoÉTlKÁ-ban még egyértelműbben megismétli, félelem és részvét felkeltése. Ebben 
nagy szerepe van a thaumastonnak, annak, amin elcsodálkozunk. Hogy mi értendő 
részvéten és félelmen, annak magyarázatául a reneszánsz magyarázók és Lessing óta 
a RÉTORlKÁ-ra szokás hivatkozni, ahol a PoÉTlKÁ-val teljes.összhangban arról van szó, 
hogy félelmet akkor érezünk, ha hozzánk közel állót fenyeget olyan súlyos csapás, 
mely minket is érhet, vagy éppen mi magunk nézünk ilyennek elébe, részvétet pedig 
akkor, ha valakit méltatlanul ért olyan súlyos csapás, mely minket is sújthat. Nemcsak 
arról van tehát szó, hogy a néző a műben a maga világára ismer, mert ott is annak 
megfelelően történnek a dolgok, ahogyan az ő tapasztalata szerint leginkább történni 
szoktak, hanem arról is, hogy a néző magára is vonatkoztatja, amit lát, hall, és a maga 
helyzetét abból értelmezi és viszont.

Aristotelés tehát Platón másik vádját is elfogadja, a költészet valóban felkavarja az 
indulatokat, sőt részben még mindig Platónnál egybehangzólag, ebből, közelebbről a 
részvét és félelem keltéséből magyarázza a tragédia adta sajátos gyönyörűséget. Szavai 
szerint a költőnek „utánzás folytán részvétből és félelemből eredő gyönyörűséget” kell a néző 
számára biztosítania. Ez azért különös, mert a RÉTORlKÁ-ban a részvétet és félelmet 
határozottan mint fájdalmas érzést határozza meg, és máshol is ilyen értelemben nyi
latkozik. Vajon úgy kell-e a dolgot értenünk, hogy a gyönyörűséget az utánzás adja, 
mely akkor is örömet okoz, a ráismerés örömét, ha a tárgy fájdalmas, kellemetlen ér
zést okozó? Valószínűleg erről is szó van, de ennél többről is. Aristotelés tudniillik a 
NlKOMAKHOSl ETHIKA egyik helyén ezt írja: „A fájdalom kifordítja (existési) és pusztítja 
annak természetét, aki érzi”, a ToPlKÁ-ban pedig, hogy „minden indulat, ha túlzottá válik, 
kifordít a valóságból”. A tragédia esetében a néző nem mint hűvös kívülálló nézi a mű
ben utánzottakat, hanem maga éli át a részvétet és félelmet, akár reflektáltan, akár 
közvetlenül. Valaminek tehát még történnie kell, hogy a gyönyörűség bekövetkezzék.

Aristotelés a gyönyörűséget a következőképpen határozza meg: „A gyönyör a lélek 
bizonyos mozgása és adott természetébe való teljes és érezhető rendeződése (katastasis), a fájdalmas 
érzés pedig az ellenkezője. Ha viszont az ilyen a gyönyörűség, úgy nyilvánvaló, hogy gyönyörű
séges az is, ami a mondott állapotot létrehozza, ami pedig megrontja vagy az ellenkező elrende
ződést hozza létre, az fájdalmas. Mármost szükségképpen gyönyörűséges a természetes állapotba 
való jutás többnyire, kivált pedig, ha amik természet szerint történnek, a saját természetüket kapják 
meg. "Valamivel később még a következőket mondja: „A tanulás és a csodálkozás többnyire 
gyönyörűséges. A csodálkozással ugyanis együtt jár a tanulás [tkp. megértés] vágya, úgyhogy 
ami csodálkozás tárgya (thaumaston), az vágy tárgya (epithyméton), a tanulással pedig a termé
szetnek megfelelő állapotba való visszaállás... Mivel pedig a tanulás gyönyörűséges meg a cso
dálkozás, szükségképpen az olyasmik is gyönyörűségesek, mint az utánzás, például a festészet, a 
szobrászat és a költészet, és minden sikerült utánzat, még ha az utánzott tárgy nem gyönyörűséges 
is” stb., mint a PoÉTlKÁ-ban.

Röviden tehát: gyönyörűség a természetnek megfelelő állapotba való rendeződés 
folyamata (kinésis). A tragédia saját gyönyörűsége tehát csak az lehet, ha a részvét és 
félelem okozta kifordulásból -  melyet maga idézett elő -  visszavezeti a lelket a termé
szetnek megfelelő állapotba. Hogy ez a „gyönyörűséggel járó megkönnyebbülés", ahogy a 
Politika a katharsissza\ összefüggésben fogalmaz, teljes egészében kimeríti-e a kathar- 
sis fogalmát, most nem akarom vitatni. Az bizonyos, hogy a folyamatban a tanulásnak 
(megértésnek) szerepe van, hiszen a tanulás azért gyönyörűséges, mert visszavezet a
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természetünknek megfelelő állapotba, a középbe, amelyre az emberi törekvés irányul. 
A mondottak után talán az is látható, hogy a tanulás nemcsak az utánzásra való ráis- 
merést és nem is csak a magunkra, helyzetünkre való ráismerést jelenti, hanem a rész
vétet és félelmet gerjesztő thaumaston megértése vágyának kielégülését, az okoknak és 
összefüggéseknek a vég (telos) felől való megértését is. Ez a tragédia adta gyönyörűség. 
Ez valójában az epikus felfogás újraértelmezése, és a katharsisgondolat egyik forrása 
talán éppen az epikában keresendő: a költészet felkelti, sőt felfokozza a vágyat, a fe
szültséget, hogy végül a maga teremtette feszültséget maga fel is oldja. Platónnál szem
ben, aki a költészetben a felkavarót, a nyugtalanítót, legjobb esetben is az önmagán 
túlmutatót látta, Aristotelés a végül is megnyugtatót, az emberi természetnek megfe
lelő állapotba hozót.

A vágy tárgya tehát Aristotelésnál nem eleve adott, mint Platónnál, hanem azt az 
ember alakítja ki a maga számára. Célja nem pusztán a megismerés, mellyel gyönyörű
ség is járhat, hanem a gyönyörűség, melynek legfelső foka persze a szemlélődő élet
mód, de amely korok, nemek, fajták szerint változó. Az embernek természetéből folyó 
törekvése a megismerés, ennek egyik válfaja a művészet, ezen belül a költészet, ahol 
az örömet a ráismerés adja, a ráismerés, de nem az abszolút valóra, hanem önmagára 
és világára a valószínűben, az interszubjektív általános bizonyos egyénített formájá
ban. A zene és a költészet, ezen belül a tragédia az érzelmeket is megmozgatja, ter
mészetnek megfelelő állapotukból kizökkenti, önkívületi állapotba hozza, de nem 
hagyja ebben az állapotban, hanem a megértés, az okok és célok megismerése által a 
természetnek megfelelő állapotukba vissza is vezeti őket. Ez az állapot gyönyörűséggel 
já r  járulékosan, a természetes állapot esszenciálisán.

Szerettem volna egy példán bemutatni, miképpen él egy probléma, adott esetben 
a vágynak mint szellemi mozgatóerőnek a problémája a görög archaikus és klasszikus 
korban, s hogy az egyes korszakok hogyan viszik tovább egyetértve, vitatkozva, más 
összefüggésekbe illesztve elődeik eszméit. A sort természetesen lehetne tovább is vinni 
az ingens Musarum amarról beszélő római költőkön át a késő ókori újplatonizmusig, 
tovább ennek Augustinuson és Pseudo-Dionysios Areopagitésen át az egész középko
ron keresztül érvényesülő hatásáig, vagy a most már Platónra közvetlenül is vissza
nyúló firenzei újplatonizmusig és még tovább, de ez túl messzire vezetne. Ha most 
utólag, a telos felől visszapillantok a mondottakra, egy kérdés mégis óhatatlanul fel
tolul.

Az emberben ember mivoltából következőleg ott szunnyad a vágy a szellem értékei 
iránt. Az epikus kor ennek kielégítését annyira parancsoló szükségletnek érezte, hogy 
alig választotta el ezt a vágyat a természetes vágyaktól. Később mind élesebben elkü
lönült a kettő. Platón már úgy látta, hogy a kiüresedés fájdalmas folyamatát az embe
rek természetszerűleg igyekeznek ugyan feltöltekezéssel ellensúlyozni, de az üresség 
állapota nem fáj, azzal nem törődnek: miközben hajszolják az egyebekkel való feltöl
tődési, rá sem döbbennek szellemi ürességükre. Platón úgy látta, ezen változtatni kell, 
nem szabad megengedni, hogy az emberek az alantas gyönyörűségekkel beérjék. Aris
totelés úgy látta, ezen nem nagyon lehet változtatni: „mindenkinek az okoz gyönyörűséget, 
ami természetének megfelel, ezért meg kell adni a lehetőséget a versenyzőnek, hogy az ilyen [ti. a 
silányabb] hallgatóság előtt a zenének is valami ilyen fajtáját alkalmazza”. Ez súlyos kérdést 
vet fel. Lehet-e, szabad-e irányítani, szabályozni a vágyakat? Platón az Akadémiában 
úgy látta: igen, végzetes, ha a vágyakat szabadjára engedjük. Aristotelés a Lykeionban 
úgy látta: ezt meg lehet próbálni, de tudomásul kell vennünk, hogy a hallgatóság két
féle, s mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy a maga természetének megfe
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lelően gyönyörködjék, pihenjen. Nem tetszik át ezeken az ókori jelenségeken egy má
sik valóság? És -  Akadémia vagy Lykeion?

Azt hiszem, erről még majd beszélgetnünk kell, kedves Agathón -  mondaná talán 
Sókratés.

Nádas Péter

MI, MIT JELENT, NEKEM, NEKED
Válasz egy svájci folyóirat kérdésére

Közeledem és eltávolodom, közelebb lépek és megint távolabb. Aztán leülök az egyik 
ovális terem közepén a pamlagra, hogy ismét láthassam az egészet. Felállók. Oly lassan 
lépdelek, hogy a szemem előtt bomoljon szét a kép. Mint mikor valaki leveszi a szem
üvegét. Azokra a részleteire fog szétomlani, amelyekből a festő fölépítette az egészét.

A Musée de l’Orangerie két ovális termében, Claude Monet LES NYMPHÉAS című 
képei előtt állok, ülök, jövök, megyek, s egészen addig ismételgetem a közeledés és a 
távolodás műveletét, míg a teremőr éber nyugtalansága meg nem zavarja mániákus 
foglalatosságomat. Gyanakszik, hogy azon őrült rajongók közé tartozom, akik képesek 
késsel, bottal vagy sósavval nekirontani rajongásuk tárgyának. Ő engem figyel, én pe
dig már nem is a képet, hanem azt figyelem, hogy miként választotta el Monet a min
denki által érzékelhetőtől az általa érzékelhetőt. Az ezernyi, tízezernyi, százezernyi 
ecsetvonás hátterében ugyanennyi döntése áll, és a döntései mögött még biztosan tíz
szer, százszor, ezerszer ennyi megfigyelése és megfontolása. Ahogyan ő maga mondja: 
„Nem tettem mást, néztem, hogy a világegyetem miként mutatja meg nekem önmagát...” Látás, 
megfigyelés, megfontolás, választás, döntés, ecsetvonás.

Ha a kreativitás fogalmának van egyáltalán valamilyen értelme, akkor ez az értelem 
igazán plasztikusan nyomon követhető és értelmezhető a festékrétegek elvékonyodá- 
sán és megvastagodásán, elsötétedésén és kivilágosodásán. Mintha az ujjammal meg 
lehetne érinteni. Van itt egy festékrétegekkel megterhelt vászon, amely immár nem 
látható, s a vászon hátán mindama festékcsíkokból vont megfigyelés, gondolat, ítélet 
és döntés, amely aztán a maga sajátos szerkezeti rendjével világosan ékelődik be a va
lóságos és elképzelt világok közé. Ne lenne valóságos világ ez? Miként lehetne az? A 
képzelet világa lenne ez? De miként lehetne, ha egyszer valóságosan festett, szerkesz
tett, rétegelt, rendezett. Ügyelnem kell kíváncsi ujjaimra, a teremőr éber szeme láttára 
meg ne érintsem a megfontolások, választások és döntések megkövesedett, színes ré
tegét.

A mesterműveken nem csak az látható, hogy alkotójuk hová ért el a képzeletével, 
hanem oda is vissza lehet térni, ahonnan elindult. Vissza lehet térni a füzekhez, a tavi
rózsához, a tóhoz. Ha barátommal vagy szerelmesemmel állok a tó partján a szép al
konyaiban, akkor csak azt látom, amit én láthatok, de még feltételezésem se lehet ar
ról, hogy miként látja ő. Remélem, hogy hasonlón. Azt mondja, szép, és én is ezt mon
dom. A szó azonban szó marad; azonosságunk vagy hasonlóságunk vágya, a szép test
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vériesség, így marad reménység. Mesterművek láttán azonban megfordul a dolog, 
mert a másik ember látásmódja válik közveüen élményemmé. Valami olyasmit látha
tok, amiről e műtárgy nélkül feltételezésem se lehetne, s csak így van fogalmam arról 
is, hogy milyen közel vagy milyen távol állhat tőlem a barátom vagy a szerelmesem, 
hol állok én, s hol az embertársaim. A művészi kreativitással létrehozott tárgy évezre
dek óta valami olyasmibe avat be, aminek különben nincsen látványa. Nemcsak a ter
mészet és a tárgy, az egész és a részlet között teremt látható viszonyt, hanem időket 
és tereket összerántva egymást nem ismerő embereket hoz oly közel, mintha szerel
mesek vagy barátok lennének. Valami olyasmit vált be, amit különben csak vágyunk 
és remélünk.

Azon se kell csodálkozni, hogy a demokratikus európai társadalmak az utóbbi har
minc évben éppen ezt a mélységesen mély, ősöreg s csak igen ritkán kielégíthető vá
gyat igyekeznek mindenki számára elérhetővé tenni. Legalább a szóval, ha mással már 
nem lehet. Ha van egy jó  ödeted, ha egy mások által megoldhatatlannak tűnő prob
lémát egyeüen huszárvágással meg tudsz oldani, ha te magad állítod össze előre gyár
tott elemekből a könyvespolcodat, ha az általad szervezett polgárjogi mozgalom meg
változtatja a dolgok állását, akkor megkaphatod a kreatív ember sokat jelentő, kitün
tető címét. Miközben ezeket a sorokat írom, felütöm a Le Nouvel Observateur legújabb 
számát, és a következő sorokat olvasom: „A homokosok megváltoztatták a világot. Ez az 
elnyomott és kreatív kisebbség harminc év alatt a feministák mellett, s gyakran velük együtt, mó
dosította a nyugati világ érzékenységét. ”

Az asztal fogalma azért jelöli az asztalt, mert se széket, se levesbe való sárgarépát 
nem jelent. Nem így a kreativitás fogalma. A kreativitás a demokratikus európai tár
sadalmak nyelvében nemcsak nagyon sokféle és egymástól igen távol álló cselekmény, 
gesztus, gondolat jelölésére alkalmatos szóvá változott, hanem kifejezetten olyan szó
vá, amely nem pusztán megjelöl, hanem minősít, sőt egyenesen kitüntet. Jómagam 
azonban hajlamos vagyok arra gondolni, hogy ez a szó azért vált ilyen kitüntetett je 
lentőségűvé, hogy homályos értelmében eltűnhessenek azok az óriási különbségek, 
amelyek a terem tőt és a teremtett lényeket évezredekig elválasztották egymástól ebben 
a kultúrában. Ha mindenki créateur lehet, akkor senki nem lehet créature, s akkor leg
alábbis szóban beváltható a vágyott demokrácia egyik kívánatos alapkövetelménye, az 
egyenlőség. Ha nincsenek istenek, akkor dolgok és emberek egyenrangúak, s ha nin
csen közöttük különbség, akkor nincsenek hierarchiák se. Nem tudom se a vizet, se 
a tavirózsákat lefesteni, ám ez nem jelentheti, hogy alacsonyabb rendű lennék, mint 
amilyen Monet, hiszen ugyanezeket például bármikor lefényképezhetem. így aztán 
egy gesztus lehetősége és a lehetőség beváltásához rendelt technika óhatatlanul fon
tosabb, mint az eredmény minősége. A demokratikus társadalmak köznyelve legalább 
olyan óvatosan bánik a hierarchiákkal, mint amilyen nagyvonalúan bánik a kreativi
tással. Kérdés persze, hogy egy olyan nyelvi nagyvonalúság, mely nem tesz többé kü
lönbséget az alkotás és a machináció, az egyéni és a tömeges, a teremtett és a teremtő 
között, mennyire illeszthető bele egy olyan kultúrába, amelynek éppen ez a különb
ségtevés az alapja.

Az is érdekes jelenség, hogy azokban az európai társadalmakban, amelyekben a 
személyes szabadságnak az utóbbi évtizedekben nem volt jogi garanciája, ez a fogalom 
teljességgel ismeretlen, illetve legfeljebb olyan értelmiségiek számára ismerős, akik 
legalább gondolataik és tájékozódásuk szintjén átjártak a politikai határokon. A sze
mélyes szabadság jogi garanciáinak hiánya ezekben a társadalmakban igen szűkre
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szabta a produktivitás lehetőségeit, a produktivitás hiánya pedig olyan materiális hi
ányokat támasztott, amelyben a személyes cselekvés sem irányulhatott másra, mint 
éppen ezeknek a hiányoknak a pótlásával a személyes túlélés lehetőségére, az élet 
puszta reprodukciójára. Ha a nyugat-európai társadalmak szókészletének csúcsán a 
kreativitás fogalma áll, akkor a kelet-európai társadalmak gyakorlatában a találékony
ság reflektálatlan fogalma. Ezekben a társadalmakban a nap minden órájában anyagi 
és szellemi hiányokat kell pótolnom, ami azt jelenti, hogy a meglévő vagy kívánatos 
szerkezetek és intézmények működését olyan tárgyakkal és olyan technikával kell biz
tosítanom, amelyeknek valójában más a rendeltetése. így aztán semmi nem működik 
egészen a rendeltetése szerint, hanem minden valamiként működik, s a puszta mű
ködést az emberi találékonyság győzelmeként könyveljük el, holott valójában csődről 
és vereségről kéne beszélnünk.

A túlélésre szabott világban szintén másodlagossá válik a dolgok minősége, de nem 
azért, mert a lehetőségek bőségétől elvakultan olyan képzetem támadt volna, hogy a 
világ dolgait a gyakorlati értékük egyenrangúsítja, hanem azért, mert a túlélés paran
csa szerint a sok lehetetlenség között az egyetlen lehetőségre kell rátalálnom. S így 
aztán óhatatlanul olyan képzetem támad ebben a világban, hogy a hiányzó dolgok 
végső soron bármivel helyettesíthetők. Ha viszont olyan képzetem támad, hogy a túl
élés érdekében bármi helyettesíthető akármivel, akkor kérdés marad, hogy egy ilyen 
elképzelés miként illeszthető bele egy olyan kultúrába, amelynek változatlanul a dol
gok közötti szigorú különbségtevés az alapja.

A kreativitás világában a lehető legkifinomultabb eszközökkel, eljárásokkal és tech
nikákkal helyettesítem az istenek hiányát, a találékonyság világában pedig durva dol
gokkal, ügyetlen eszközökkel és elégtelen technikákkal pótlom a hiányzó dolgokat. 
Ugyanannak a két világnak a torzképe néz ma farkasszemet. Az egyik szempár csak 
túl közeire lát, a másik szempár csak túl messzire. Az egyik folytonosan finomítani 
szeretne valami olyasmin, aminek immár nem látja az egészét, a másik pedig egy olyan 
egészet szeretne birtokolni, amelynek durva kézzel tönkreteszi minden kicsi részletét. 
Talán egymás látványától elrémülve kéne újratanulniok az arányos látásnak azokat a 
kulturális alapszabályait, amelyeket a tavirózsákat, füzeket, vizet, alkonyatot és nap
sütést festő Claude Monet a magáénak tudhatott. Közelebb lépek és megint távolabb, 
s hogy a kép egésze ismét látható legyen, leülök a kényelmes pamlagra a szép ovális 
tér közepén. A teremőr megnyugodhat.

Utassy József

AZ ÉNEK TISZTÁSAIN

Idő, idő, te ártatlan 
csillagközi téboly, 
a gondolat lohol utánad, 
de megbodik néhol.
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Nagy vagy, hatalmas, óriás, 
örök, halhatatlan, 
ám engem fehér kakas ébreszt 
piros virradatban.

Létem, e röpke földi lét 
csak egypár pillanat.
Hitemet holtan is hirdetem: 
anyag vagyok, anyag.

Amíg ez a planéta itt 
szüli énekesét: 
engem az ének tisztásain 
betűk balzsama véd.

Idő, idő, te ártatlan 
csillagközi téboly, 
a gondolat lohol utánad, 
s fénypor, csupa fénypor.

LORCA

Készülj a hattyúdaaaalhoz! 
Kezet tarkóra!
Falhoz!

ÖRÖK PILÁTUS

A Hold üres lavórjában 
mosom kezeimet.
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MEGJEGYZÉS

„Egyszerű” embereknek 
titulálnak titeket:

a nagyszerűek, 
a bonyolult lelkek, 
a makulátlanok,

akiken jókat derül a magas ég,

mert gőgösek,
pökhendiek

és hülyék!

Megyesi Gusztáv

TEREMTORNA

Ez még téli történet, téli teremtörténet; a népszerű szónok, pártalvezér az országot 
járva föllépett egy zsúfolásig megtelt csarnokban, s beszéde közepén azt mondta: a 
MIR űrállomás legénysége nem tud visszatérni a Földre, mert az oroszoknak elfogyott 
a benzinjük.

Nekünk most nem az a dolgunk, hogy megfejtsük az űrhajó működésének titkát, 
benzinnel üzemel-e vagy sem, és ha benzinnel, mint egy Zetor vagy Berva Moped, 
akkor hány kannát kellene kölcsönadni a visszatéréshez; nekünk kizárólag arra kell 
figyelnünk, hogy egy ilyen bejelentés után miért kezd el dübörögni, éljenezni, vas
tapsolni a terem.

Továbbá: amikor egy teremben elkiáltja magát valaki, hogy piszkos tetvek, vagy 
hogy teli van az ország idegenekkel, közelebbről: mocskos bolsikkal, görényekkel és 
varangyokkal, szóval amikor egy ilyen termet mozgásba akar hozni a szónok, miért 
éri el a célját. Miért hurrázik talpra ugorva az a terem, vagy borul egymás nyakába 
diadalittasan.

Én negyvenegy évet megéltem, ez sok is tud lenni, meg kevés is (tán félúton vagyok, 
ha nem is évszámilag, csak tapasztalatilag), de mindig ámulva bámultam mindenféle 
termet, hogyan képes dübörögni, éljenezni, hurrázni. Mert hogyha ez a haza tényleg 
teli van tetvekkel, ha itten még mindig görényvilág van, akkor a teremnek sírnia kel
lene, erősen, férfiasán, de legalábbis könnyeket nyelve, saját ajkába harapva. Hogy a 
csudába lehet örülni megannyi tetűnek, sőt már a ténynek magának is, hogy a tetűk
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vannak, hogy még mindig ők vannak, és hogy keresztbe tesznek a rendszerváltásnak. 
(Mellesleg: lehet-e hosszába tenni egy épülő demokráciának?)

Az is télen történt (de lehet, hogy nyáron), hogy maga a kormányfő jelentette be: 
csődtömeget örökölt az előző kormánytól; majdnem elszabadult az örömtől a pokol. 
Ezt is mindig úgy képzeltem, hogy ilyenkor hüppögni kellene, vagy a kalap szélét mor- 
zsolgatván felállni, mint ravatalozóban, mikor indulnak a koporsóval.

De nem.
A szarnak já r ki az éljenzés.

De nyilván nem erről van szó.
Lehet, hogy hurrázni a szarnak azért kell, amiért fütyülve halad haza az ember hosszú 
erdőn át holdtalan éjszakán. Vagy amiért a katonák vonultak fütyülve (nem énekelve, 
mert az más!) a Kwai-folyó épülő hídja felé, csupa fogságba esett angol katona, elszán
tan, némi európai fölénnyel az arcukon. Am lehet, hogy ez túlzás, egy század azért is 
vonulhat fütyülve a filmen, mert egy remek zeneszerző remek dallamot komponált, 
egy fogolyszázad fütyüli ezt a dallamot, és ebből világsláger lesz. (Életem első filmze
néje, amire emlékszem, amit fütyültem, s fütyülés közben kicsit úgy képzeltem, jó  vol
na fogolyszázadnak lennem valahol Ázsiában, de folyó mellett.)

Mi nem félünk senkitől.
Ezt dübörgi valójában a terem, ezt éljenzi, hurrázza végesteien végig, míg a szónok 

föl nem emeli a karját, újabb szót kérek. De miért kellene félnünk bárkitől is? És ez 
egyúttal logikai bukfenc is, demokrácia (amit mi építünk) csak félelem nélkül létezhet, 
de mindez fordítva: ha nem félünk, még nem csináltunk demokráciát. (Bibó, ha élne, 
honnan s hova jutna?)

Reszkessetek!
De kik? És ha reszketnek is, mi a jó  abban? Hiszen mi a teremben ülünk, ebből 

kifolyólag nem láthatjuk azokat, akiknek reszketniük kellene, így nem adatik meg az 
a csodálatos élmény, hogy reszketni lássuk azokat. Ahhoz egy másik terembe kellene 
átvonulnunk, abba a terembe, ahol azok vannak, akiknek reszketniük kéne. Persze, 
ha volna is ilyen terem, lehet, hogy éppen nem reszketnének benne, épp ellenkezőleg: 
lehet, hogy hurráznának, dübörögnének ők is; bizonyos értelemben mi is tetvek va
gyunk, görények, idegenek.

Inkább azért úgy van az, hogy céltalan a terem. Nagyon is elképzelhető, hogy azok, 
akiknek reszketniük kellene, csak külön-külön lelhetők fel, s mikor mi éljenzünk, dü- 
börgünk, akkor ezek egymástól s tőlünk is függetlenül lélegeznek, piszkoskodnak, gö- 
rénykednek otthonukban, tehát a teremnek föl kellene kerekednie egy ilyen hosszan 
tartó, dübörgő éljenzés után, és elmennie minden egyes tetű otthonába, ott belesni 
az ablakon, és ha ott csakugyan egy tetű, görény, bolsi és miegyéb ül az asztalnál, s 
épp piszkoskodik, hát akkor rájuk törni, rendet vágni, véget vetni a nagy, sötét gö
rényvilágnak.

Bejárni Tolnát, Baranyát, le-föl az országot, számolni, elszámolni.
Ez még nincs.
Valami más van.

Talán csak az a kis fészekmeleg hiányzik.
Lehet, hogy a tetűzés jó. Az lehet jó  a tetűzésben, hogy amennyire viszkető tud lenni 
egy tetű (tehát konkrét), olyannyira nem az, olyannyira általános is. Teli vagyunk tét
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vekkel országosan. Ez egy sikeres mondat minden teremben. Nem lehet persze meg
számolni, lajstromba venni a tetűket, mélyen a szemükbe nézni meg pláne nem lehet, 
mégis éljenezni kell. Hogyne dübörögnénk, toppantanánk a lábunkkal, hiszen mind- 
egyikőnk találkozott már életében tetűvel, legalább egyszer. És akkor ezt az egyszer 
látott tetűt képzeljük bele az általános tetűbe, mármint hogy ez az a tetű, akiről a szó
nok is beszél, akiért a terem dübörög, s máris egy és oszthatatlan a tetű, holott nem 
egy, de ezer és tízezer, s mindegyik különböző, de olyannyira ám, hogy ha tetű is, 
nem attól tetű, amitől mi gondoljuk, és nem attól, amitől a szónok, amitől a terem 
gondolja.

A tetű mint csoport föl nem ismerhető.
Ezért lehetetlen szép szabad világban a tetűirtás.
Ahol tetűirtás van, az nem szép és szabad világ.
Mármost csak az a kérdés, miért dübörög mégis a terem.
Apám egy időben a helyi népfrontklubba járt gyűlésezni. A terem nem messze tő

lünk, a sarkon állt, ablakai két utcára is néztek, én gyerek voltam, mindegyiken be
néztem. Mikor nevetett a terem (derűre fakadt), apám is nevetett, mikor indulatba 
jö tt a terem, apám arca is megkeményedett.

Min nevettetek?
Min gondolkodtatok el? — akartam kérdezni mindannyiszor, de nem bírtam meg

kérdezni. Magam is nevetek, ha a terem nevet, s magamba roskadok, ha a terem is 
ezt teszi. Van úgy, hogy nem nevetnék, mert nem tudom, min is kéne, mégis nevetek, 
talán mert mindenki nevet, mert nem akarok egyeddé válni a teremben, még rám 
kérdeznének: min nem nevetsz te?

Akkor azt nem tudnám megmagyarázni.
Mint bolondórán az iskolapadban ülve: min vihogsz, fiam, míg ki nem hívlak fe

lelni.
Teremben ne akarjon kiválni az ember.
De akkor később miért pont arra emlékszik, hogy kivált, elütött? Hogy egyed volt.
Mint mikor egykori elvtársat faggatnak, s az egykori elvtárs felelget. Mint mikor az 

egykori elvtársak azt mondják immáron egy új világban, hogy nem úgy volt, ahogy 
azt most beállítják. Mert ők soha nem mondták, cselekedték azt, amit ma mondanak 
róluk, mármint hogy mit mondtak, cselekedtek akkor. Egész másképp volt az, egész 
másképp volt minden. Van-e erőnk megérteni, hogy ez nem amnézia, s nem is leha- 
zudozása csillagnak az égről, hanem ez ugyanaz, mint a tetűzés. Ahogy mindenki 
összeakadt már tetűvel életében (tehát úgy érzi: van alapja a tetűzéshez), úgy a most 
emlékező elvtárs is mondott ellent annak idején, képviselte az igazságot, sőt protestált 
is komoly, fontos helyen, mi több, jó t akart. Mindegyik életében volt azért egy pillanat, 
amikor -  ha véletlenül is -  jó  döntést hozott, haladót.

Vagy mikor azt mondta, elegem volt ebből az egészből.
Nem minden elvtárs lövetett.
Viszont lövethetett volna. És ez, mármint hogy lövethetett volna, de nem lövetett, 

több mint tragédia a világra nézve. Az elvtársat is minősíti, hogy miben volt ő elvtárs, 
hogy lövethetőségben volt fontos elvtárs, amiről meg lehet és meg is kell hogy legyen a 
véleményünk, viszont azt meg nekünk kell megértenünk, hogy az ő nemlövetése (bár 
lövethetett volna) erény a szemében.

Gesztusból maradtunk élve.
Fátylat reá.
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Hanem hát mit kezdünk egy ilyen teremmel?
Apám egy időben számlálónak volt beállítva egy íuggönyös terembe. Mikor késő este 
hazajött, és kérdeztük őt pizsamástul, hálóingestül a konyhába nyomulva, rákönyö
kölve a morzsás asztalra, erősen a szemébe nézve, hogy na, mi volt?, a hasfalát 
masszírozta. Az urna -  mondta - , még ha papírok vannak is benne, igen vág az élivei, 
ez akkor derül ki, mikoron az urnát ölbe fogva az asztal lapja fölé emeli az ember, és 
tartalmát kiborítja.

Ez a kiborítás apám tiszte volt. De bennünket nem ez érdekelt, minket ott spéciéi 
a cédulák érdekeltek, hány cédulára volt ráírva, hogy „tetvek vagytok”, s hogy „dö
göljetek meg”, szóval ilyen mai tetűzések, mert a házunkból húszán is választottak a 
közeli iskolában, amikor hazajöttek, az ablakon át mondták egymásnak, hogy „én 
ezeknek jól megmondtam”, elvileg az összes cédulán jól meg volt mondva. Persze hogy 
apám arcába néztünk.

-  Nagyok sok cédula volt. Nagyon sok -  mondta apám, és hörpölni kezdte a levest, 
erősen, hörpölősen evett, nagyokat szakítva a kenyérből.

-  Nem bírom, ha így eszel -  mondta anyám, és bement a szobába, a húgom követte 
őt (mint mindig), én apámmal maradtam, hát akkor mondd, férfi a férfinak.

-  Semmi -  mondta apám, és eltolta magától a tányért.
A másnap reggeli újságokban ott állt a körzetünk, a mi termünk, hogy a mi ter

münkbe mindenki belépett, és 99,4 százalék, és a neve is annak, akire a ház állítólag 
nem voksolt.

Pedig az függönyös terem volt, függöny adta bátorságos magánnyal, az a terem 
titkos volt, nagyon titkos.

Terembe tehát azóta se járok.

Teremben azóta csak egyszer jártam, igaz, az hoki volt, hazai jéghoki, hazai publikum
mal, a közepében velem. S mert teremtorna volt, hát teremben zajlott, hullámzott a 
terem a publikummal, „te tetű!”, kiáltottam én is a bírónak egy kétvonalas les után, 
„meghalsz, görény!” dübörgött a tömeg, és öklét rázta hozzá, akkor én az első sorokig 
szaladtam le a székek között, „meghalsz, te mocsok!”, kiáltottam a bírónak, az épp a 
palánkhoz korcsolyázott, a tekintetünk összeakadt, alacsony, nagy fülű ember volt, 
arcán apró pattanásokkal, a mezén megfeslett a szövet, szegényes volt és nevetséges, 
én végigmértem őt, ő is engem, kirojtosodott jambósapka voli rajtam és kinőtt bőr
kabát, ezen mintha elmosolyodott volna, hogy nézel ki, barátom? -  mondta a tekintete, 
aztán elfordította a fejét, s tovajkorcsolyázott.

Akkor nekem el kellett volna szégyellnem magam, s kioldalogni a csarnokból, de 
hát ez teremtorna volt, komoly fődíjjal, kupával, s az a fészekmeleg is vagy micsoda; 
perc múltán már újra hullámzott a tömeg, „mocskos tetű, mocskos tetű”, s én ott áll
tam a publikum szélén, ha ugyan nem értelmedenség az, hogy a publikumnak széle 
s közepe van.

Terem van, s ki-ki benne.
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NOVELLAPÁLYÁZAT
Kapecz Zsuzsa

AZ ANGYALOK MÁR A VÁROSBAN VANNAK

Munka nélkül voltam, egy parkba vetettem magam, ahol álmosan figyeltem a zöld 
szín játékát a gyepen és a fákon. Nem először történt, hogy kiadósán volt ráérő időm, 
és egy cseppet sem éreztem lelkifurdalást, hogy ez a szépnek induló nyári délelőtt 
majd így telik el, kihasználatlanul, Pasarét és Hűvösvölgy határában, a dús levelű gesz
tenyefákkal beültetett játszótér egyik félreeső padján.

Éppen csak belekezdtünk a nyárba, közeledett az iskolaszünet, a gyerekek kóstol
gatták a szabadságot, féktelen örömmel és mohósággal kergették egymást a gondo
zatlan, kesze-kusza ágú bokrok között. Az ivókút talpazatánál a víz hosszú, kanyargós 
vonalú mélyedést vájt a kavicsba, feláztatta a földet és a betonvályú körül széthordott 
homokot, az eldobált uzsonnás zacskók és tarka csokoládépapírok foszlányait. Két is
kolaköpenyes kisfiú tapicskolt a fel-felfiröccsenő sárban, a nyúlánkabb, akinek a leg
újabb divat szerint felemásan nyírták meg a haját, előbb incselkedve, aztán egyre dur
vábban taszigálni kezdte a barátját, amíg a tréfa vad dobálózássá fajult. Vártam egy 
darabig arra, hogy a közelben lebzselő szülők közül valaki majd közbeavatkozik, és 
észre téríti a tomboló kölyköket, de mindegyikük közönyösen olvasta tovább az újság
ját, vagy nekivetkőzött, és napozott valamelyik rozoga támlájú pádon; nem volt sze
mük a látásra és fülük a hallásra, ahogy az már ilyenkor lenni szokott.

A játék, amint sejteni lehetett, sírással végződött, a kisebbik fiú a veszteshez illő las
sú poroszkálással eltűnt a labdapálya kerítése mögött. Hirtelen minden olyan nehéz
kesnek érződött, mint ennek az elzavart gyereknek a mozgása. Felálltam, a szemem 
dörzsölgettem, hogy elhagyjon végre az erőszakosan rám telepedő álmosság, a hónom 
alá vettem a rajzmappámat, és elindultam haza.

-  Na, elfogadták? -  kérdezte anyám, ahogy benyitottam az ajtón. Az én elhordott, 
festékfoltos nadrágomban állt a konyhában, narancshéjat reszelt egy cukros vízzel telt 
edénybe.

-  Nem -  feleltem, és leraktam a mappát az ebédlőasztalra. Láttam, hogy anyám 
nyugdíjszelvénye és egy könyvtári felszólítás alól légipostái boríték csücske 
kandikált ki.

-  Miért nem? -  Anyám nem fordult felém, csak kérdező háta volt csupa vád, hogy 
megint elszalasztottam a lehetőséget.

-  Másra gondoltak. Pasztellszínekre... azt mondták, hogy ez a fekete és vörös túl 
harsány. Nem tetszik majd a gyerekeknek.

-Akkor használják fel egy másik könyvnél. Annyi regény jelenik meg mostanában.
-  Ez nem úgy megy, anya. Különben is mesefigurák.
-  Élhetetlen vagy! -  csattant fel anyám. Odébb tolta a reszelőt a konyhaasztalon, és 

a félig pucér narancsokat berakta a hűtőszekrénybe. -  Mások feleennyi ügyességgel... 
-  legyintett, és be sem fejezte a mondatot.
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-Jönnek  Annáék? -  kérdeztem. A kandírozott gyümölcs volt a nővérem kedvenc 
édessége. Én ránézni sem bírtam.

Anyám leemelt egy öblös üvegtálat a polcról, és a fény felé tartotta.
-  Ez jól sikerült -  mormogta elégedetten. Aztán végre válaszolt. -  A gyerekek itt 

alszanak ma éjjel.
Szó nélkül átvittem az ágyneműmet a szobájába. Luca, a nővérem agyonkényezte

tett nagylánya csak az én összecsukható tábori ágyamon hajlandó aludni, mert ezt ka
landosnak tartja. Idegesít, ahogy birtokba vette a gyapjútakarómat, az olvasólámpá
mat, a fal mentén sorakozó kockás párnáimat, nem szeretem ezt a dundi, puha húsú, 
szőke kislányt, nem szeretem, ahogy fehér ujjacskáival belemélyed az arckrémes do
bozomba, vagy végigpergeti egy-egy képeskönyvem lapjait. Nem akartam soha vesze
kedést, inkább tűrtem, hogy hetente egyszer-kétszer legyőzötten hánykolódjak anyám 
széles plüssdíványának a csücskén, hogy aztán éjfél körül, mikor a nagyapától örökölt 
ingaóra elviselhetetlenül hosszan üt, és a falra vetődő árnyékok lila lángokként tán
colnak az utcai lámpa fényétől, leköltözzem a süppedő perzsaszőnyegre.

Zuhanyozás közben két dolog jutott eszembe, a kaktusz és a légipostái levél. A kak
tuszt az ágyam mellett tartottam a földön, egy befőttesüvegben, amelynek a peremén 
még ott díszlett a karácsonyi aranyszalag. Egészen kicsi volt, gömbölyű, és hosszú, fi
nom tüskéi olyan csipkeszerű mintát mutattak, amikor fölé hajoltam, mintha egy hó
pehely kinagyított képét csodálná valaki. Apró fehér köveket szórt köré Bence, az uno
kaöcsém, és néhány elszáradt virágszirmot, én pedig pár szem csipkebogyót. Minden 
este megsimogattam a kaktusz fejét, a kisujjam éppen odafért arra a bolyhos, csillag 
formájú tisztásra, amelyet nem óvott elég figyelmesen a tüskéivel. Beszéltem is hozzá, 
és ha jókedvem volt, énekeltem, és az is előfordult olykor, hogy rápotyogtak a 
könnyeim. Semmiképpen sem akartam, hogy Luca kövérkés ujjai ott matassanak a 
befőttesüvegen, mialatt én a másik szobában kuporgok a szilvakék perzsaszőnyegen, 
ezért valahányszor fogkefével érkeztek látogatóba a gyerekek, a kaktuszt gyorsan át
mentettem anyám éjjeliszekrényére.

Sebtében magamra csavartam egy törülközőt, és ahogy átszaladtam az ebédlőn, 
felkaptam az asztalról a levelemet, türelmetlenül feltéptem, és olvasni kezdtem. 
Megismertem már a címzés imbolygó betűiről, hogy ez Ernő írása, Ernőé, aki ugyan
így imbolygott Európa egyik városából a másikba, és hosszú ideig életjelt sem adott 
magáról.

-  Mit ír? Küld valami pénzt? Legalább a tartozását megfizethetné... ha már a lakás
ból kitúrt... — Anyám odaállt mellém, és szemüveg nélkül, nehézkesen böngészte Ernő 
kusza sorait.

-  Azt írja, hogy Muki néni kórházban van, látogassam meg.
Anyám arcán elmélyültek a ráncok.
-  Nem vagy normális! Egyszerűen nem vagy normális! Lelép, itt hagy téged egy 

csomó adóssággal, és most majd ápolod az öregasszonyt? Talán jöjjön haza az anyjá
hoz.

-  Nem tud. Végre kapott munkát.
Anyám mérgesen visszament a konyhába, én pedig hozzáláttam, hogy kinyomkod

jak az orrom tövéből egy bosszantó kis pattanást. Hallottam, ahogy nyílik az előszo
baajtó, és beviharzanak a gyerekek, boldog csatakiáltással, nem sokkal utána a nővé
rem lágy, kicsit nyávogó hangját és Öcsi bácsi vakkantásszerű, rövid nevetését. Anna 
két éve élt együtt ezzel az ötven körüli, zűrzavaros előéletű férfival, aki, úgy tűnt, a 
nővérem mellett megállapodott.
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A hangok pusmogássá halkultak, és tudtam, hogy most tárgyalják a levelemet. Na 
nem baj, gondoltam, igaz, hogy semmi közötök ehhez, de nem haragszom, mert ma 
olyan szép nap van, mintha tényleg angyalok érkeztek volna a városba. Reggel meg
állított a lépcsőházban a szomszédunk, a bolond fényképész, és elmesélte, hogy előző 
nap a Blaha Lujza téren csinált egy tucat képet.

-  Képzelje, drága -  suttogta bizalmasan - , tisztán emlékszem néhány járókelőre, 
akiket lekattintottám, de amikor előhívtam a tekercset, nem voltak sehol... Nem hit
tem a szememnek! Tudja, ezek biztosan nem emberek, hanem asztrállények... angya
lok! Maga találkozott már angyalokkal? Nem? Sajnálhatja!

És éppen ebben a pillanatban, amikor ez eszembe jutott, megcsúsztam a kövön, 
nekiütődtem a mosdókagyló szélének, és a kezemben tartott rubinköves fülbevalóm 
klik-klak, csengve-bongva eltűnt a lefolyóban. Álltam ott, mint Bálám szamara, bá
multam utána ostoba reménnyel, hogy talán csak képzelődöm, de hát ami nincs, az 
nincs többé. Kitört belőlem a nevetés.

A fürdőszobaajtó félig kinyílt, és egy sötétbarna fürtös fej jelent meg a nyílásban, 
aztán visszahúzódott, és kis gondolkodás után óvatosan újra előrenyomult.

-  Gyere be, Kacor király -  mondtam - ,  ha akarsz.
Rögtön ott termett mellettem, és átölelte a derekamat. Vékony gyerek volt, kilenc

éves korához képest nyúlánk, de azért izmos, és már májusban mindig csokoládébar
nára sült. Olyan volt, mint én, sötét bőrű és sötét hajú; mi, a két napimádó, külön 
kasztot képeztünk a sok napszúrásos szőke között, egészen októberig.

-  Vigyázz -  fejtettem le magamról a kezét - ,  lerántod a törülközőt, és nem marad 
rajtam semmi.

-  Dehogynem -  kuncogott - ,  a tavasz!
-  Nyár van, nem vetted észre? -  Nem felelt, csak nevetett tovább, és megint oda

nyomta a derekamhoz a fejét. Ekkor nyitott be Öcsi bácsi, széles mosolyán láttam, hogy 
már megihatott néhány sört.

-  Bence! -  mondta kurtán, parancsolón.
Éreztem, hogy Bence összerezzen, s már azonnal kinn állt a folyosón, valamit mo

tyogott magában. Öcsi bácsi rám csapta az ajtót, mielőtt egy szót szólhattam volna.
így telt az egész délután. Öcsi bácsi maga mellé állította a konyakosüveget, nevelt 

és fenyített, Bence egyre riadtabbá vált, egyre többször beszélt magában. A nővérem 
úgy viselkedett, mint aki semmit sem vesz észre, vidáman makaóztak hármasban, 
anyámmal és Lucával. Bezárkóztam a hűvös kisszobába, festeni, de éreztem, hogy 
nincs menekvés, előbb-utóbb sorra kerülök én is. Körülöttem két őrült légy dongott, 
felajzottan kergették egymást, talán násztáncot jártak, és sehogy sem sikerült kihesse- 
getni őket az ablakon. Odalenn, a téglatörmelékes udvaron, egy öregasszony téblábolt 
csattogó papucsban, és furcsa, sipákoló hangon hívogatta a macskáját, egy termetes, 
gonosz kandúrt:

-  Filip! Filip! Gyere haza mamókához!
Úgy hat óra tájban kezdtünk vacsorázni, addigra már pattanásig feszülték az ide

geim, és fájt a fejem. Láttam, hogy Bence felállítgatta a padló réseibe a kis papírfigu
rákat, amiket festettem neki. Különösen szerette a fekete kalapos, lovaglócsizmás ka
pitányt, akinek a hosszú köpenye majdnem bokáig ért. Bence odaszaladt hozzám, és 
a fülembe súgta:

-  Gyerünk, mondta a kapitány, és átmentünk a városon.
-  Lovon?
-  Nem. Elefántháton.
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-  Bence! Ülj a helyedre! -  hangzott a pattogó hang, és aztán rögtön engem célzott 
meg. -  Hallom, visszadobták a munkádat.

-  Aha. -  Nem néztem rá, nem akartam látni a szemét, pedig még nem volt részeg. 
Jól bírta az italt.

-  Meg hogy a múltkor is -  az ujjával kocogtatta a borospoharat.
Ingerültté tett ez a halk, metsző hang, olyan volt, mint távoli apró sikolyok sorozata. 

Nem válaszoltam.
-  A múltkor is? -  nézett rám számonkérőn.
-Aha.
Luca kárörömmel figyelt, és harmadszor vett a süteményből, a nővérem a narancs

lekvárt piszkálta, anyám hallgatott. Megmozdultam, hogy visszamenjek a kisszobába, 
de Öcsi bácsi előrehajolt a nyikorgó széken, és az arcomba szuszogott.

-  Meddig akarsz az anyádon élősködni?
Odafordítottam a fejem. Véreres volt a szeme, de a tekintete józan maradt, hideg, 

indulattalan. Egy darabig néztük egymást, de most sem feleltem. Akkor hátralökte a 
nehéz karosszéket, túlzott lendülettel, és a kapitány zizegve hasadt ketté alatta. Bence 
szája mozgott, de nem értettem, mit mormog.

-  Kérdeztem valamit! -  állt fel Öcsi bácsi.
Anyámat figyeltem, aki lesütötte a szemét. Megmozdult, de a nővérem a karjára 

tette a kezét, s így ültek velem szemben, némán, akárcsak egy tizenhét év előtti kará
csonyi fényképen.

-  A húgod egy ribanc! -  a kemény hang most a nővéremhez fordult. -  Behívja a 
kölyködet a fürdőbe, és ott tapogattatja magát!

Anna felkapta a fejét, Luca felvihogott. Es most végre megértettem, mit dünnyög 
Bence, tiszta, csengő gyerekhangja egyszerre felívelt, úgy, mintha egy csillogó híd 
bukkanna elő a téli ködből:

-Seggfej.
Felnevettem, idegesen, de nem lett volna szabad. Szenvtelenül és pontosan ütött 

Öcsi bácsi, felugrottam, de Bencét már nem tudtam elrántani. A nővérem sikoltozott, 
és ő mosta le a vért a fia arcáról. Később taxit hívott, letuszkolta Öcsi bácsit a lépcsőn, 
és elmentek. Visszavittem a kaktuszt a szobámba, és odatettem Bence párnája mellé. 
Alig látszott valamennyi az arcából a vizes borogatás alatt. Azt a keveset, ami látszott, 
megsimogattam.

-  Holnap rajzolok neked ufókat -  mondtam. -  Meg egy új kapitányt.
-  Nem kell új! -  tiltakozott, és rám nézett a hatalmas barna szemével. -  A régit sze

retem. -  Aztán sokáig a mennyezetet bámulta, és láttam, hogy töpreng.
-  Mire gondolsz? -  kérdeztem.
-  Muki nénire. Igaz, hogy meg fog halni? -  kinyújtotta a kezét, és tétován belemar

kolt a takaróba.
-  Emlékszel még rá? -  kérdeztem meglepetten. Nem válaszolt, csak nézett fáradtan 

maga elé.
-  Olvass! -  kérte, amikor felálltam, hogy kimenjek. így hát a könyvért nyúltam, 

ami ott feküdt a padlón, az ágy mellett, találomra felütöttem, és halkan olvasni kezd
tem:

-  Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? 
Ki állapította meg a földnek minden határit? Kicsoda ennek neve? Avagy kicsoda en
nek fiának neve, ha tudod?
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Mezey Katalin

PÁRBESZÉD

A szó erőtlen. Ha szép, hímzés csupán 
a lélek szőtte erős szöveten.
De ha a szövet szétkorhadt, molyette, 
nincs mit csodálni a hímzéseken.
Mit válaszolhatnék kérdéseidre?
S mit érsz vele, ha a választ kimondom? 
Számodra véget ér minden azon a ponton, 
ahol számomra nincs igazi mezsgye.

Ha nincsen mezsgye, mért tiltja parancsod 
önként átkelnünk ezen a határon?
Hátunkra venni kis élet-batyúnk 
és átallépni életen-halálon?
Ha nincsen mezsgye, a méregpohár 
miért tilalmas szenvedő hívednek, 
aki, ha nálad üdvösségre vár, 
terhét letéve hozzád nem siethet.

Ahol számomra nincs igazi mezsgye, 
ott a halandó névtelen topog, 
ott Guiscardus és Gismunda szerelme 
értelmetlen, nem létező dolog.
Nem akarhatsz testet letéve, földi 
szerelmedre keresni gyógyulást, 
ahol nincs más, csupán Isten szerelme, 
ahol szeretni nincs értelme mást.

Kioltod hát lelkünket, mint a gyertyát, 
s csak könnyű.kanócfüst marad utána?
Vagy visszagyúrod szülőanyagába 
azt, aki annyi keresztúton várt rád, 
konyhakendőd alá, ahol keleszted 
a többi lélek közé keveredve, 
amíg minden emléket el nem vesztett 
boldog fájdalmait, önmagát is levetve?
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Villányi László

HATTYÚK

Házak repedésébe szorult néhány újságlap, 
azokat pofozza a szél az éjszakába, 
vagy kitörött ablak sötétítőfüggönyét?
Ma sem találkoztam egy élő tekintettel; 
s mikor a hangok felé nézek, láthatom: 
két hattyú repül, ahonnan eljöttem.
És az egyik nem lehet más, csak én, 
s ez nem most, két éve történik már, 
azóta állok itt, hol szálltam valahova.

METAMORFÓZIS

Hiába változtattál nevet (kedvemre valóan), 
s lettél újra tizenhét éves, megismerlek 
szádról, mikor félszegen kimondja: szia; 
vörös hajad (mert ilyen most örömömre), 
utcákat rejt, templomtornyot simogat, 
megérinti a vándorló királykondort; 
s ahogy gyerekek bújnak hangszálaid közé, 
félve kérdezem: tudsz-e rólam, emlékszel-e 
számra, vagy előző testedé maradtam?

Tengelyi László

MALUM METAPHYSICUM*

A metafizikai hagyomány a rossz létére és mivoltára több mint két évezreden át olyan 
fogalmakkal igyekezett magyarázatot találni, mint hiány, semmisség, nemlét. Ez a tö
rekvés, amely a malum mintprivatio ború elképzelése révén tézisszerűen is rögzült, nem
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egyszer kimutatott sikertelensége ellenére eléggé gyökeret vert ahhoz, hogy ma is kér
désesnek számítson, vajon vezet-e járhatóbb út a rossz rejtélyes természetének földe
rítéséhez.

Még az sem bizonyos, hogy nem minősül-e a rossz puszta fogalma is kétértelműnek 
s ezért eleve félrevezetőnek, mihelyt megkísérlünk szakítani ezzel a törekvéssel. A me
tafizikai hagyomány ugyanis a „rossz” kifejezéssel bűn és szenvedés közös gyökerét 
kívánta megjelölni, amint erre az a Leibniz óta szokásos szóhasználat is utal, amely 
malum metaphysicum néven malum morálé és malumphysicum együttes fogalmi ellenpárját 
emlegeti.1 Kérdés azonban, hogy milyen közös vonás kapcsolhat össze olyan külön
nemű jelenségeket, mint bűn és szenvedés, ha összetartozásuk megteremtőjeként a 
hiány, a semmisség, a nemlét hagyományos köteléke többé nem jöhet szóba.

Az utóbbi évszázadok új kísérletei, amelyek amalum mintprivatio borii elképzelésével 
kezdtek mind erőteljesebben szembehelyezkedni, ezt a kérdést mintegy félretolták. 
Descartes, majd kiváltképp Kant óta az újkori gondolkodás arra hajlott, hogy a rossz 
tényét a szabadság hatókörébe utalja, és -  legvégső fokon -  egy „gyökeresnek” elismert 
bűn vállalásával adjon számot róla. Eközben azonban a szenvedés a rossz alapeseteként 
kezelt bűnjelenség hátterében szinte kiszorult a filozófia látóköréből.

Ezért érdemleges feladatnak látszik bűn és szenvedés összetartozásának hosszú idő
re félretolt kérdését önálló vizsgálódások tárgyává tenni, és -  az újkori gondolkodás 
számunkra megkerülhetetlen feltételeiből kiindulva -  fontolóra venni, vajon nem 
tartható-e fenn a rossz mint malum metaphysicum eszméje a malum mint privatio boni 
elképzelése nélkül is. E feladat elvégzéséhez kívánnak történeti előmunkálatokkal 
hozzájárulni a következő fejtegetések.

Joggal föltételezhetjük tehát, hogy a rossz fogalma nem indokolatlanul hordoz 
olyan jelentést, amely a bűnjelenség körén túlterjed. Erre a többletre tartalmaz utalást 
a malum metaphysicum eszméje; ezért kell -  új értelmezésben -  megőriznünk.

Tisztában kell lennünk vele azonban, hogy ez az utalás nem könnyen hozzáférhető. 
A rossz mintmalummetaphysicum gondolata, ha amalum mint privatio boni hagyományos 
elképzelését leválasztjuk róla, valóban nem több, mint puszta „eszme”: nem fogalom 
tehát, amely körülhatárolt tárgyi tartalmat fejezne ki, hanem egy feladat kijelölése csu
pán, amely legfeljebb irányt jelez.

Ebbe az irányba elsőként Schelling indult el FILOZÓFIAI VIZSGÁLÓDÁSOK a z  e m b e r i 
SZABADSÁG LÉNYEGÉRŐL című munkájában. Ez a Heidegger nyomán röviden csak 
„szabadságtanulmányként” emlegetett mű arra a fölismerésre épül, hogy a rossz kérdése 
nem a metafizika -  ontológiai eszközökkel megválaszolandó -  részkérdése, hanem ép
penséggel a metafizika egészének megkérdőjelezője -  beleértve az ontológiai hagyo
mányt is.

Ez a meglátás azonban Schellinget még arra ösztönözte, hogy a metafizika újjáal- 
kotásával kísérletezzék. Ma inkább azt a következtetést vonhatnánk le belőle, hogy a 
rossz kérdése, amint leomlik körötte az a védőfal, amellyel a hagyomány elszigetelte 
és ártalmatlanná tette, azon metamorfózis fő hajtóerejévé válhat, amelyre Heideggert 
követve „a metafizika meghaladása’’ kifejezéssel utalhatunk.

Maga Heidegger is ebből a nézőpontból tekintett Schelling szabadságtanulmá
nyára. Ezt bizonyítják azok a szavak, amelyekkel a műről tartott nevezetes előadásai
ban megindokolta, miért is esett a választása épp erre a munkára: „Minthogy Schelling 
tanulmánya az emberi szabadságról magvát tekintve a rossz metafizikája, és minthogy általa a 
filozófiának a létre [Seyn] vonatkozó alapkérdését új, lényeges lökés éri, és minthogy e lökéstől
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mindeddig minden kibontakozás megtagadtatott, ám minthogy egy ilyen kibontakozás csupán egy 
magasabb szintű átalakítás folytán válhat termékennyé, ezért történik itt kísérlet a szabad
ságtanulmány értelmezésére; ez eme választás tulajdonképpeni filozófiai oka.”5

Minden kiegészítés nélkül ez az állítás ma már aligha volna elismételhető. Szót kö
vetel magának az a tény, hogy a kijelentés elhangzása óta eltelt több mint fél évszá
zadban a rosszról szóló elmélkedést a valóság felől is érte néhány újabb lökés. S az sem 
elhanyagolható körülmény, hogy időközben a filozófiai gondolkodásból is kiindultak 
továbbvivő mozgások -  még ha ezek nem haladtak is mindig közvetlenül Schelling 
szabadságtanulmányának nyomvonalán. Három különösen jelentős példát érdemes 
közelebbről is szemügyre vennünk.

Mint az alábbiakból kitűnik majd, a kiválasztott kísérletek közös vonása, hogy a ma
lum mint privatio honi elképzelését elvetve egyik sem a metafizika puszta „kiküszöbö
lésére” törekszik, hanem a meghaladni kívánt hagyománnyal mindegyik szoros érint
kezésben marad: akár úgy, hogy rejtett előföltevések igyekszik föltárni, akár úgy, hogy 
rejtett tartalékait próbálja meg felszínre hozni. Az első kísérlet a priváció átörökölt 
képzetét a „semmi” új fogalmával váltja föl; a második a hiány, a semmisség, a nemlét 
hagyományos kiindulópontjait -  a platóni kezdetekhez korábban ismeretlen úton 
visszatalálva -  a „más”, a különbözőség minden létfogalmon túlmutatónak tekintett 
eszméjével helyettesíti; végül a harmadik a rossz kérdésének középpontjában -  Pla
fonhoz Plótinosz közvetítésével kapcsolódva -  „egy és sok” rejtélyes viszonyát véli föl
fedezni.

1. A rossz mint eredendő negativitás

Az első kísérlet Heidegger nevéhez fűződik. A LÉT ÉS IDŐ bűnértelmezése a malum 
mint privatio boni elképzelését olyannyira félrevezetőnek ítéli, hogy a rossz fogalmának 
használatát is szigorúan kerüli. De a hagyományos felfogás az elemzés tanúsága szerint 
nem azért szorul bírálatra, mintha indokolatlanul maradna meg a hiány és a semmis
ség képzetkörében. A bűnjelenséget maga Heidegger sem tekinti tagadó tartalmú ki
fejezések nélkül jellemezhetőnek -  éppoly kevéssé, akárcsak a halálfenomént vagy a 
szorongás érzését. De eredendőbb negativitás után kutat, mint amilyet a hiány és a 
semmisség hagyományos képzetei képesek kifejezni. A priváció-tézisre a LÉT ÉS IDŐ 
fejtegetéseiből az a vád háramlik, hogy foglya marad az emberi ittlétre is „dologfogal
makat” alkalmazó antik ontológiának, amely a létet -  egyetlen időmódozatot, a jelent 
kitüntetve -  „jelenlétként”, a hiányt és a semmisséget pedig e jelenlét puszta tagadá
saként, valami meglévő vagy legalábbis eszmeileg maradéktalanul megjeleníthető do
log távolléteként értelmezi.4 Ezért is rója a mű gondolatmenete a bűntapasztalat ér
telmezésére -  a tárgyból közvetlenül adódó teendőkön túlmenően -  azt az átfogóbb 
feladatot, hogy -  a szorongás és a halál megelőző elemzéséhez csaüakozva -  fölvesse 
a tagadás „ontológiai eredetének” kérdését, s ezzel is sürgesse a létértelmezés antik ere
detű hagyományának lebontását, „destrukcióját”.5

Kétségtelen, hogy ezek a tágabb összefüggések a befejezedenül előttünk álló érte
kezésben jórészt tisztázatlanul maradnak. De a kijelölt feladatokból továbbvezető utak 
indulnak ki, amelyek a későbbi írásokban a bekövetkező változások közepette is nyo
mon követhetők.

Elsőként a Ml A METAFIZIKA? címen elhangzott székfoglaló előadás kíván említést. 
Heidegger itt az ontológiai hagyomány egészének föltáradan alapjait feszegeti, midőn
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a  lé tező tő l a  lé th e z  való  „á tlép és” -  transzcendencia — fe lté te le in ek  k u ta tá sá b a  k ezd . A  
m etafiz ik a  re jte tt  e lő fe ltev ése in ek  fö lfed ése  a  ta g a d á s  „o n to ló g ia i e r e d e té n e k ” k é rd é 
sé re  is fé n y t d e r í t .  A  választ a  semmi fo g a lm á n a k  k im u n k á lá sa  a d ja  m e g .6

A  n ev eze tes  Kehre a z u tá n , az a  b izo n y o s fo rd u la t,  a m e ly  fe lé  H e id e g g e r  g o n d o lk o 
d á sa  to v á b b h a la d , W a lte r  S ch u lz  f ig y e lm et é rd e m lő  é r te lm e z ése  sz e r in t a  sem m itő l a 
lé th e z  való  fo rd u lá s k é n t is fö lfo g h a tó . E zt tám asz tja  a lá  H e id e g g e rn e k  az  az  e rő te lje s  
m eg n y ila tk o zása  is, a m e ly e t a  HOLZWEGE c ím e t v iselő  k ö te t  eg y ik  h e ly é n  ta lá lu n k : „A 
metafizika felől megragadva [..Ja  lét rejtett lényege [...] először úgy tárul föl, mint a teljességgel 
nem létező, a semmi. De »a« semmi [...] sohasem semmi, s éppoly kevéssé valami abban az érte
lemben, hogy tárgy volna; a semmi maga a lét f...].”7

Az e r e d e n d ő  n eg a tiv itá s  k o rá b b i k u ta tá sa  a z o n b a n  a  pozitiv itásb a  á tfo rd u ló  későbbi 
lé tfo g a lm o n  is fé lre ism e rh e te tle n  n y o m o t h ag y . „Das Nichiende in Sein”: ezzel a  m a 
g y a r ra  n e h e z e n  á t te h e tő  nyelvi fo rd u la tta l  je lö li m e g  a  HUMANIZMUS-LEVÉL az t, am i 
-  im m á r  m a g á b a n  a  lé tb e n  -  a  tag ad ás  végső  fo r rá s a k é n t tá ru l  fö l.8 A  sem m i, am ely n ek  
fo g a lm á ra  az  id é z e tt  fo rm u la  ú j m e g h a tá ro z ássa l szo lgál, i t t  a  lé t  m o z z a n a ta k é n t lép  
fö l. E zt a  lé ttő l e lv á la sz th a ta tlan  n eg a tiv itá s t, a m e ly n é l e re d e n d ő b b  a lig h a  k é p ze lh e tő , 
H e id e g g e r  e z ú tta l a  ro ssz  -„das Bőse” -  k o rá b b a n  m e llő z ö tt te rm in u sá v a l ír ja  le.9

A bból a  fe lfogásból, am ely  e b b e n  a  szó h aszn á la tb an  k ife jeződ ik , h á ro m  v o n á s t é r 
d e m e s  k ie m e ln ü n k . E lőszö r is ro sszo n  H e id e g g e r , m in t  a  H u m a n iz m u s -l e v é l  szöve
ge  fig y e lm ez te t rá ,  „nem puszián az emberi cselekvés hitványságát” -  Schlechtigkeit -  é r ti, 
h a n e m  a  lé tb e n  m ű k ö d ő  „ádáz erő”— Grimm, das Grimmige -  „gonoszságát” (Bösartigkeit) 
is. M ásrész t ez  a  m o rá lis  b ű n é rte lm e z é s tő l így  m á ris  é le se n  e lh a tá ro lt  fe lfogás -  a  t r a 
g ik u s lá tá sm ó d h o z  h a so n ló a n  -  a r r a  a  m e g g y ő z ő d é sre  é p ü l, h o g y  „üdvös” és  „ádáz” -  
„das Heile und das Grimmige” -  ö ssze ta rto zn ak . V é g ü l h a rm a d s z o r  H e id e g g e r  ezen  
ö ssze ta rto zás  g y ö k e ré t s  e g y sze rsm in d  a  ro ssz  v ég ső  e r e d e té t  -  S ch e llin g  szab ad 
sá g ta n u lm á n y á n a k  m eg k ö ze líté sé re , „a  ro ssz  m e ta fiz ik á já ra” e m lé k e z te tő  m ó d o n  -  
a b b a n  ta lá lja  m eg , a m it a  viszály e le m é n e k  -  das Strittige -  lá t  a  lé tb e n .10

E zek  a  n ag y  sz im bolikus e rő t  h o rd o z ó  m eg á llap ítá so k  a z o n b a n  a  HUMANIZMUS-LE- 
VÉL-ben sz in te  te lje sen  k ife jte tlen ek  m a ra d n a k . H a  m e g g o n d o lju k , m ily en  g o n d o s  
ig y ek eze tte l p ró b á lja  S ch e llin g  a  sz a b a d sá g ta n u lm án y b a n  e le jé t v e n n i a n n a k , h o g y  a  
ro ssz  p r in c íp iu m á t m in d e n  lé t végső  a lap jáb a  he lyezve  ro ssz  p r in c íp iu m o t — „böses 
Grundwesen”-1 -  k é n y sz e rü ljö n  fö lté te le z n i,11 a k k o r  n é m ik é p p  ta n á c s ta la n u l á llu n k  
H e id e g g e r  m e g h a tá ro z ása i e lő tt, am e ly ek  e z t a  k é rd é s t e ld ö n te tle n ü l h ag y ják . „ Üdvös” 
és „ádáz” ö ssze ta rto zásán ak  m ik é n tje  is h o m á ly b a  vész. V é g ü l a b b a n  sem  le h e tü n k  b iz
to sak , h o g y  a  lé t  e r e d e n d ő  v e le já ró já n ak  te k in te t t  ro ssz  „gonoszsága” n e m  szo lgálta t-e  
e lk e rü lh e te tle n ü l fö lm e n té s t „az  emberi cselekvés hitványságára”.

íg y  -  k iin d u ló p o n tu n k h o z  v isszaérkezve -  a z t ke ll m o n d a n u n k , h o g y  az  ism e r te te tt  
g o n d o la to k  e g y ed ü li filozófiai fe d e z e tü k e t a  ta g a d á s  „o n to ló g ia i e r e d e té n e k ” tisz tázá
sábó l, lé t és se m m i v iszo n y án ak  g y ö k e re se n  ú j m e g h a tá ro z ásá b ó l m e rítik . N em h iá b a  
e m e li k i H e id e g g e r  S ch e llin g rő l szólva, h o g y  a  sz a b a d sá g ta n u lm án y  a  ro ssz  tá rg y a lásá t 
a  n e m  lé tező  lé té n e k  k u ta tá sá ra  a lapozza: ő  m ag a  is így  j á r  e l .12 A  HUMANIZMUS-LEVÉL 
n e k iin d u lá sa i te h á t  a  ro ssz  h ag y o m án y o s  m eg k ö ze lítése i k ö zü l m in d e n k é p p  az  o n to 
lóg ia ival ta r ta n a k  leg in k áb b  ro k o n sá g o t. E h h e z  a  m e g á llap ítá sh o z  m ég is  m e g sz o rítá 
so k  k ív án k o zn ak . H e id e g g e r  u g y an is  a  HUMANlZMUS-LEVÉL-ben é p p  a n n a k  k im u ta 
tá sá n  fá rad o z ik , h o g y  a  lé tre  irá n y u ló  g o n d o lk o d á sn a k  az  a  sa já tos m ó d ja , a m e ly e t ő  
a  Kehre ó ta  k ia lak íto tt, e lm é le t és g y a k o rla t m e g k ü lö n b ö z te té sé n  s e n n é lfo g v a  o n to ló 
g ia  é s  e tik a  k ü lö n v á lasz tásán  innen ta lá lja  m e g  a  h e ly é t.13 H o z z á te h e tjü k , h o g y  az  u to l
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só  id ő szak  n a g y  m ű v e i -  p é ld á u l  az  AZONOSSÁG ÉS KÜLÖNBSÉG c ím e n  összefog lalt k é t 
e lő ad ás  v ag y  A  GONDOLKODÁS DOLGA c ím ű  k ö te t -  a  lé t r e  irá n y u ló  g o n d o lk o d á s t e g é 
széb en  is m in d in k á b b  a  m e ta fiz ik a  v ilág k o rszak áh o z  k ö tö ttn e k  s  e z é r t  m in d e n  v á lto 
z a tá b a n  m e g h a la d a n d ó n a k  íté lik .14

A  H u m a n iz m u s -l e v é l  u tá n  a z o n b a n  a  ro ssz  k é rd é se  ú jra  k ik e rü l H e id e g g e r  lá tó 
te ré b ő l. E re d e n d ő  n e g a tiv itá s ra  u ta ló  je le k k e l to v á b b ra  is ta lá lk o z h a tu n k  u g y a n , ám  
ez e k  a  HOLZWEGE-kötet m é r té k a d ó  ta n u lm á n y a itó l k ezd v e  az  „ ö n m a g á t v issza ta rtó ”, 
„ tő lü n k  e lv o n ó ”, ső t „ m e g ta g a d ó ” lé t  e szm é jén ek  a lá re n d e lt  je g y e ik é n t  é r te lm e z ő d 
n e k .15

2. A rossz mint gyökeres aiteritás

A második kísérlet, amelyre érdemes kitérnünk, Emmanuel Lévinas gondolkodásá
nak vonzáskörén belül született meg, s Philippe Nemótól származik, akinek egy Lé- 
vinasszal folytatott beszélgetésekből fölépülő kötetet is köszönhetünk.16 Philippe Ne- 
mo -  Jób könyvéről írt önálló művében -  a rosszra korábban ismeretlen képletet talál. 
Szinte kihívó gondolati merészséggel, a priváció hagyományos képzetének ellentéte
ként is értelmezhető „excesszus” kifejezést emeli alapfogalom rangjára: hiány, sem
misség, nemlét helyett tehát éppenséggel többletet, túltengő bőséget, túllépést 
mond.17 Lévinas, aki Nemo munkájáról értelmező tanulmányt tesz közzé, nagy hang
súllyal utal rá, hogy ez az új formula -  nemcsak a metafizika meggyökeresedett meg
közelítésétől, de Heidegger törekvéseitől is eltérően -  olyan felfogást fejez ki, amely
ben a rossz nem számít többé „sem a tagadás módjának, sem a tagadás fajtájának, sem a 
tagadás bárminemű betetőződésének”.

Valóban, Nemo és Lévinas közös álláspontja szerint a rossz mibenlétére nem a 
„semmi”, hanem a „más” fogalma deríthet fényt. Eredendő negativitás helyett gyökeres 
aiteritás: címszószerűen ezzel a fordulattal jelölhetjük meg e második kísérlet megkü
lönböztető sajátosságát. A „más” szó jelentését eközben két szinten rögzíthetjük.

Először is -  mint már Lévinas írásának címe is jelzi -  a transzcendencia fogalmával 
közelíthetünk hozzá. Kiindulópontnak azt a gondolatot választhatjuk, hogy a rossz -  
mint Lévinas fogalmaz -  „monstruozitásában” megszüntethetetlen „zavar” forrása: ki
lép a világrend keretei közül, túlmutat, sőt túl is lép rajtuk. (TM, 198. o. [180. o.]) Ezért 
is az „excesszus” szó. Nemo ezt a túllépést -  Heideggernek a technikáról adott kriti
kájához kapcsolódva -  a „technikai” beállítottságú, minden bajt kezelni, minden ne
hézséget kiküszöbölni, minden rejtélyt megfejteni igyekvő gondolkodás legfőbb meg- 
kérdőjelezőjeként értékeli. Eközben a „technikai gondolkodás” kifejezésnek olyan tág 
értelmet tulajdonít, hogy az Jób barátainak törvényközpontú és erkölcsi világrendet 
föltételező hitétől egészen a pszichoanalitikai terápiáig a legkülönbözőbb képződmé
nyeket átfogja. Azt a közös vonást fedezi föl ugyanis e történelmileg és tartalmilag egy
mástól igencsak távol eső szellemi alakzatokban, hogy a világrend, a Törvény vagy az 
emberi uralom korlátlan erejében bízva mindegyik megkísérli elvenni a rossz élét.

A pszichoanalízisre tett utalás egyszersmind rávezet arra a bizarr meghatározásra, 
amellyel Nemo a rossz transzcendenciáját közelebbről jellemzi. Freud szóhasználatá
ból ismerhetjük az „ősjelenet” avagy „másik jelenet” terminust. Ezt a szóhasználatot meg
különböztetésül fölelevenítve jelenti ki Nemo, hogy a rossz egy másik „másik jelenetre” 
utal: olyan ősibb „ősjelenetre”, amelynek színtere nem a tudattalan elfojtott tartalmai-



Tengelyi László: Malum metaphysicum • 685

bán, hanem a „lélek” eszkhatologikus várakozásaiban keresendő. (JM, 68. o.; 212. o.; 
229. o.)

A „lélek” szó itt nem a pszichológia tárgyát jelöli, hanem hangsúlyozottan a misztika 
nyelvét idézi. (JM, 202. o., 1. jegyzet; vö. 214. o.) így Nemo legkevésbé sem szokvá
nyos, nemegyszer a blaszfémia határát súroló bibliaexégézise, amely a rossz létét egye
nesen istenbizonyítéknak fogja föl (JM, 205. o.), s amely Istentől a „végtelenül gonosz”
-  „infiniment méchant” -  jelzőt is kisszerűségnek érezné megtagadni (JM, 231. o.; vö. 
205. o.) -  ez a semmilyen mértéket el nem ismerő, erőteljes tradíciókkal szembefor
duló értelmezés tehát végül mégiscsak megállapodik eszkhatológia és misztika hagyo
mányánál.

Ez mégsem jelenti azt, hogy visszatérne a transzcendencia közkeletű elképzelésé
hez: metafizikai „másvilágot”, lét mögötti létet semmiképp sem föltételez. De ezen a 
ponton Heideggertől is elszakad: transzcendencián nem a létezőtől a léthez való „át
lépést” érd. Ellenkezőleg, Nemo éppenséggel úgy véli, hogy a rossz túlmutat az „on
tológiai differencián”. A mű egyik nevezetes tétele, amelyre értelmező tanulmányában 
Lévinas is kitüntetett figyelmet fordít, ezt a meggyőződést fogalmazza meg, amikor jé 
és rossz különbségét lét és létező különbségénél is eredendőbbnek nyilvánítja. (JM, 212. o.; vö. 
214. o., 9. jegyzet.)

Elszigetelten tekintve ez a kijelentés könnyen félreérthető. Azt a benyomást kelt
heti, mintha Nemo -  Heideggerhez hasonlóan -  a metafizika föltáratlan alapjait ku
tatná, s eközben még a létezőtől a léthez való átlépés feltételeinél is elsődlegesebb ki
indulópontokra bukkanna. Ezt a benyomást még meg is erősítheti az az előzőhöz csat
lakozó további tétel, amelynek Lévinas ugyancsak kivételes jelentőséget tulajdonít, s 
amely így hangzik: A metafizika először Leibniz által megfogalmazott, majd Heideg- 
ger által középpontba állított alapkérdésénél -M iért van inkább a létező, mintsem a semmi ?
— még eredendőbb az a kérdés, amelyet „magunknak szegezünk, mihelyt önmagunk szá
mára kérdésként jelenünk meg”: Miért van inkább a rossz, mintsem a jó? (JM, 155. o.; vö. 
157. o., 5. jegyzet.)

Lévinas valóban nem habozik az utóbbi kérdést a metafizika első kérdéseként emlí
teni. (TM, 201. o. [182. o.J) Ezen a ponton azonban az eredeti mű és az értelmező 
tanulmány között eltérésre lehetünk figyelmesek. Mert bármilyen jelentős filozófiai 
hozadékkal já r is az excesszus fogalmának bevezetése, maga Nemo ezzel még polemi
kusán sem a metafizikához kíván kapcsolódni, hanem -  mint szó esett róla -  az esz
khatológia és a misztikus teológia hagyományához fordul. Fejtegetései ezért más síkon 
mozognak, mint Heidegger meggondolásai. Különös módon azonban Lévinast, aki 
a rossznak ezt az új értelmezését egyértelműbben filozófiai nézőpontból veszi szem
ügyre, épp ez az eltérés, ez a másság segíti hozzá ahhoz, hogy a metafizika mélyéről 
rejtett tartalékokat hozzon felszínre.

Nemo ugyanis -  épp azért, hogy megállapításait a metafizika közegéből kiemelje -  
külön hangsúlyozza, hogy az a kérdés, amelyet a rossz léte számunkra fölvet, nem 
csupán eredendőbb, mint a metafizika alapkérdése, de más is. (JM, 156. o.) Azt sem 
mulasztja el hozzátenni, hogy jó  és rossz különbsége éppígy nemcsak alapvetőbb, mint 
az „ontológiai differencia”, de jellegében is eltér tőle. (L. különösen JM, 214. o., 9. jegy
zet.) Ezzel a két kérdés közötti eltéréssel s főképp a két különbség között föllépő újabb 
különbséggel azonban az a gyökeres alteritás, amely első közelítésben a rossz transzcen
denciájaként értelmeződött, most új szinten jelentkezik.

Ezen az új szinten a „más” eszméjét a differencia fogalmával kísérelhetjük meg kö
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zelebbről meghatározni. Ebben kiváltképp Lévinasra támaszkodhatunk, aki Nemo 
művét értelmezve mindinkább önálló gondolatok kifejtésére tér át. Fölfigyel rá, hogy 
ha a rossz transzcendenciájának hiteles értelmére valóban nem a létező és a lét között 
közvetítő „semmi” gondolata, hanem egy olyan „másik jelenet” föltevése derít fényt, 
amelyben az eszkhatologikus remény lélek és Isten misztikus kapcsolatán belül ajónak 
ismét szerepet juttat, akkor a teodícea veszélye, amellyel Heideggernek a maga szem
szögéből nem kellett szembenéznie, elkerülhetetlenül újra fölvetődik. Nemónak mód
ja  van kitérni ez elől a veszély elől, mert a metafizika síkjától távol tartja magát. Esz- 
khatológia és misztika évezredes emlékeit idézve kijelentheti: „Csak a boldogság túl
áradó bősége lehet válasz a rossz túltengő bőségére.” (JM, 231. o.) Kétségtelen, hogy 
van logika ebben az állításban. De nem kevésbé kétségtelen, hogy az excesszusnak ez a 
logikája túllép a filozófiai értelem határain. Ezért Lévinasnak, aki a fogalmi tisztázás 
lehetőségeit keresi, mégiscsak más módon kell számot vetnie a teodícea veszélyével.

Ehhez talál támpontot abban a különbségben, amely Nemónál lét és létező, vala
mint jó és rossz kétféle különbsége között fölrémlett. Azt a következtetést vonja le eb
ből, hogy jó  és rossz különbsége nem úgy viselkedik, mint más ellentétpárok. Az „egy
mást tagadó terminusok kölcsönös egymásra utalásáról" itt már csak azért sem lehet szó, 
mert a rossznak az excesszus elmélete szerint, mint láttuk, nincs köze a tagadáshoz. 
Eppily kevéssé teremthet azonban jó  és rossz között összetartozást „az ellentétek közötti 
vonzás” jelensége, mert mi másra mutat Nemónak az a meglátása, hogy jó  és rossz 
különbsége nem is csupán az „ontológiai differenciától”, de minden más különbségtől 
is gyökeresen különbözik, mint hogy jó  a rossztól -  ismét Lévinasszal szólva -  „az el
lentétnél erőteljesebben megkülönböztető különbséggel különbözik”? (TM, 203. és 205. o. [183. 
és 184. o.])19

A különbségek különbözőségének elve, ahogyan ezt a belátást további elemzéseink 
számára rögzíthetjük, a teodícea legfőbb ellenerejeként tartható számon. Az ellen a 
beidegződés ellen lép föl ugyanis, hogy mint az árnyékot és a fényt, úgy tekintsük 
összetartozónak a rosszat és a jót. A teodícea reflexe, amint ezt a beidegződést nevez
hetjük, akkor is működésbe léphet bennünk, ha a rossz igazolásának apologetikus 
szándéka távol áll tőlünk; és mélyebben gyökerezik annál a metafizikai hajlamnál is, 
amellyel a hagyomány a rossz számára a hiány, a semmisség, a nemlét státusát igye
kezett kijelölni.20 De ellenszer lehet vele szemben, ha a rosszról szóló elmélkedés szi
gorúan a tárgyra szabott vizsgálódásokkal külön tisztázza, milyen kapcsolat föltételez
hető jó és rossz között.

Bár Lévinasé az érdem, hogy szakított azzal az automatizmussal, amellyel gondol
kodásunk jó  és rossz különbségére hajlamos rávetíteni a fogalmi ellenpárok megszo
kott tulajdonságait, a különbségek különbözőségének elve alapján az ő okfejtésével 
szemben is fenntartás fogalmazódhat meg. Nemóról írva Lévinas érzékeny elemzéssel 
mutatja meg, milyen jelentésváltozáson esik át az excesszus fogalma, mihelyt a rosszról 
átvisszük a jóra. Egy további eshetőséget azonban már nem vesz fontolóra. Ha a rossz 
valóban nem pusztán tagadása ajónak, hanem merőben más is, mint a jó, ha ezért a 
kettő kapcsolatát félrevezető ellentétként leírni, akkor az sem tekinthető eleve eldön
tött ténynek, hogy a rossz transzcendenciájával akár csak a jó  transzcendenciája is szük
ségképp együtt járna.

Ajó transzcendenciájának eszméje azonban Lévinas gondolkodásának más okok
ból is elmozdíthatadan pillére. Az A u t r e m e n t  q u ’é t r e  o u  a u -d e l a  d e  L’ESSENCE -  
MÁSKÉNT, M INT LENNI, AVAGY TÚL A l é t e n  -  című nagyszabású munka néhány évvel
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a vizsgált értelmező tanulmány előtt a „más” és a „másik” -  alteritás és altruitás -  kér
déseiből kiindulva talált új utat ahhoz a hagyományhoz, amelynek kezdetén Platón 
tétele áll: a jó a léten is túl van.21

Ezekre a fejleményekre Lévinas Nemo könyvét tárgyalva már épp csak visszautal, 
amikor abban a megállapításban, hogy jó  és rossz különbsége lét és létező különbsé
génél is alapvetőbb, saját elképzeléseinek megerősítését fedezi föl. A korábban kifej
tetteket ezúttal tömör formulába sűrítve idézi föl: az etikának az ontológiával szembeni 
elsőbbségét állítja. (JM, 202. o., 6. jegyzet [183. o., 11. jegyzet]; 202. o. [182. o.])

Ez a tézis, amely Stephan Strasser hitelt érdemlő elemzései szerint Lévinas késői 
korszakának új kezdetet jelző alapgondolatát fejezi ki,22 körültekintő értelmezésre 
szorul. Etikán itt éppoly kevéssé érthetjük egyszerűen a moralitás elméletét, mint aho
gyan Heidegger Kehre utáni írásairól szólva ontológián nem érthettük pusztán a létező 
létének tanát. Lévinas, mint az elemzett tanulmányban külön utal rá, a törvényköz
pontú erkölcsiségnél eredendőbb etikai fenomént lát a másik iránti kötelezettségben. 
(TM, 202. o., 6. jegyzet [183. o., 11 .jegyzet].) Mint meggyőződhettünk róla, az is távol 
áll tőle, hogy a rossz kérdését a morális bűnértelmezés keretei közé próbálja szorítani. 
Bár maga is etikai megközelítést választ, a morális bűnértelmezésnél jóval tágabb ha
tárok között mozoghat, mert a felelősség érvényét a szabadság hatókörén túlra ter
jeszti ki.

Ezek a megjegyzések érzékeltetnek valamit ama gondolat újszerűségéből, amelyhez 
magyarázatot fűznek. A szóban forgó tézis igazi súlyát azonban mégiscsak az a már 
említett tény jelzi leginkább, hogy az ontológiát megelőző etika eszméje Lévinast egy 
lépéssel közelebb juttatja a metafizikai hagyománynak ahhoz a legbelső magvához, 
amely csak a teodícea reflexének hatástalanítása révén válik hozzáférhetővé.

3. A rossz mint radikális ellentmondás

A  h a r m a d ik  k ís é r le t  J e a n  N a b e r t - tő l  s z á rm a z ik . P a u l R ic o e u r  a z  ő  n e v é h e z  k ö ti  a n n a k  
k ite lje s íté sé t,  a m i t  „etikai világlátásként" e m le g e t .  E z  a  m e g k ö z e líté s ,  a m e ly  -  á g o s to n i 
e lő z m é n y e k  u t á n  -  a z  id ő s  K a n tta l  é r k e z ik  e l  e lső  k ié r le l t  a la k já h o z , a z z a l je l le m e z h e tő ,  
h o g y  a  ro s sz  r e j té ly é h e z  „a szabadság szűk kapuján át” ig y e k sz ik  e lh a to ln i ;  „emberi, túl
ságosan is emberi” u t a t  v á la sz t t e h á t .23 A  g y ö k e re s  ro s sz  e lm é le té n e k  e z t  a  v i ta th a tó s á -  
g á b a n  is  n a g y s z a b á s ú  v á lla lk o z á sá t EGY ETIKA ALAPELEMEI c ím ű  m u n k á já b a n  N a b e r t  
a z z a l j u t t a t j a  e l  te lje s  k ib o n ta k o z á s á h o z , h o g y  n e m  c s u p á n  a  ro s s z n a k  a  s z a b a d s á g ra  
v a ló  v is sz a v e z e té sé v e l p ró b á lk o z ik  m e g  ú j r a ,  h a n e m  a  f o r d í to t t  i r á n y t  is  b e já r ja :  a  b ű n ,  
a  k u d a r c  é s  a  m a g á n y  n a g y  „ n e g a t ív  ta p a s z ta la ta i t” a  s z a b a d s á g tu d a t  m e g s z ü le té s é n e k  
n é lk ü lö z h e te t le n  f e l té te le ik é n t  m u ta t ja  b e .24 A z  ú j  n e k i in d u lá s b ó l  m in d e n  e lm é le ti  n e 
h é z s é g  n é lk ü l  a d ó d ik  az  a  k ö v e tk e z te té s ,  a m e ly  e lő t t  K a n t  A  VALLÁS A PUSZTA ÉSZ HA
TÁRAIN BELÜL c ím ű  m ű v é n e k  e ls ő  r é s z é b e n  m e ta f iz ik a i o k o k b ó l „ m e g to r p a n t” : sz a 
b a d s á g  é s  b ű n ö s s é g  ö s s z e ta r to z ik .25

R ic o e u r  a z t  s e m  m u la s z tja  e l  k ie m e ln i ,  h o g y  a z  e t ik a i  v ilá g lá tá s  N a b e r t - n é l  -  k iv á lt
k é p p  a z  ESSAISUR LE MAL c ím ű  írá s sa l -  h a t á r á h o z  is  e lé rk e z ik . E  m ű  e g y s z e rű s é g é b e n  
is  n a g y ig é n y ű  c ím e  -  T a n u l m á n y  a  r o s s z r ó l  -  n y o m b a n  je lz i  a  v á lto z á s t. A  k o r á b b a n  
e le m z e t t  „ n e g a t ív  ta p a s z ta la to k ” h e ly é b e  i t t  a  ro s sz  á l ta lá n o s  fo g a lm a  lé p ,  a m e ly  -  
m ik é n t  e g y k o r  a  malum metaphysicum e s z m é je  — a  b ű n t ,  v a la m in t  a  k u d a r c o t ,  a  m a 
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gányt és a szenvedés egyéb fajtáit ismét közös gyökerükben igyekszik megragadni. 
(EM, 154. o.)

Ez a törekvés azonban a legkevésbé sem já r együtt a metafizikai hagyományhoz 
való visszatéréssel. Mutatja ezt már az a tény is, hogy az értekezés a rossz általános 
fogalmát az „igazolhatatlan” kifejezéssel jelöli meg. Ez Nabert szava a rosszra. Amalum 
metaphysicum hagyományos eszméje azon a meggyőződésen alapult, hogy a rossz lété
nek nincs jogalapja. Ugyanezen a meggyőződésen alapul zz igazolhatatlan fogalma is. 
Ebből azonban a metafizikai hagyomány arra következtetett, hogy a rossz létét a vi
lágrend egészére hivatkozva semmisnek nyilváníthatja. Az igazolhatatlan elmélete vi
szont, épp ellenkezőleg, arra következtet ebből, hogy a rossz jogalap nélküli létét teljes 
horderejében mérlegelve a világrend egészére való hagyományos hivatkozást nyilvá
níthatja semmisnek. Ezért is jelenti ki Nabert: az igazolhatatlan vet gátat annak, hogy 
a malum metaphysicum -  s vele együtt a rossz bármely fajtája -privatio boninak számít
hasson. (EM, 56. o.)

Nem nehéz ráeszmélnünk, hogy itt olyan kezdeményezésre bukkantunk, amely a 
magunk elé tűzött feladat megoldásához nem csupán szilárd támpontokat, hanem 
mintát is nyújthat. Hiszen az idézett szavak kellő alapot adnak rá, hogy kimondhassuk: 
az igazolhatatlan elmélete olyan kísérletként is fölfogható, amely a malum metaphysicum 
eszméjének -  a malum mint privatio honi elképzelésétől a lehető legélesebben elhatárolt 
-  újraértelmezésére irányul.

Ezt az újraértelmezést segíti a teodíceának az a határozott elutasítása is, amelyre az 
igazolhatatlan fogalma már puszta elnevezésével is nyíltan utal. Más ez az elutasítás, 
mint egykor Kanté volt: nem az etikai világlátás diktálja. Itt már nem a szabadság pró
bálja a természettől visszaperelni a rossz eredetét. Hogy az erkölcsi rossz a malum me
taphysicum helyébe léphetne, amint az Kant morális bűnértelmezésében történt, arról 
nincs többé szó. Nabert-nél a malum mint privatio boni elképzelésével és a rossz igazo
lásának hozzá kapcsolódó szándékával nem a felelősség vállalásának felemelő -  „fen
séges” -  érzése szegül szembe, mint a gyökeres rossz kanti elméletében, hanem az a 
„fojtott hangú, tiltakozás”-  „sourdeprotestation” - ,  amely az igazolhatatlan fogalmától el
választhatatlan. (EM, 148. o.)

A teodíceának ez az új gyökerű elutasítása Nabert és Lévinas között tárgyilag meg
alapozott rokonságot teremt. Ezért, ha közvetlen hatástörténeti összefüggésnek nincs 
is nyoma, mégsem tekinthető puszta véletlennek, hogy Nemo elgondolásait értelmez
ve az „igazolhatatlan” szót -  főnévi értelemben -  Lévinas ismételten és kiemelt jelen
tőséggel használja. Egy helyütt egyenesen úgy fogalmaz, hogy a rossz az eredendő 
negativitáson túlmutató jelentését -  mint excesszus és mint transzcendencia -  csupán „az 
igazolhatatlan folytán nyeri el, ami nem más, mint a rossz gonoszsága”: „pár l’injustifiable qu’est 
la malignité du mai". (TM, 199. o. [181. o.])

Ehhez a különös egyezéshez további hasonlóságok járulnak. Ezek közé tartozik már 
az is, hogy a rossz Nabert szerint sem pusztán eredendő negativitás. Igaz, e tekintetben 
nézetei -  legalábbis a kifejezés szintjén -  figyelemre méltó változásokat mutatnak. Eti
kai főművében Nabert arról ír, hogy „a bűnben rejlő nemlét lényegi nemléttel áll összeköt
tetésben”. (EE, 16. o.) Ehhez az állításhoz azonban magyarázat tartozik. Arról nincs szó, 
hogy az EGY ETIKA ALAPELEMEI című munka a rossz ontológiai megközelítését kezde
ményezné. Tény ugyan, hogy Nabert itt már érzékeli az etikai világlátás határait; de 
át nem lépi őket. Fölismeri,, hogy bár a szabadság a bűnért maradéktalanul felelős
séggel tartozik, a bűn a szabadságra hiánytalanul nem vezethető vissza. E fölismerés
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mellett azzal érvel, hogy a cselekedet „egym agában véve  m in d a zt a  nem létet, a m i a  bűnben  
rejlik , nem  terem ti: csupán  m eghatározza és e lsa já títja ”. (EE, 16. o.) Azt a következtetést sem 
mulasztja el levonni, hogy ezért a morális bűntapasztalat „ fundam en tá lis m eta fizika i ta 
p a szta la tta l” kapcsolódik össze. (EE, 15. o.) Mint ebből is látható, Nabert-nél az etikai 
világlátás kezdettől fogva távol áll attól, hogy a metafizikai háttérkérdések elől szűk
keblűén elzárkózzék. Mégsem szabad azt hinnünk, hogy az a bizonyos „lényegi nem lét”, 
amelyről idézetünk említést tett, önálló ontológiai kijelentések tárgya lehetne. Ezzel 
a kifejezéssel Nabert valójában olyan metafizikai határfogalom ra  kíván utalni, amely 
nélkül a morális tapasztalat leírása hiányos maradna, amely azonban a bűnre irányuló 
reflexió közegéből nem emelhető ki anélkül, hogy tárgyát és jelentését ne veszítené, 
így valóban elmondható, hogy az Eg y  e t ik a  a l a pe l e m e i című munkában a „lényegi 
nem lét” föltevése különös módon nem já r együtt a rossz ontológiai megközelítésével. 
De ha mindezt szem előtt tartjuk is, elég egy pillantást vetnünk a rosszról szóló tanul
mányra, hogy szembetűnő különbségre legyünk figyelmesek. Itt ugyanis Nabert, bár 
a rossz kérdése és a nem létező létének kérdésé között továbbra is lát összefüggést, azt 
a tézist, amely szerint „a rossz: n em lé t”, már „nehezen ta rth a tó n a k”, sőt „lehetetlenségnek” 
minősíti. (EM, 151. o.)26 így végül közeljut ahhoz az állásponthoz, amelyet később 
Lévinas is képvisel.

Ennél is jelentősebb egyezés azonban, hogy jó és rossz viszonyát Nabert, bár persze 
nem a különbségek különbözőségének elvére hivatkozva, de éppoly kevéssé tekinti a 
fogalmi ellenpárok megszokott tulajdonságaivaljellemezhetőnek, mint Lévinas. Nem 
érdektelen röviden kitérnünk rá, milyen utakon érkezik el ő ehhez a belátáshoz.

Etikai alapvetésében egy helyütt a cselekvés értékminőségei között fönnálló ellen
téteket vizsgálja. Olyan példákat említ, mint bátor és gyáva, bőkezű és szűkmarkú. 
Abból indul ki, hogy a tagadó értékprédikátumok nem pusztán a megfelelő pozitív 
érték hiányát fejezik ki, hanem a cselekvésnek nagyon is reális sajátosságára utalnak, 
hiszen abban, ha valaki fösvény módjára viselkedik, vág; gyávának bizonyul, bár fo
nák módon, de éppúgy a szabadság megnyilatkozását érhetjük tetten, mint a bátor 
cselekedetekben vagy a bőkezűség gesztusaiban. Kezdettől fogva elveti tehát a m alum  
mint p riva tio  boni elképzelését. Sőt ebből az elutasításból szinte érvet kovácsol: azt az 
okfejtést, amelyet előad, a reductio  a d  absurdum  mintájára akár reductio  a d  p riva tionem - 
nek is nevezhetnénk. Az állítás így hangzik: a negatív értékminőségek rászorulnak a 
„lényegi nem lét” -  számunkra már nem ismeretlen -  föltevésére. A bizonyítás annak 
kimutatásából áll, hogy ellenkező esetben a negatív értékminőségek a megfelelő po
zitív értékek hiányának, tehát puszta privációnak számítanának. Végkövetkeztetés
ként pedig -  a zárótételen túl -  az a megállapítás adódik, hogy a „lényegi nem lét” föl
tevése minden értékellentétnél eredendőbb elvet, „ in fra -oppozicioná lisp rincíp ium o t” fe
jez ki. (EE, 77-81. o.)

Még egyértelműbb tanulságokhoz vezet az a további két út, amelyet Nabert a rossz
ról szóló értekezésben já r be. Itt egyrészt a morális bűnértelmezést veti alá kritikának. 
Elemzései szerint a bűn -  ellentétben azzal, amit vétségnek nevezhetünk -  nem fog
ható föl puszta törvényszegésként. Ezért az erkölcsi rossz tartalma nem merülhet ki 
abban, hogy az egyes erkölcsi szabályok, a különféle kötelességek mindenkori tagadó 
értelmű ellentétpárját közös gyűjtőfogalom alá foglalja. Ellenkezőleg, a „bűnösség”, 
mint egy helyütt olvashatjuk, „ a m oralitás ko n stitu tív  ellen tétein  in n e n ” értelmezendő. 
(EM, 63. o.; vö. 89 sk. o.)27 Nabert másrészt amellett érvel, hogy amikor a rossznak 
valamely megnyilvánulását -  a kegyetlenséget és a megalázást vagy akár a lealacso-
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nyitó szenvedést, a korai halált, a kiúttalan nyomorúságot -  igazolhatatlannak érez
zük, ezt az érzésünket sem olyan tételes meggyőződésekre alapozzuk, amelyek a kö
telező érvény igényével megszabnák, minek kell történnie, s minek nem szabad elő
fordulnia, hanem, mint ezúttal is olvashatjuk, „a normákon innen” ítélünk. (EM, 23. o.) 
így itt a rossz -  ha élhetünk ismét e korábbi eredetű kifejezéssel -  erkölcsi és nem 
erkölcsi válfajában egyaránt infra-oppozicionális princípiumnak bizonyul.

Mint Nabert hangsúlyozza, bűn és szenvedés között ez a közös vonás -  immár az 
etikai világlátás határán túl -  új köteléket teremt. (EM, 25. o. és különösen 48. o.) Azt 
az üres helyet, amelyet a malum mint privatio boni kiszoruló elképzelése maga után 
hagy, a rossz mint erkölcsös és erkölcstelen, helyes és helytelen, kötelező és tilalmas 
ellentétén „innen” értelmeződő elv kezdi betölteni.

A rossz általános fogalmának ez a helyreállítása -  vagy inkább új alapokra helye
zése - ,  mint a fentiekből is érzékelhető, szakítást feltételez a morális bűnértelmezés 
törvényközpontú beállítottságával. Mi közöset mutathat a szenvedéssel a bűn, amíg 
puszta törvényszegésnek számít? Vajon nem ezért kerül-e szembe már az excesszus 
elmélete is a legalizmus hagyományával? Hiszen Nemo és Lévinas is olyan elgondolást 
fejtenek ki a rosszról, amelyet bűn és szenvedés kettőssége nem oszt meg. Philippe 
Nemo, aki a legalizmus elutasításában messzebb megy Lévinasnál, a rossz túltengő 
bőségéről egy helyütt olyan értelmezést ad, amely nem áll távol Nabert gondolataitól. 
Arról ír, hogy a rossz nem csupán túlterjed a Törvény mindenkori hatókörén, de 
eredendőbb is, mint a Törvény. A Törvényen innen is a rossz van, nem csupán a 
Törvényen túl, mert „a Törvény” -  mint Nemo plasztikus paradoxonnal fogalmaz -  
„megszegésével szemben már mindig is késésben van”. (JM, 134. o.; vö. TM, 202. o., 6. 
jegyzet [ 183. o., 11 .jegyzet].) Itt tehát újabb tárgyilag megalapozott hasonlóságra buk
kanunk az excesszus és az igazolhatadan elmélete között. Ezzel azonban a rokon vo
nások sora véget is ér.

Az utak azon a ponton válnak szét, ahol a fogalmi ellenpárok logikájának hatálya 
alól kivont rossz közelebbi meghatározására kerül sor. Ebben az excesszus elmélete a 
„más”, a különbség, a differencia eszméjét tekinti irányadónak. A rossz lényegét ekkor 
ez a kifejezés jelöli meg: gyökeres alteritás. Az igazolhatatlan elmélete viszont a végső 
tisztázás vezérfonalára „egy és sok” viszonyában vél rálelni. A rossz általános fogalmára 
így eltérő képlet kínálkozik: „radikális ellentmondás”. (EM, 52. o.)

Ellentmondás a rosszban: olyan gondolat ez, amellyel Nabert a „lényegi nemlét” fölte
vése nélkül rögzítheti, mit is értsünk azon a bizonyos „ infra-oppozicionális princípiumon ”, 
amely az előző fejtegetésekben.olyan különös jelentőségre tett szert, hogyan is fogjuk 
föl tehát azt, ami „a moralitás konstitutív ellentétein” -  avagy egyáltalán a normákon -  
„innen” van.28 S hozzátehetjük: egyszersmind olyan gondolat, amellyel az igazolhatat
lan elmélete malum metaphysicum eszméjéről a malum mint privatio boni elképzelésétől 
most már valóban élesen elhatárolódó értelmezést tesz kialakíthatóvá.

Semmi esetre sem olyan gondolatról van azonban szó, amelyet Nabert kizárólagos 
szellemi tulajdonaként tarthatnánk számon. Nagy hangsúllyal szól már Schelling is a 
rossz „önmagát fölemésztő és mindig megsemmisítő ellentmondásáról”.29 Nála azonban ez a 
meglátás nagyban hozzájárul „a rossz metafizikájának” kétértelműségéhez. A szabad
ságtanulmány ugyanis -  a metafizikai hagyományhoz hasonlóan -  a rossz semmisségé
nek kimutatására törekszik vele, miközben egyúttal -  különös módon -  általa is erősí
teni próbálja a rossz „legmagasabb fokúpozitivitásának” látszólag ellentétes tételét. A mű 
egészét áthatja e paradox, de eredeti és mély értelmű kísérlet belső feszültsége. Csak
hogy így Schellingnél a rosszban rejlő ellentmondás gondolata a malum mint privatio



Tengelyi László: Malum metaphysicum • 691

ború elképzelésének a szó szoros értelmében ellenpárja marad: azaz ellentéte s egyszer
smind örököse, ellenkezője s egyúttal megfelelője, kizárója, de egyben helyettesítője 
is. Már tudjuk azonban, hogy az igazi különbség az ellenpárokon túl kezdődik.

S c h e l l in g  p é ld á já t  f ig y e lm e z te tő  j e ln e k  k e ll  te k in te n ü n k .  A r r a  in t ,  h o g y  a  ro s s z b a n  
r e j lő  e l le n tm o n d á s  g o n d o la ta  k ö n n y e n  ö s s z e k a p c s o ló d h a t a  ro s sz  ig a z o lá s á n a k  tö r e k 
v ésév e l. E z a  k é p  c sa k  m é g  é le se b b  v o n á s o k a t  ö l t ,  h a  H e g e l  é r e t t  k o r i  m ű v e ir e  te k in 
tü n k ,  a m e ly e k b e n  a  te o d íc e a  s z in te  m á s o d v irá g z á s á t  é li. A  ro s s z b a n  r e j lő  e l le n tm o n d á s  
g o n d o la tá t  a z  a  m e ta f iz ik a i a l a p o k r a  h e ly e z k e d ő  d ia le k t ik a ,  a m e ly  A  SZELLEM FENO- 
MENOLÓGlÁjÁ-ban é s  a  k é s ő b b i n a g y  m ű v e k b e n  k ib o n ta k o z ik ,  a  „ n e g a t iv itá s ” v ég ső  
k ife je z é s é n e k  te k in t i ,  s  m in t  i ly e n t  -  „ m o z z a n a tk é n t” -  a  „ s z e lle m ” f o g a lm á n a k  in te g 
r á n s  e le m é v é  e m e li .  R ic o e u r  a z o n b a n  jo g g a l  á l la p í t ja  m e g :  „Ha A  SZELLEM FENOME
NOLÓGIÁJA elismeri s egyszersmind integrálja a rosszat, amit így elismer és integrál, az valójában 
már nem a rossz, hanem az ellentmondás [...]. ”30

Ezért kitüntetett jelentőség illeti meg azt a tényt, hogy Nabert-nél a rosszban rejlő 
ellentmondás tézise az igazolhatatlan elméletének keretei között fogalmazódik újjá, s 
így maradéktalanul eloldódik a rossz igazolásának törekvésétől. Ilyen körülmények 
között már arra is fény derülhet, hogy ez a gondolat, ha a könnyen adódó tévértel- 
mezéseknek nem esik áldozatul, valójában nem puszta ellenpárja, hanem igazi ellenereje 
a malum mintprivatio boni elképzelésének. így azután valóban elmondható, hogy „pri- 
váció-tézis” és „kontradikció-tézis”, mint a rövidség kedvéért elnevezhetjük őket, „az 
ellentétnél is erőteljesebben megkülönböztető különbséggel különböznek”.

Minden összetartozás azonban mégsem szűnik meg közöttük. Ezt az mutatja, hogy 
a rosszban rejlő ellentmondás gondolata a malum metaphysicum eszméjének újraértel
mezése során a malum mint privatio boni elképzelésének helyébe léphet, mégpedig -  leg
alábbis az igazolhatatlan fölismerésével összekapcsolva -  anélkül, hogy ezáltal egyszer
smind örökébe is lépne, s eredeti szerepét -  mint Schellingnél láttuk -  maradéktalanul, 
tehát kétessé vált elemeivel együtt átvenné.

Ha ezeket a vonásokat összefoglaljuk, kimondhatunk egy olyan tételt, amely eddigi 
vizsgálódásainkat összegzi, s egyúttal a továbbiak számára irányt szab: A kontradikció- 
tézis a priváció-tézis alternatívája.

Nabert közeljár ehhez a fölismeréshez, ha tételesen nem fogalmazza is meg. Jól 
látható ez egy okfejtéséből, amelyet érdemes pontról pontra követnünk. A gondolat- 
menet egy ellenvetésből indul ki, amelyet Nabert önmagának szegez: vajon az igazol
hatatlan nem „más név-e" csupán arra, amit a hagyomány malum metaphysicum megje
löléssel emlegetett? Az ellenvetés alkalmat ad az elhatárolásra. A malum metaphysicum 
hagyományos felfogását Nabert a malum mint privatio boni elképzelésén túlmenően 
azzal a további vonással jellemzi, hogy az a rosszról úgyszólván külső nézőpontból ítél. 
Ezért is igyekszik az említett ellenvetést azáltal elhárítani, hogy az igazolhatadan mé
lyebb gyökerei után nyomozva belső nézőpontot kutat föl. így ír erről: „Egyetlen út 
nyílik meg előttünk: visszatérni a világtól, ahol az igazolhatatlan nyomait kerestük, az énhez”, 
ahol az igazolhatatlan „valódi forrására” rábukkanhatunk, ha helytálló az a megálla
pítás, hogy „az én leküzdhetetlen ellentmondást talál beleírva abba a létbe, mely övé”. (EM, 
56. o.) E belső nézőpontból tekintve és eme „leküzdhetetlen ellentmondás” alapján értel
mezve az igazolhatatlan fölismerése már egyértelműen a hagyományos metafizikai 
megközelítés meghaladásaként értékelhető: így ugyanis -  mint más összefüggésben 
idéztük -  már vitathatatlanul gátat vet annak, hogy a malum metaphysicum -  s vele együtt 
a rossz bármely fajtája -privatio honinak számíthasson. (L. EM, 54-56. o.)
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Ebből a fejtegetésből minden nehézség nélkül levonható az a következtetés, hogy 
az igazolhatatlan, ha „valódi forrásából”, az én létébe „beleírt" ellentmondásból kiindul
va keresünk rá közelebbi meghatározást és magyarázatot, valóban nem más név, ha
nem sokkal inkább új fogalom arra, amit a hagyomány a „malum metaphysicum” megje
löléssel próbált körülhatárolni. Ettől a következtetéstől pedig már rövid út vezet ahhoz 
a megállapításhoz, hogy a rosszban rejlő ellentmondás gondolata a malum mintprivatio 
boni elképzelésének helyébe léphet.

Mégsem tulajdonítható ez a következtetés és a hozzá csatlakozó megállapítás meg
szorítás nélkül a T a n u l m á n y  A ROSSZRÓL című munkának. Az értelmezés itt egy lé
péssel tovább megy az eredetinél. A mű kétségkívül alapot ad azokra a megfogalma
zásokra, amelyeket az említett következtetés és a hozzá kapcsolódó megállapítás tar
talmaz. De ilyen megfogalmazásokkal Nabert sehol sem él.

Minden bizonnyal azért nem, mert ő a „malum metaphysicum” kifejezés értelmét 
vizsgálódásai számára nem „puszta eszmeként”, tehát nem csupán egy feladat megjelö
léseként rögzíti -  mint mi próbáltuk tenni - ,  hanem olyan képzetként, amelyhez pon
tosan megadható tárgyi tartalmak is tartoznak. Az imént bemutatott gondolatmenet 
ezeket tételesen is számba veszi. A fölsorolásban három csoport különböztethető meg. 
Első helyen a végesség áll a végtelennel szembeállítva. Ideérthető az is, amit a szöveg 
„a teremtmény helyzetével járó passzivitásként” ír le. A további két csoportba sorolható je 
lenségek a végesség sajátos kifejeződéseiként is fölfoghatók. Jelentőségük mégis in
dokolja, hogy a fölsorolás külön említse őket. Második helyen tehát a véges lényeknek 
azt a sajátosságát vehetjük sorra, amelyet sorsfüggőségnek nevezhetnénk. A szöveg szó 
szerint „külsőszükségszerűségről” beszél, amely a „véletlen”, a „rendezetlenség”, a„szeszélyes 
kiszámíthatatlanság” alakjában jelentkezik, s amellyel a szerves kapcsolatokra jellemző 
„belső szükségszerűség” áll szemben. Harmadik helyen végül az emberi értelem határaira 
utaló jelenségeket tarthatjuk számon. A szöveg itt három alapvető jellegzetességre tér 
ki: először is arra, hogy gondolkodásunk nem lehet meg olyan tapasztalati elemek 
nélkül, amelyek fogalommá egészen soha nem oldhatók; továbbá arra, hogy gondol
kodásunk mindig kénytelen külön eszközöket -  módszereket, eljárásokat -  igénybe 
venni ahhoz, hogy tárgyához végül eljusson; utolsóként pedig arra, hogy gondolko
dásunk mozgását ellentétes értelmű elképzelések összeütközései és e konfliktusok föl
oldásának kísérletei szabják meg. (EM, 55. o.)

Az a kép, amely a „malum metaphysicum” kifejezés értelméről ebből a fölsorolásból 
kirajzolódik, már azzal is híven tükrözi a hagyomány megközelítésmódját, hogy ellen
tétpárokból áll össze. A végességgel a végtelen áll szemben, a „külsőszükségszerűséggel” a 
„belsőszükségszerűség”. Az utolsónak említett vonásokkal ez a sor csak látszólag szakad 
meg. Ha a kanti hagyomány felől vesszük szemügyre őket, amelyhez Nabert mindvé
gig közel állt,31 akkor kiderül, hogy a háttérben itt is szembeállítások húzódnak meg: 
a megismerés „anyaga” mint „irracionális reziduum” a fogalmi gondolkodás „racionális 
formáival” szemben; a „diszkurzivitás” mint az „intuitivitás” ellenpárja; az „antinómiák” 
jelensége mint az „ellentmondásmentesség" követelményének ellenszegülő jellegzetes
ség.

Ezek az ellentétpárok a malum metaphysicum hagyományos képzetét, amelyet a vizs
gált fölsorolás összetevő elemeire bont, a malum mint privatio boni elképzelésének fél
reismerhetetlen jegyeivel ruházzák föl. Tekintsük példaként az áttekintett jellemzők 
közül a végességet. Ha ez valóban csak a végtelennel szembeállítva, tehát nem önma
gában, hanem csupán fogalmi ellenpárjából kiindulva ragadható meg, akkor aligha
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határozható meg más módon, mint hiányos, fogyatékos, korlátozott végtelenként. így 
azonban a véges és végtelen közti igazi különbség, a kettő gyökeres mássága homályban 
marad. Ez a megközelítésmód, amely a rossz metafizikai felfogásának elmaradhatatlan 
velejárója, leginkább a középkor festőinek eljárásához hasonlítható; akik a gyereket 
kicsinyített felnőttként ábrázolták.

Megérthetjük mindebből, milyen súlyos ok tartja vissza Nabert-t attól, hogy az iga- 
zolhatatlant új fogalomnak tekintse arra, amit a hagyomány a „malum metaphysicum” 
elnevezéssel inkább megjelölt, mintsem kifejezett. Úgy találja ugyanis, hogy ebből a 
szóhasználatból a malum mint privatio boni elképzelésének nyomai kitörölhetetlenek.

Mégsem ez az egyetlen következtetés, amely az elemzett fölsorolásból az igazolha
tatlan elmélete alapján levonható. Más belátásra juthatunk, ha súlyának megfelelően 
értékeljük azt a tényt, hogy az igazolhatatlan fölismerése és a rosszban rejlő ellent
mondás gondolata Nabert tanulmányában „a normákon innen” értelmeződő elvként, 
„infra-oppozicionális princípiumként” bukkan elő. Ez a tény ugyanis eleve szakítást jelez 
a fogalmi ellenpárok logikájával. Nem helyezi-e tehát az igazolhatatlan elmélete a ma
lum metaphysicum eszméjéhez hagyományosan hozzátartozó tárgyi tartalmakat is új 
megvilágításba? S nem vonhatjuk-e le így végül is azt a következtetést, hogy a rosszban 
rejlő ellentmondás gondolata a végességre általában, valamint a véges lények sorsfüg
gőségének és az emberi értelem határokhoz kötöttségének jelenségére különösen is 
új fogalmat ígér?

Semmi sem biztat egyértelműbben e következtetés levonására, mint az a mód, aho
gyan az igazolhatadan elmélete a végesség tényével számot vet.

Azokra a kötelékekre, amelyeket végesség és bűnösség között a metafizikai hagyo
mány létesített, Nabert a legteljesebb bizalmatlansággal tekint. E bizalmatlanság okai 
felől sem hagy kétséget: nemcsak azt állapítja meg, hogy az a megközelítés, amely a 
végességet a végtelenből kiindulva igyekszik meghatározni, a malum mint privatio boni 
elképzelésének hatásáról árulkodik, hanem azt is fölismeri, hogy ez az eljárás a végest 
a végtelentől elhatároló hiány, korlátozottság avagy fogyatékosság értelmezésében is
mét csak a fogalmi ellenpárok logikáját követi, s ennek megfelelően a privatio bonit 
egyszersmindparticipatio míisnek, a lét adottként föltételezett teljességéből való „része
sedésnek” tekinti. így azonban a rossz legfeljebb részleges és átmeneti zavarok forrása 
lehet az átfogó világrend egészén belül: radikalitása elvész.32

Ezt a következményt -  és a hozzá vezető tételeket -  egy olyan elméletnek, amely az 
igazolhatatlan gondolatára épül, szükségképpen el kell utasítania. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy végesség és bűnösség között Nabert ne látna maga is szoros kapcso
latot. A rosszról szóló tanulmány nem'kevesebbet állít, mint hogy az „eredendő rossz” a 
„végességben” rejlik. (EM, 120. o.) Csakhogy másfajta végességről van itt szó, mint ami
lyen a metafizikai hagyományban helyet kaphatott.

Igaz, a különbség látszólag elhanyagolhatóan csekély. Nabert azt a végességet tartja 
szem előtt, amely kinek-kinek a számára a tudatok „eredendőszétszakadásának” tényével 
adott. (EM, 82. o.; 83. o.; 111-133. o.) Ha meggondoljuk, milyen erős szálakkal 
kötődik ez a gondolat ahhoz a hagyományhoz, amely Plótinosztól indul ki, s amelynek 
utóhatásával még Hegelnél és Schelüngnél is találkozhatunk, akkor föltámadhat 
bennünk a kétely: vajon nem tér-e vissza az igazolhatatlan elmélete végül a rossz me
tafizikai megközelítéséhez? Ez a kétely csak még inkább megerősödik, ha azt halljuk, 
hogy „a rosszal kapcsolatos összes kérdés középpontjában” egy és sok rejtélyes viszonyát
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fedezhetjük föl. Hiszen mi más ez, mint nyílt kapcsolódás a platonikus hagyomány
hoz? (EM, 173. o.)33

Nem mellékes körülmény azonban, hogy a tudatok eredendő szétszakadásának 
gondolatától Nabert minden ontológiai értelmezhetőséget elvitat. (EM, 120-124. o.) 
Ez az állásfoglalás fontos következménnyel jár: az igazolhatatlan elmélete így arra a 
hagyományra, amelyhez kapcsolódik, egyszersmind kritikai távolságtartással tekint
het. Ennek jele, hogy azokban az elvekben, amelyek ezen a vonulaton belül -  a plóti- 
noszi egytől a Spinozái szubsztancián át a hegeli és schellingi abszolútumig -  kimun- 
kálódtak, a rosszról szóló tanulmány, sőt már az E g y  e t ik a  a l a p e l e m e i című munka 
is olyan fogalomalkotás termékeit látja, amely a tudatok egységének követelményét a lét 
eredendő teljességének vélt tényével cseréli föl. (L. különösen EM, 174. o., valamint 
EE, 179. sk. o.) Mondhatjuk tehát, hogy Nabert a metafizikai hagyomány mélyéről -  
Lévinashoz hasonlóan -  rejtett tartalékokat hoz felszínre. Semmi esetre sem mond
hatjuk azonban, hogy a metafizikai hagyomány jellegzetes megközelítésmódját ma
gára nézve kötelezőnek ismerné el.

Ezért csak következetességet láthatunk abban, ha az igazolhatatlan elmélete a vé
gesség ontológiai értelmezését a leghatározottabban elveti. Kérdéses, mennyi joggal, 
de Nabert ebben az elutasításban odáig megy, hogy a létfeledés heideggeri gondola
tával sem tesz kivételt.34 Hogy miért, azt legvilágosabban hátrahagyott följegyzéseiben 
adja tudtunkra: mint itt fogalmaz, egyetlen olyan felfogást sem tekint elfogadhatónak, 
amely a végességnek „a rosszal szemben valamiféle kezdeti és eredendő semlegességet” tulaj
donít. (DD, 50. o.)

Ez a megnyilatkozás végesség és bűnösség kapcsolatában fordulatot jelez. Abban a 
meggyőződésben, hogy a kettő összetartozik, az igazolhatatlan elmélete osztozik a me
tafizikai hagyománnyal, az összetartozás mikéntjéről azonban merőben más elképze
lést alakít ki. A metafizikai hagyomány fő törekvése arra irányult, hogy a bűnösséget 
visszavezesse a végességre. Az igazolhatatlan elmélete azáltal, hogy a végességtől elvi
tatja a rosszal szembeni semlegességet, e törekvés alól úgyszólván kihúzza a talajt.

Nabert már a rosszról szóló tanulmányban egyértelműen arra az álláspontra he
lyezkedik, hogy a végesség csupán a bűnjelenségen keresztül válik hozzáférhetővé. 
Ez a fordulat fejeződik ki abban az új megközelítésben, amelyet az igazolhatatlan el
mélete a végesség ontológiai értelmezésének helyébe állít. A tudatok eredendő szét
szakadásának tényéhez a rosszról szóló tanulmány a legkevésbé sem a kezdeti létegy
ség meghasadásának számos változatban ismeretes föltevése révén próbál utat találni. 
Ezzel a spekulatív eljárással szakítva Nabert a szétválasztás tényleges aktusainak elem
zésébe kezd, amelyek, mint írja,*az említett tényt nem egyszerűen fenntartják és meg
erősítik, hanem bizonyos értelemben egyenesen megteremtik (EM, 124. o.) -  nyilván
valóan azáltal, hogy érvényre juttatják, működésbe hozzák, hatáshoz segítik. Hasonló 
elképzelés fogalmazódik meg abban a kijelentésben is, hogy „a cselekvés szubjektumában 
rejlő gyökeres rossz a tudatok olyan eredendő szétválásával áll összeköttetésben, amelyet az én 
éppannyira magára vesz, mint amennyire elszenved”. (EM, 91. o.) Innen pedig már csak 
egy lépés az a következtetés, hogy a végesség igazi forrásaként fölismert „eredendő sza
kadásért” avagy „elkülönülésért” -  amelyet, mint a szöveg a szétválasztás tényleges aktu
saira utalva állítja, „nem szűnünk meg mind teljesebbé tenni” -  „felelnünk kell, még ha nem 
ugyanazon a módon is, ahogyan egyediként kezelt cselekedeteinkért felelünk”. (EM, 83. o.)

Mint ez a következtetés mutatja, az a megközelítés, amellyel Nabert a végesség on
tológiai értelmezését fölváltja, a felelősség nézőpontját tükrözi. Ezért leginkább az „éti
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kai” jelző illik rá. De ehhez a megjelöléshez éppúgy megszorítás kívánkozik, akárcsak 
Lévinas esetében. Itt is olyan felelősségről esik ugyanis szó, amely a szabadság ható
körén túlterjed, s így az etikai világlátás határán mindenképp túllép.

Ez az új megközelítés teszi lehetővé Nabert számára, hogy -  a metafizikai hagyo
mánytól elszakadva is -  ösztönzéseket merítsen abból a módból, ahogyan platonizmus 
és német idealizmus az „egyről” szólni tudott. Az a fordulat, amelyet az igazolhatatlan 
elmélete végesség és bűnösség kapcsolatában teremtett, azáltal nyeri el teljes jelentő
ségét, hogy a rosszból kiinduló elemzés -  a szokásos eljárással ellentétes irányt követve 
-  megkísérelheti magában a végességben föltárni azt, ami a végességen túlmutat. így 
Nabert a tudatok egységének követelményéről anélkül ejthet szót, hogy el kellene kö
teleznie magát a lét eredendő teljességének föltevése mellett. A végesség értelmezé
sében hozott változtatásoknak ezt a végső következményét mondja ki a rosszról szóló 
tanulmány, amikor egy helyütt kijelenti: „az egy követelménye nem ragadható meg másként 
[...], mint a látszat szerint önmagát tagadva, olyan ellentmondás révén, amelynek értelme meg
fejtésre vár”. (EM, 130. o.)

A szövegkörnyezet minden kétséget kizáróan mutatja, hogy ezzel véges és végtelen 
hagyományos szembeállításának helyébe olyan tárgyalásmód lép, amely a rosszban 
rejlő ellentmondás gondolata köré épül. így megerősödve érezhetjük magunkat ab
ban a meggyőződésünkben, hogy az igazolhatatlan elmélete amalummetaphysicum esz
méjének tárgyi tartalmaira is új fogalmat kínál. Olyan kísérletnek vagyunk Nabert-nél 
tanúi, amely a véges lények sorsfüggőségének és -  ezzel összefüggésben -  az emberi 
értelem határokhoz kötöttségének tényét ugyancsak a rosszban rejlő ellentmondás 
fölismerésére támaszkodva igyekszik új módon értelmezni.

Ehhez a próbálkozáshoz azok az elemzések, amelyeket a rosszról szóló tanulmány 
az említett fölismerésnek szentel, részleteikben is nélkülözhetetlen tanulságokkal szol
gálnak. Az igazolhatatlan elmélete a rosszban rejlő ellentmondás gondolatát, mint már 
szóba került, korántsem a malum mint privatio honi elképzelésének puszta ellenpárja
ként kezeli, hanem a kettő közötti különbségről, másságról is kellő körültekintéssel 
tud számot adni. Ezzel függ össze, hogy Nabert a rossz általános fogalmához olyan 
meggondolások révén ju t el, amelyek mindvégig megőrzik tárgyközelségüket. Az iga
zolhatatlan jelenségének mélyén, mint láttuk, a rosszról szóló tanulmány olyan „le
küzdhetetlen ellentmondást” vél fölfedezni, amely az én lététől elválaszthatatlan. A 
bűntapasztalat vizsgálata azután, amelyre a mű ezt követően rátér, olyan újabb ellent
mondásra derít fényt, amelyen keresztül, mint ugyancsak szó esett róla, a tudatok egy
ségének követelménye nehezen vállalható ontológiai elkötelezettségek nélkül is értel
mezhetőnek bizonyul. Mi sem lenne egyszerűbb ezek után, mint a kétféle ellentmon
dást azonosnak nyilvánítani, a bűnjelenséget és az igazolhatatlan más formáit általa 
mintegy közös nevezőre hozni, s így amalummetaphysicum eszméjén belül a.malum mint 
privatio honi elképzelését a rosszban rejlő ellentmondás gondolatával úgyszólván be
helyettesíteni. Nabert azonban nem enged e tárgyilag kevéssé megalapozott eljárás 
csábításának. A bűnjelenségben föllépő ellentmondást az én létébe „beleírt” ellent
mondásra nem tekinti visszavezethetőnek. (EM, 89. o.) így bűn és szenvedés között a 
rosszról szóló tanulmány nem kevésbé éles határvonalat húz, mint egykor a gyökeres 
rossz kan ti elmélete s belőle kiindulóan az egész etikai világlátás. Hogy a két jelenség 
-  minden különbözősége, sőt különneműsége ellenére -  a rossz általános fogalmában 
egyesíthető, amellett Nabert az igazolhatatlan fölismerésére alapozott okfejtéssel kü
lön érvel.
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Abból indul ki, hogy nem nevezhetünk minden szenvedést igazolhatatlannak. (EM, 
23. sk. o.) E minősítésre csak akkor van kellő okunk, ha a szenvedés jelentés nélkülinek 
és értelmezhetetlennek, úgyszólván „fölfoghatatlannak” bizonyul, ha tehát sajátos 
fajta esetlegesség jeleit mutatja. Ez a meggondolás áll a hátterében annak a kijelen
tésnek, hogy semmi sem igazolhatadanabb, mint a mások szabad döntésének kö
vetkeztében elszenvedett rossz. (EM, 147. o.) Ilyenkor ugyanis a szenvedésre mint
egy átháramlik az akart cselekedetekre jellemző „megszüntethetetlen esetlegesség”. (EM, 
146. o.) Nabert azonban e megállapításnál még egy lépéssel tovább megy: az igazol- 
hatatlant a szabadság tetteitől minden esetben elválaszthatatlannak nyilvánítja. „Nem 
állhatunk ellen a gondolatnak ” -  írja - ,  hogy végső soron nincs a bajok között olyan, amely 
„ne tartana fenn közvetlen vagy közvetett, közeli vagy távoli kapcsolatot az emberi akarattal.” 
(EM, 148. o.) S ami ugyancsak nem hagyható figyelmen kívül: soha nem határozható 
meg egyértelműen, hogy milyen mértékű a szabad döntés szerepe az egyes bajok lét
rejöttében. (EM, 149. sk. o.)

A rossz általános fogalmának kidolgozásához azonban mindez még nem elég. Ez a 
feladat nemcsak annak belátását igényli, hogy igazolhataüannak a szenvedést nem is 
nevezhetnénk, ha létrejöttében az emberi akarat, mások szabad döntése nem játszana 
közre, hanem annak kimutatását is megkívánja, hogy a bűn ugyancsak az igazolha
tatlan körébe sorolható. Ehhez nyújt támpontot Nabert számára az a már többször 
említett gondolat, hogy a bűn nem törvényszegés, nem elmaradás tehát egy követel
mény mögött, s ezért nem is puszta priváció, hanem valódi mivolta szerint kontradik- 
ció: olyan ellentmondás, amelybe a cselekvő tette folytán önmagával keveredik. (L. 
különösen EM, 126. o.) így ugyanis az elkövetett rossz, bár élettervek szövedékéből 
emelkedik ki, végül is „fölfoghatatlan” esetlegességnek bizonyul: vélt jelentése, nyil
vánvalónak hitt értelme e nézőpontból szertefoszlik. Ezt mutatja meg Nabert „a go
nosztevő drámájáról” szólva: ezért is jellemezhető elemzései szerint az a tapasztalat, 
amelyben a méchant önmagára ismer, a döbbenet érzésével. (EM, 97. sk. o.) Ezek a meg
jegyzések sejtetik, milyen termékeny s mindeddig mégis milyen kevéssé kiaknázott 
meglátásokat tartogat a közelebbi elemzés számára a T a n u l m á n y  a  r o s s z r ó l  című 
munka^ Olyannyira, hogy nem túlzás így fogalmazni: alapjában véve a rosszról szóló 
vizsgálódások ma akkor sem tűznének maguk elé indokolatlanul szűkre szabott célt, 
ha nem törekednének többre, mint hogy Nabert kutatásainak még feladatként 
előttünk álló elsajátítását a maguk részéről -  új úton megindulva -  előmozdítsák.

Ebben a kijelentésben azonban a gondolatjelek közé zárt kitételre nem kisebb hang
súly esik, mint a fő állításra. Ha az igazolhatadan elméletének legmélyebb meglátásait 
valóban nem pusztán számba venni, hanem elsajátítani igyekszünk, gyökeresen új út
ra kell rátalálnunk. Az az értelmezés ugyanis, amelyben a rosszról szóló tanulmány 
ezeket a meglátásokat elénk tárja, olyan előfeltevésekre támaszkodik, amelyeket ne
héz volna osztanunk. Ha élhetünk itt azzal a némiképp nyers kifejezéssel, amelyet Cro- 
ce Hegelre alkalmazott, akkor azt kell mondanunk, hogy Nabert esetében is elkerül
hetetlen a megkülönböztetés aközött, ami élő benne, s ami halott.

Nabert saját álláspontját a francia filozófiának ahhoz a Maine de Biran, Lachelier, 
Lagneau és Brunschvicg nevével megjelölhető áramlatához érzi közel, amelynek fő 
jellegzetességére az „analyse réflexive” kifejezéssel szokás utalni.35 A tudataktusoknak 
az az elemzése, amelyre ez az irányzat vállalkozik, a „gondolkodom, tehát vagyok” Des
cartes által középpontba állított tételének feltétlen bizonyosságából indul ki. Etikai 
alapvetésében maga Nabert is így já r el. Eredetileg azt az elgondolást is a cogito értei-
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mezéséből bontja ki, amellyel később, az igazolhatatlan elméletének kidolgozása so
rán, a rosszban rejlő ellentmondás jelenségére magyarázatot próbál majd találni.

De hogy ezt az elgondolást nehogy eleve félreértsük, tudnunk kell, hogy a karte- 
zianizmusnak az a válfaja, amelyet az EGY ETIKA ALAPELEMEI című munka magáénak 
vall, szokványosnak a legkevésbé sem mondható. Azzal az antropológiai beállítottságú 
gondolkodásmóddal, amely Descartes kezdeményezése nyomán az újkori filozófiában 
végül is uralkodó szerepre jutott, Nabert a maga módján éppúgy szakít, mint a Kehre 
utáni írások Heideggere. Bár a „gondolkodom, tehát vagyok” tételét alapvető bizo
nyosságnak tekinti, a hagyományos értelmezéssel szembehelyezkedve a legkevésbé 
sem a szubjektum korlátlan autonómiájának kifejeződését látja benne. Mint már szóba 
került, a maga részéről abból indul ki, hogy a szabadság tudatához a bűn, a kudarc, 
a magány nagy „negatív tapasztalatain" keresztül vezet az út. Ebből pedig joggal vonja 
le azt a következtetést, hogy az énnek abban a pillanatban, mihelyt valódi öntudatra 
ébred, máris szembe kell néznie szabadságának eleve készen talált és soha egészen le 
nem küzdhető korlátáival. A mű elemzései szerint ez nem jelenti azt, hogy a személyes 
létnek az az igenlése, az az önaffirmáció, amelyet a „vagyok” kétségbevonhatatlan bi
zonyossága kinek-kinek a számára kifejezhet, ne volna a negativitás kiinduló tapasz
talatai ellenére is elérhető. Ezért véli úgy Nabert, hogy a cogito gondolatát továbbra is 
érvényesnek tekintheti. A tétel értelmét azonban nem a szubjektum önmaga fölötti 
maradéktalan uralmának, az én hiánytalanul teljes önrendelkezésének kinyilvánítá
sában jelöli meg. Ellenkezőleg, abban az önigenlésben, amely az én szabadságának 
határait ]é\ző „negatív tapasztalatokon” keresztül, rajtuk mintegy áttörve jelentkezik, egy 
olyan „eredendő affirmáció” hatását fedezi föl, amely létünktől -  mint Spinoza világosan 
fölismerte -  elválaszthatatlan ugyan, amelynek kezdeményezői azonban nem mi magunk 
vagyunk. (EE, 59. o.)

De bármilyen nagy horderejű átalakulást idéz is elő az eredendő affirmációnak ez 
a gondolata azon az elméleti örökségen belül, amelyet Nabert a kartéziánus hagyo
mánytól átvett, a reflexív tudatelemzés módszere olyan további föltevéseket hoz ma
gával, amelyek a legkevésbé sem maguktól értetődők. így az EGY ETIKA ALAPELEMEI 
című munka a cogi/o-elemzéshez kapcsolódva -  Fichtére emlékeztető módon -  beve
zeti „tiszta” és „empirikus” én megkülönböztetését. Ez a lépés nyilvánvalóan fölöttébb 
kérdésesnek tekinthető. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a „tiszta én” és „em
pirikus én” kifejezéseket a rosszról szóló tanulmány úgy említi, mint puszta metaforá
kat. (EM, 58. o.) Súlyosabb elkötelezettséget von maga után az a kísérlet, amelyben 
az etikai alapvetés a tudatok egységének követelményét az eredendő affirmáció sze
mélytelenségének fölismerésével igyekszik alátámasztani. Ez a törekvés ugyanis azzal a 
további következménnyel jár, hogy N abert az eredendő affirmációt végül is olyan szel
lemi köteléket teremtő erőként fogja föl, amely, mint kijelenti, „a szubjektumok között min
den elkülönülést eltöröl”. (EE, 61. o.) így alakul ki szellem és világ azon szembeállítása, 
amelyet a rosszról szóló tanulmány később szabadság és természet kanti ellentétpár
jánál is átfogóbbnak tekint majd, s amelyben Nabert a rosszban rejlő ellentmondás 
megértésének legalapvetőbb feltételét véli fölfedezni. (EM, 151. o.)

Osszefoglalólag azt kell tehát megállapítanunk, hogy a T a n u l m á n y  a  r o s s z r ó l  
című mű nem mentes olyan meggyőződésektől, amelyeket ma kétségeseknek érzünk. 
Hogy tiszta és empirikus én megkülönböztetésétől vagy szellem és világ szembeállítá
sától a jelenkori gondolkodás ennyire eltávolodott, abban nem csekély szerepet já t
szottak azok a fenomenológiai mozgalomhoz tartozó gondolkodók, akik ezen az irány
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zaton belül úgyszólván antikarteziánus fordulatot hajtottak végre, s ebből kiindulva 
azután az „analyse réflexive” módszerének előföltevések is megkérdőjelezték. Nabert- 
ről szólva főként két nevet kell megemlítenünk: Maurice Merleau-Pontyét és Paul Ri- 
coeurét. Az ő meggondolásaikból a rosszról szóló vizsgálódások számára is nélkülöz- 
heteden tanulságok fakadnak, amelyeket nem lesz haszontalan áttekintésünk lezárá
saképpen szemügyre vennünk.

Merleau-Ponty Az ÉSZLELÉS FENOMENOLÓGIÁJA című munka nevezetes eogiío-elem- 
zésében -  Pierre Lachiéze-Rey írásait példaként kiválasztva -  az „analyse réflexive” 
irányzatának egy olyan ágát vonja bírálat alá, amely nem esik egészen egybe a Nabert 
által előnyben részesített hagyománnyal. A fölhozott érvek azonban annyira alapve
tők, hogy általánosításuk nem okoz nehézséget. Azt bizonyítják, hogy szellem és világ 
azon szembeállítása, amelyhez a reflexív tudatelemzés módszerének követői a „gon
dolkodom, tehát vagyok” tételében vélnek támpontra lelni, ellentmond az emberi létezés 
azon alapsajátosságának, amelyet az egzisztenciális fenomenológia Heidegger nyo
mán In-der- Welt-seinkénx. avagy, mint a kifejezést Merleau-Ponty -  magyarul szeren
csésen visszaadható módosítással -  franciára fordítja, étre au monde-ként, azaz világon- 
létként emleget. Abból az okfejtésből, amelyet Az ÉSZLELÉS FENOMENOLÓGIÁJA című 
könyv erre a belátásra támaszkodva elénk tár, fontos következtetést vonhatunk le: A 
reflexiót, ha nem kívánjuk magunkat a világon-lét feltételeitől elrugaszkodott értel
mezésre ragadtatni, mindig szituációhoz kötöttként kell fölfognunk.36

Vitathatatlanul Ricoeur tette a legtöbbet azért, hogy Nabert kutatásainak feladat
ként előttünk álló elsajátítása megkezdődjék.37 Saját törekvéseiben is sok szállal kap
csolódott Nabert meglátásaihoz. Elég erre két példát említenünk. A hatvanas évek 
nagy munkáiban Ricoeur -  Nabert-re legtöbbször név szerint is utalva -  újra meg újra 
fontolóra vette egy „philosophie réflexive” kimunkálásának lehetőségét.38 Azzal a meg
különböztetéssel továbbá, amelyet etika és morálfilozófia között ismét csak a hatvanas 
évek írásaitól kezdve egészen 1990-ben közzétett legutóbbi könyvéig számos helyen 
megvont, az E g y  e t ik a  a l a p e l e m e i  című mű kezdeményezéseit igyekezett tovább
vinni.39 A reflexív tudatelemzés módszerére azonban ennek ellenére is kezdettől fogva 
fenntartásokkal tekintett. AKTUS ÉS JEL JEAN NABERT-NÉL című tanulmányában a 
részletes számvetésre is módot talál. Ebben a rövid írásban, amelyet eredetileg a Les 
études philosophiques című folyóirat teljes egészében Nabert emlékének szentelt számá
ban tett közzé, az „analyse réflexive” eljárásmódját a hermeneutikai fenomenológia né
zőpontjából veszi szemügyre. Nabert életművéből olyan kezdettől fogva jelen lévő és 
mindvégig megmaradó gondolatkört sikerül kiemelnie, amely megkérdőjelezi a kar- 
tezianizmus egyik jellegzetes alapelvét, a tudat önmaga számára való maradéktalan 
átlátszóságának föltevését, s így túlmutat azon a megközelítésen, amelynek keretei kö
zött megfogalmazódik. Ricoeur ebből azt a következtetést vonja le, hogy Nabert be
látásainak valódi örököse csak olyan elmélet lehet, amely a reflexiót nem belső intuí
ciónak, önszemléletnek tekinti, hanem interpretációra alapozza.40

Ez tehát az a két tanulság, amellyel a fenomenológia antikarteziánus fordulata szol
gál. Olyan meggondolások ezek, amelyeket a rosszról szóló elmélkedés sem hagyhat 
figyelmen kívül. Csak e belátások birtokában remélhetjük, hogy Nabert kezdeménye
zéseiből a rossz általános fogalmának immár a részletekre is kiterjedő kimunkálásá
hoz, a malum metaphysicum eszméjének átfogó újraértelmezéséhez további ösztönzése
ket meríthetünk.
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logues avec Philippe  Nemo. Fayard, Paris, 
1982.
17. Ph. Nemo: J ob  ET L'EXCÉS DU MAL. Gras- 
set, Paris, 1978 (a továbbiakban: JM), különö
sen 125-135. o.
18. E. Lévinas: T ranscendance et  Mal. In: 
De Dieu  q u i v ie n t á l ’idée. Vrin, Paris, 1982 
(a továbbiakban TM). 197. o.; vö. 203. o. [Ta
lán nem lesz fölösleges itt és a továbbiakban e 
tanulmány -  sokak számára könnyebben hoz
záférhető -  angol fordításának oldalszámait 
szögletes zárójelben megadni: E. Lévinas: 
Collected Philosophical Papers. Tr. by A. 
Lingis, M. Nijhoff, Dordrecht-Boston-Lan- 
caster, 1987. 179 sk. o.; vö. 183. o.]
19. E helyütt elég megemlítenünk, hogy a  d if

ferenciának az a gondolata, amely itt logikai 
elvvé letisztulva jelentkezik, eredetileg az idő
fenom enológia közegében bontakozik ki. Eb
ben a közegben -  mint Rudolf Bemet, a leu- 
veni Husserl-archívum kutatója megmutat
ja -  a gondolat kialakulása és további útja 
Maurice Merleau-Ponty késői filozófiájától 
Lévinason keresztül Jacques Derrida korai 
írásaiig világosan nyomon követhető. (Lásd 
R. Bemet: ElNLElTUNG zu E. Husserl: TEXTE 
ZŰR PHANOMENOLOGIE DES INNEREN ZEITBE- 
wusstseins. Meiner, Hamburg, 1985. LXII- 
LXVII. o.) A következő fölsorolás címszavak
ban jelzi e történet főbb állomásait: M. Mer
leau-Ponty: Le visible e t  ltnvisible. Galli- 
mard, Paris, 1964. 248. o.: „discontinu”-, 249.
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o.: „différence”, „transcendance”; E. Lévinas: I n- 
TENTIONALITÉ ET SENSATION. In: EN DÉCOUV- 
RANT L’EXISTENCE AVEC HUSSERL ET HEIDEG- 
GER. V rin, Paris, 1974. 153 sk. o .:„écart”; uő.: 
AUTREMENT QU’ÉTRE OU AU-DELÁ DE L’ES- 
SENCE. M. NijhofF, La Haye, 1974. 11. o.: „la 
différence de l’identique”, „diachronie transcen- 
dante”, „passé pré-originel et anarchique”; J . 
D errida: La voix  e t  le phénoméne. P. U. F., 
Paris, 1967. 5. fejezet: Le  signe e t  le CLIN 
D'OEIL: „différance”, „trace”; uő.: La DIFFÉ- 
RANCE, MARGES DE LA PHILOSOPHIE. M inuit, 
Paris, 1972. 22. o.: „un passé qui n ’a jam ais été 
présent”; 1. m ég R. B em et: DlE UNGEGENWÁR- 
TIGE GEGENWART, PHANOMENOLOGISCHE FOR- 
SCHUNGEN. 14. kötet. hrsg. von E. W. O rth , K. 
Alber, M ünchen-Freiburg , 1984. 53. o.: „dif- 
ferentiell iterative Erscheinung des Flusses".
20. A  teodícea reflexének talán legkorábbi 
megnyilatkozását fedezhetjük föl Platón 
THEAlTÉTOSZ-ának egyik nevezetes helyén, 
amely -  legalábbis C ornford  értelm ezése sze
r in t -  az Á llam egészét hivatott m integy föl
idézni. A  gondolatm enet abból indul ki, hogy 
jó  és rossz ellentétességéből a kettő szükségszerű 
összetartozása következik. Szókratész szó sze
rin t ezt m ondja: „[...] a  gonoszságnak sem kipusz
tu lnia nem  lehet, Theodárosz -  hiszen a  jónak kell, 
hogy valam i ellentéte is legyen m indenkor - ,  sem az 
istenekhez átköltöznie; hanem kényszerű végzetből” 
-  pontosabban: szükségszerűen, ex anankész -  
„itt kóborol a  halandó természet s e fö ld i helyek kö
rü l". E kiinduló tézis azután csakham ar elve
zet ahhoz a gondolathoz, am elyet Platón az 
ÁLLAM-ban korábban m ár részletesen kifej
tett: „isten soha, semmiképp sem igazságtalan, ha
nem  alehető legigazságosabb". (L. Platón: THEAI- 
TÉTOSZ. 176 a-b ; Kárpáty Csilla fordítása. Vö. 
F. M. C ornford: PlatO’S T heory. OF Know- 
LEDGE. T h e  „THEAETETUS" AND THE „SOPHIST” 
OF PLATÓ. T ranslated  with a R unning Com- 
m entary, Roudedge an d  Kegan Paul, Lon
don , 1934. 89. o.)
21. E. Lévinas: AUTREMENT QU’ÉTRE OU AU-DE
LÁ de L’ESSENCE. I. k. (L. a 19. jegyzetet) 23. o.
22. Lásd S. Strasser: Lévinas. In: H. Spiegel- 
berg: T h e  Phenomenological Movement. 
M. NijhofF, T h e  H ague-B oston-L ondon, 
1982. 629 sk. o. -  S. Strasser Lévinasról írt 
összefoglaló áttekintése ném et eredetiben is 
olvasható, in: B. Waldenfels: Phanomenolo-

GIE in  Frankreich. Suhrkam p, F rankfurt am  
Main, 1987.239. o. - S .  Strasser egyébként át
fogó m onográfiát is ír t Lévinasról JENSEITS 
von  Sein  und  Ze it . E ine  E inführung  in  Em- 
manuel LÉVINAS’ Philosophie  címmel (M. 
NijhofF, D en Haag, 1978). Ebben a  m űben 
Lévinas késői korszakának kialakulását olyan 
fordulat eredm ényeként m utatja be, amely 
horderejében  és tárgyi megalapozottságában 
a heideggeri K ehréhez hasonlítható. (L. külö
nösen 223. o.)
23. P. Ricoeur: FlNITUDE ET CULPABILITÉ. Au- 
bier. Paris, 21988 f11960). 14. o.
24. J .  Nabert: Éléments pour  une  éth iq u e . 
P. U. F., Paris, 1943 (a továbbiakban: EE), 
I-IV . fejezet, 3-69. o., különösen 4. o. és 51. 
sk. o.
25. Vö. J .  Nabert: ESSAI SUR LE MAL. Aubier, 
Paris, 21970 f11955) (a továbbiakban EM). 
106. o.: „liberté coupable”.
26. N abert továbbra is használja ugyan a „né- 
g a tif absolu" kifejezést (EM, 61. o.), de  ezt el
határolja a  tulajdonképpeni értelem ben vett 
rossztól, m ert abból, am it jelöl, hiányzik „az 
akarat cinkossága".
27. M egjegyzendő, hogy N abert a  rosszról 
szóló tanulm ányban különbséget tesz fau te  
(vétség), péché (bűn), valamint culpabüité (bű
nösség) között. Ezeket a kifejezéseket azon
ban  nem  abban a  hagyományos szóhasználat
hoz közelebb álló értelem ben alkalmazza, 
m int például -  F in itu d e  et  culpabilité cí
m ű, m ár idézett m űvében, „a rossz szimboliká

já t” tárgyalva -  Paul Ricoeur. K ülönösen óva
kodnunk kell attól, hogy a péché szó jelentését 
N abert-nél -  a nyelvi szokásoknak engedve -  
úgy állítsuk szembe a fa u te  fogalmával, aho
gyan az angolban sin  és g u ilt, a  ném etben Sün- 
de és Schuld állnak szemben egymással. A 
rosszról szóló tanulm ány ugyanis -  ellentét
b en  Ricoeur munkájával -  a péché terminussal 
nem  az Isten előtti vétek szakrális bűnfogal
m át jelöli m eg, hanem  azt a többletet próbálja 
kifejezni, amely a  b ű n t a  puszta törvénysze
gésként értelm ezett vétségtől (faute) elhatárol
ja . Ennek megfelelően N abert-nél a culpabilité 
kifejezés -  a R icoeur által alkalmazott szoká
sosabb szóhasználattól m egint csak eltérően -  
nem  a  morális bűnfogalom ra utal (ezt a szere
p e t a fa u te  szó tölti be), hanem  a rra  a szabad
ságtól elválaszthatatlannak tekintett bűnös
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ségre, amelyre ép p  a morális bűnértelm ezés 
antinóm iája révén derü l fény.
28. Ennek tisztázását ígéri a rosszról szóló ta
nulm ány következő kijelentése: „Minden ellen
tét részesedik ebből az ellentmondásból [...]” (EM, 
59. o.) M egemlítendő, hogy N abert etikai 
alapvetésében ennek a  gondolatnak gazdag 
előzményei vannak. (EE, különösen 59. o.) A 
korábbi m ű azonban, m in t a m unka második 
kiadásához írt előszavában Ricoeur is kiemeli 
(1. EE, Aubier, Paris, 1962.15. o.), a  rossz m e
tafizikai eredetű  fogalmát sem a  bűn re , sem 
pedig  a  kudarcra  és a m agányra nem  alkal
mazza. így  az etikai alapvetésből a rosszban rej
lő ellentm ondás fogalma m ég hiányzik.
29. F. W. J . Schelling: WF. 109. o.
30. P. Ricoeur: Le  conflit  des interpréta- 
tio n s . Seuil, Paris, 1969. 309. o.
31. N abert nem  tekintette m agát K ant közvet
len követőjének. M aine de Biran örökségét kí
vánta továbbvinni, s  ez azt követelte, hogy bi
zonyos pontokon eltávolodjék a kriticizmus- 
ból kinövő hagyományoktól. De K ant nagy is
m erője volt, és önálló kérdésfeltevéseivel is 
mélyen kapcsolódott Kanthoz. L'EXPÉRIENCE 
interné chez Kant cím ű korai tanulm ánya 
(Revue de Métaphysique et de Morálé, 31 [1924], 
2. szám, 205-268. o.) a  Kant-értelmezés legki
tűnőbb példái között em líthető, és a  rosszról 
szóló értekezést Olivier Reboul K antról írt ki
váló m unkájában nem  alaptalanul nevezi a 
gyökeres rosszról kifejtett gondolatok „cso
dálatos kommentárjának”. (Lásd O. Reboul: 
Kant  et  le probléme du mal. M ontréal, 
1971.264. o.)
32. Lásd EM, 71. o.: „ Végességéspriváció együtt
járnak valam int J .  Nabert: DÉSIR DE
DlEU. Aubier, Paris, 1966 (a továbbiakban: 
DD). 54. o. I t t  N abert kifejti, hogy a  végesség 
-  a  hagyományos felfogás szerint -  nem  más, 
m in tprivationd’etre, léthiány, m ajd hozzáteszi: 
„[...] ez a léthiány mindig együtt jár azzal az elkép
zeléssel, hogy ez egyszersmind részesedést hordoz a 
létből, s igy azzal az elképzeléssel is, hogy a rossz nem 
gyökeres."
33. Megjegyzendő m indam ellett, hogy a nem  
csupán N abert, hanem  Lévinas által is előny
b en  részesített platonikus hagyom ány helye a 
metafizika történetén  belül erősen vitatott. 
H eidegger a  metafizikát, amelynek fő je l
lem zőjeként az „ontoteológiai szerkezetet” tartja

szám on, egyes helyeken -  Nietzsche nyomán 
-  egyszerűen azonosítja a platonizmussal. 
(Lásd M. H eidegger: Zűr  Sache DES Den- 
kens. M. Niem eyer, T übingen, 31988 
[’ 1969]. 63. o.) W erner Beierwaltes viszont, 
aki m a Plótinosz, Proklosz és az őket követő 
középkori szerzők egyik legtekintélyesebb ku
tatójának számít, a platonikus hagyom ányt 
megkísérli teljes egészében kivonni az „onto- 
teológia” heideggeri vádja alól. (Lásd W. 
Beierwaltes: IDENTITÁT und  Differenz. V. 
Klosterm ann, F rankfurt am  Main, 1980. Kü
lönösen 131-143. o.)
34. Heidegger: „a legvégesebb a végességben” a 
létm egértés; a  létm egértésre azonban -  és ve
le együtt a  lé tre  is -  feledés borul. Lásd M. 
Heidegger: Kant  und das Problem dér Me- 
TAPHYSIK. V. Klosterm ann, F rankfurt am 
Main, 41973 (11929). 226. o.: „Die Endlichkeit 
des Daseins -  das Seinsverstándnis -  liegt in  dér 
Vergessenheit.” N abert vitatja, hogy a  véges
ség a létfeledés lenne. Lásd EM, 151-153. o.
35. L. e rrő l J .  Nabert: Les philosophies de
LA RÉFLEXION. In: ENCYCLOPÉDIE FRANQAISE. 
XIX. kötet, 19. 04-14 -  19. 06-3. -  Ludovic 
Robberechts, aki egyébként H usserlről is írt 
m onográfiát, kétkötetes m űvet te tt közzé er
rő l a hagyom ányról ESSAISUR LA PHILOSOPHIE 
réflexive címen (Presses Universitaires de 
N am ur, N am ur, 1971., 1974.1. kötet: De Bl- 
RAN Á BRUNSCHVICG. II. kötet: JEAN NABERT 
ET APRÉS). -  Paul N aulin, aki két alapvető 
m unkát ír t  N abert-ről (egy átfogó földolgo
zást, valam int egy rövidebb áttekintést a  hát
rahagyott kéziratokról), a rra  a kérdésre is ki
tér, hogy milyen kapcsolat fűzi N abert m ód
szerét a  reflexív tudatelem zés kanti és különö
sen fichtei változatához. LásdIP. Naulin: L’ITI- 
NÉRAIRE DE LA CONSCIENCE. ÉTUDE DE LA PHI- 
losophie DE J ean Nabert. Aubier, Paris, 
1963. 61-80. o., különösen 61. o.; 73-74. o.; 
78. o.; valam int uő.: Le probléme de DlEU 
DANS LA PHILOSOPHIE DEjEAN NABERT (1881— 
1960). Association des Publications de  la Fa- 
culté des Lettres de  C lerm ont II , Clermont- 
Ferrand , 1980. 8-14. o. -  I t t  jegyzem  meg, 
hogy a francia perszonalizmus egyik ismert 
alakja, M aurice Nédoncelle Je a n  N abert-t egy 
előadásában a  francia filozófiának ahhoz az 
egzisztencializmussal egy időben létrejövő, de 
vele sok tekintetben szemben álló csoportosu
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lásához sorolja, amely Louis Lavelle és René 
Le Senne vezetésével a  P hilosophie  de l’es- 
prit  című könyvsorozat körül szerveződött. 
Ez a besorolás azonban filozófiailag a kétség
telenül fennálló személyes kapcsolatok ellené
re  sem látszik tarthatónak. (Lásd M. Nédon- 
celle: T rois approches d 'une philosophie  
DE L’ESPRIT, EXPLORATIONS PERSONNALISTES. 
Aubier, Paris, 1970. 267-281. o. -  A  Lavelle- 
lel való ellentétet m utatja ki Paule Levert J ean 
Nabert. U ne philosophie  DE L'INTÉRIORITÉ 
pure című tanulm ányában, 1. Archives de Philo
sophie, 1968. július-szeptem ber. 365 sk. o. Eb
ben  az írásban található m eg egyébként a 
m indm áig legrészletesebb életrajz Nabert-ről.)
36. Lásd M. M erleau-Ponty: PHÉNOMÉNOLO- 
gie  de LAPERCEPTION. Gallim ard, Paris, 1945. 
423-468. o., különösen 439. o.
37. M egemlíthető, hogy Ricoeur előszót írt 
N abert etikai alapvetésének m ásodik kiadásá
hoz, valamint angol fordításához; nem  csekély 
szerepe volt abban, hogy N abert hátrahagyott 
kéziratai a Paule Levert által végül is DÉSIR DE 
D ieu címen kiadott kötetben napvilágot lát
hattak , s e kötetet ugyancsak ő  látta  el előszó
val. Ricoeur em e szerepéről lásd m ég R. 
Franck: DEÜX INTERPRÉTATIONS DE LA MÉ- 
th o d e  de J ean Nabert. Revuephilosophiquede 
Louvain 64 (1966). 417. o.
38. Lásd P. Ricoeur: FlNlTUDE ET CULPABILI- 
t é . 1. k. 479-488. o.; De l'interprétation . 
ESSAI SUR Freud. Seuil, Paris, 1965. Különö
sen I. könyv, 3. fejezet: MÉTHODE HERMÉNEU-

TIQUE ET PHILOSOPHIE RÉFLEXIVE. 45-63. O ., 
valamint III . könyv, 2. fejezet: RÉFLEXION: 
Une archéOLOGIE du sujet . 400-443. o.; to
vábbá HERMÉNEUTIQUE DES SYMBOLES ET RÉF
LEXION philosophique . In: Le CONFLIT DES 
INTERPRÉTATIONS. I. k. 283-329. O.
39. L. különösen P. Ricoeur: Le  cqnflit  des 
INTERPRÉTATIONS. I. k. 224. o,: „A filozófia eti
ka, de az etika nem puszta morál.” Vö. uo. 331. 
o.; 335. o. Az utóbbi helyen Ricoeur név sze
rin t is hivatkozik N abert-re, aki az etikát -  a 
morállal ellentétben -  nem  előíró (preskrip- 
tív), hanem  leíró (deskriptív) jeliegűként fog
ta föl, s azon „konkrét tö rténet” vázának be
m utatását várta el tőle, am elyet -  m in t írta  -  
„minden én újrakezd, ám anélkül, hogy minden 
esetben be is fejezné”. (Lásd EE, 141 sk. o.) -  Ri
coeur m indm áig utolsó könyve Soi-MÉME 
comme un  autre címmel je len t m eg a  párizsi 
Seuil kiadónál; e m ű hetedik és nyolcadik fe
jeze te  tárgyalja etika és m orál m egkülönböz
tetését.
40. Lásd P. Ricoeur: L'ACTE et  le signe selon 
J ean Nabert. Les études philosophiques, Nou- 
velle série, 17 (1962), 3. szám. 339-349. o. (Az 
írás m egtalálható a  Le co n flit  des interpré- 
tations cím ű gyűjteményes kötetben is, 211— 
221. o.) Vö. 349. o. (=  221. o.): „Más nyelvet 
használva, amely immár nem Nabert-é, amelynek 
használatára azonban Nabert életműve ösztönöz: 
minthogy a reflexió nem önmagunknak önmagunk 
általi szemlélete, ezért hermeneutikává válhat, s az
zá is kell válnia."

. Rövidítések
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EE J . Nabert: Éléments pour une éthique . P. U. F., Paris, 1943 (vö. 24. jegyzet). 
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DD J . Nabert: DÉSIR DE D ieu . Aubier, Paris, 1966 (vö. 32. jegyzet).



Tatár Sándor

TÖBB MINT EGY ÉVE,

több mint egy éve köszönted meg s 
hagytad abba,

mint ki utált-unt terhét leteszi,
több mint egy éve kellett jobban föld nyugalma,
mint fiad tanácstalan (és hitetlen) becézései.

Tél van megint és benne megvan minden; 
véglegesnek tűnnek az utcák és a fák, 
és ugyanúgy van a lépteknek céljuk 
(vagy ugyanúgy nincs) Egykedvű világ

A halál is talán csak poros díszlet 
-  majd újranyomtatják a színlapot, 
ha elmegy egy-egy, akinek nem ízlett 
a lét, mit sorsa tengnie adott.

Fogy ez, fogy az. Fogy teafű, papírzsebkendő. 
Több mint egy éve... Ott künn fagyott rögök. 
Ott lennél te is, ahol a Teremtő 
(ha van), a vastag téli hófelhők mögött?

Egy évnél több. Más lett pár százezernyi sejtem.
És te sem őrizhetted, ami volt közös;
leszel-e oly természetes, miként a föld a kertben?
S hogy szemem már nem, csak az ég alja vörös?

Az nem lehet! De mégis -  hogyan másképp ??
Nincs. -  kurta szó s még nem is nyelvtörő, 
az idő megteszi, amit, s bár, persze fáj még, 
a két sebszáj (akár a földé) csak-csak összenő.

Több mint egy éve köszönted meg s hagytad abba. 
Persze, a rák. Ok és ürügy mindig akad.
S bár préselném időnket s béklyóznám szavakba, 
ő győz, ki nincs. A pillanat.



Imreh András

ÖREGEMBER ŐSZI KERTBEN

Egyszerre érik minden. S egyre hull a 
véget nem érő jégeső: dió, 
lottyadó naspolya, dinnyényi alma 
zuhog, mintha a gravitáció

nőtt volna meg. Hogy már csak kalapban 
merek kijönni! S hiába szedem 
fel még sötétedés előtt a nappal 
lehullt szemeket, hogy nyugtom legyen,

ha máskor nem, legalább éjszaka -  
nem hagy ez a potyogás, a redőnyön 
is átszivárgó rothadás szaga.
S hogy mi lesz ennyi gyümölccsel. Befőznöm

felesleges, kidobni nincs erőm.
Telve minden lábos. Lábos? Veder, 
vájdling. A kislavór. Gond az öröm
ből, bőségből szükség lesz. Kár. De mert

zaklat a szétrepedt növényi hús, 
összerándult, megpetyhüdt körtebőr, 
kukacrágta, elrozsdállt alagút 
a mag felé, s e mindenfelől

áradó édeskés bűz -  nyári tyúkól 
megolvadt kátránypapírja alatt 
tyúkszar, hullt pihe, friss tojás szagából 
lassan érlelődő, savanya szag -,

muszáj vackolódnom itt, míg e rossz szag 
el nem lep teljesen, amíg kezem, 
hajam, összes pórusom be nem issza 
végleg... -  Erősen verejtékezem.
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SZONETT

Én nem vagyok öreg. Csak kedvelek 
egyedül lenni, üldögélni, várni, 
időt húzni, sajnálom, ha már ki 
kell dobni szennyes alsóingeket,

eléggé fölidegesítenek 
a személyemet érintő baráti 
jótanácsok, ragaszkodom, akármi 
áron, az egyes bútorelemek

mindenkor épp adott állapotához, 
örülök, ha helyettem más határoz, 
néhány jobban induló mondatom

indokolatlanul abbahagyom.

Tóth Krisztina

REGGELI REPÜLŐTÉR

Feszített tükrű csönd közöttünk, 
két végén égő cigaretta: 
Kifutópálya.
Ködszitálás,
lélegzetünk zimankós turbinái. 
Mint egy reggeli repülőtér, 
tele széllel és búcsúzással



MA REGGEL

Ma éjjel a túlpartról hívott valaki, 
sokáig havazott a hangja a telefonban.
Azt mondta, visszafordult volna, 
de megcsúszott a legvégső kanyarnál.
Ez mindig így van -  szóltam az alvó bádog hangján. 
A szék magától billen, 
a test magától csúszik át 
a túloldal nehéz vizébe 
egy öntörvényű, csavart mozdulattal.

Nyisd ki a szemed 
nézz szét nézz szét 
fehér lavórba zuhog a reggel.

MÁSIK TENGER

Algás, sötédő hullámtörők közt zúg a felcsapó víz,
deszkákat vág az óceánjáró rozsdás hasához,
távol halászhajók
fordulnak lassú körben,
nyomukban villogó, türelmetlen sirályok.
Dagály van, 
tenger lép a partra,
tenger lép a halászok gyűrött, felázott lábnyomába, 
befelé nézel, 
tenger ott is,
és csak vándorló dűnék konok, 
dallamtalan szitája.

Fölül épp ilyen dombokat 
sodort a száraz szél az égre.
Látni a gyíkok lüktető hasán, 
hogyan gyorsul a sziklák érverése.
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És most.
Fellőtt sirály:
Dél.
Két hajó takarja egymást, 
árbocuk csúcsa összeér.

A lázas, termékeny felejtés kezdetével 
szükségem lesz mindnyájatokra. 
Mutassátok meg, kérlek, arcotok 
milyen így félsötétben a 
hűtlenség árnyékával bevonva:

Együtt kívánok látni minden 
arcot, együtt a részletekkel, 
minden test minden mozdulását 
az idő minden szeletében.

Azután kérem a ruhákat, 
kérem a ruhák érintését, 
közelképet a bársonyokról, 
a frottír őserdejéről.

Pontos, pontos szavakat kérek. 
Téglaport! Villanydrótot! Pihéket! 
Hajszálakat! Tenyeret! Szárnyat! 
Óriás, feszülő vásznat!
Vitorlát, mit a szél kibont!

Követelem egy másik tenger 
partján a régi tériszonyt.

Juhász-Nagy Pál-Zsolnai László

AZ ÖKOLÓGIAI KULTÚRÁRÓL

ZS. L. Induljunk ki abból az állításból, hogy az ökológia „mindenki ügye’’. Ez számomra 
azt az elemi tényt fejezi ki, hogy az ember -  higgyen bármit is önmagáról -  eredendően 
természeti kreatúra, biológiai lény. Ezernyi szállal kötődünk a természethez, annak 
ép-egész voltához, a biómok lepusztulása bennünket is veszélyeztet, akárcsak a többi 
fajt. Talajpusztulás, levegőszennyezés, a vizek fertőződése, a mesterséges környezet 
veszélyei, kell-e még sorolni? Levendel László, a kiváló tüdőgyógyász már az „ökológiai
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gyógyászat” szükségességéről beszél. Közvetlenül kimutatható összefüggés van ugyanis 
a levegő szennyezettsége és a sok tüdőgyógyászati megbetegedés között.1 Itt már va
lóban életről-halálról van szó.
J-N. P. Rendben van, fogadjuk el, hogy az ökológia „mindenki ügye”, ám tegyük hozzá 
rögtön, hogy kinek-kinek másképp az ügye. Az ökológiának valóban mindenkihez szóló 
üzenete van, de ez az üzenet más és más jellegű lehet aszerint, kinek milyen a kép
zettsége, társadalmi szerepe és így tovább. Tegyünk értelmes, határozott különbséget 
aközött, hogy „közöm van hozzá” és „értek hozzá”. Fontos ez a különbségtétel, mert 
mióta hazánkba begyűrűzött az ökológiai konjunktúra, a magukat „ökológusnak” ti
tuláló személyek úgy szaporodnak, mint a nyulak. Hetet-havat összehordanak, de iga
zából fogalmuk sincs arról, hogy miről beszélnek. Kínosan jó példa erre az Új Forrás 
eléggé eklektikus, helyenként pedig kifejezetten zavaros vitája a kultúra ökológiájá
ról.2 Az én álláspontom ebben a kérdésben az, hogy „a kultúra ökológiája” nincs, el
lenben ökológiai kultúra van.3 De miért kell efféle elemi dolgokkal annyit küszköd
nünk? Nem azért, mert sokan egyszerűen elmulasztották a szaktárgyi tájékozódás leg
elemibb formáját, lehetőségét is? Bennem állandóan Orbán Ottó egyik találóan szel
lemes passzusa motoszkál: „Dialektikusán véve a tudományok összefüggnek egymással. Az 
irodalomtudomány példáid a botanikával, a zöldségek révén. ”*
ZS. L. Megvallom, tetszik is, amit mondasz, nem is. Tetszik, mert valóban hadat kell 
üzennünk az ostoba felszíneskedésnek, kontárkodásnak, az ökológiában éppúgy, 
mint az ökonómiában. De a mondókád egy része -  a hangneme? — azért nem tetszik, 
mert a tudálékos tudomány, a fölény beszél belőle. A helyzeted azért nehéz, mert két- 
frontos küzdelmet folytatsz. Az ökológusok táborában -  tehát befelé -  megpróbálsz 
minél nagyobb gondolati fegyelmet, igényességet szuggerálni. Kifelé pedig, tehát a 
szakmán kívüli közvéleménynek igyekszel közvetíteni a diszciplína ilyen-amolyan su
gallatait. Nem vagy néha túlságosan is szigorú, maximalista? Tudniillik az ökológia mint 
mindenki ügye kapcsán óhatadanul belebodunk a közérthetőség ravasz kérdésébe. 
Hadd hivatkozzam néhány közismert figurára, akik úgy tudtak szólni a legszélesebb 
közvéleményhez, hogy közben egy jottányit sem engedtek a maguk pontossági, kor- 
rektségi igényéből. Ilyenek G. Durrell, Cousteau kapitány vagy Konrad Lorenz.
J-N . P. Durrellt a tudósok -  ha egyáltalán észrevették -  berakták a „jó tollú szépíró” 
dobozba, s azt, hogy milyen fontos dolgokat mond például a fajok kipusztulásáról, 
hogy milyen színesen közvetíti a természetbúvár kultúra legjobb hagyományait, szinte 
észre sem vették. Cousteau-t igazán híressé megejtő szépségű filmjei tették -  többek 
között A TENGER TITKAI ám túl sokáig csak nagyon kevesen vették komolyan azt, 
amit a világtengerek elszennyeződésének veszélyeiről írt és mondott. Jól emlékszem, 
hány biológus lepődött meg, amikor 1973-ban Lorenz -  az etológia klasszikus triásza 
egyikeként — Nobel-díjat kapott. A molekuláris biológia bűvkörében élők az in vivő 
terepbiológiát korszerűdennek vagy egyenesen gyanúsnak tekintették. De említsük 
meg Rachel Carsont is, aki tengerbiológus, oceanográfus volt. A kortársak első három 
könyvét jóformán észre sem vették, ám amikor a N ÉMA t a v a s z  megjelent, a kemizáció 
biológiai veszélyeiről,5 szinte elszabadult a pokol, kibontakozott egy hosszan tartó és 
heves vitasorozat.6 A kulcs az intelligens szereptudási Hogy mit értek ezen? Azt, hogy 
a kívülálló ne „tudóskodjék”, még véledenül se merészkedjék az ökoszisztéma-halan
dzsa ingoványos talajára. A tudományos kutató viszont ne nagyképűsködjék. Vegye 
tudomásul: ő a kultúra egy tanult szakmunkása, és nem több. Próbálják meg együtt 
megkeresni a közös nyelv hatékony fordulatait. Fontos tehát a szakszerű közért
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hetőség, de azért a világért se becsüljük le a kifejezetten ezoterikus műveket. A múlt 
századi „Naturphilosophie” művelőinek, Hegelnek, Fichtének, Schellingnek és Goe
thének sok írása — mai szemmel — némiképp zavarosnak tűnik, de szerintem érdemes 
alaposan szemügyre venni, mi bennük a jó, mi a rossz. Hasonlóan fontos a német 
költészet Hölderlin-Novalis-Mörike-Rilke vonala. Például Rilke a Duinói ELÉGIÁK- 
ban nagyon fontos dolgokat mond a növényi, állati és az emberi lét viszonyáról.8 
Ugyancsak igaz ez a New England természetprófétáira és Szibilláira, Emersonra, Tho- 
reau-ra, Emily Dickinsonra is. Magam évtizedek óta izgalommal lesem a Thoreau- 
kultusz újabb és még újabb fellángolásait.9 Gyakran tűnődöm el azon, vajon mi vonzza 
a sok tekintetben primitíven pragmatikus jenki természetkutatókat olyannyira Tho- 
reau írásaihoz. Vajon nem az-e, ami belőlük éppen hiányzik?
ZS. L. Biztosan. Thoreau olyan független személyiség volt, amilyen manapság ritkán 
terem. Ő igazán különös figura; természetbúvár is, nem is, az örök kereső, aki folyton 
elégedetlen a természetbúvárok szellemiségével, mentalitásával. Azt írja Naplójában, 
„ahhoz, amit én keresek, még talán a mitológia áll a legközelebbEgy nagy lélek elfordulása, 
ez korának száraz tényirodalmától!
J-N. P. Az ezoterikus természetköltészet jelentőségére hadd hozzak egy konkrét példát, 
Tennyson egy versét, az IN MEMÓRIÁM sorozat LXIX. darabját. Figyeld meg, a költő 
milyen „modern módon” indít, szinte a mi mizerábilis korunkat előlegezi meg.

„Álmodtam: lomb több sose hajt.
Az Őstermészet kimerült.
A városra köd s füst terült,

Hord ajtómhoz üres zsivajt:

Elhagytam a város zaját.
S erdőn, hol tüskebokor-ág 
Nőtt, törtem szerény koronái,

Homlokom az pántolja át.

Nevette egy, gúnyolta más,
Ifjú, gyerek és ősz öreg,
Visszhangozták a közterek:

»Bolond ez, töviskoronás!«

»Gyermek*, szólt rám ez, s az: »bolond!«
Megleltem az éj angyalát,
Arca sugár volt, hanga lágy,

Rám nézett s elmosolyodott.

Hozzáért fény-kezével ő,
S koronámból levél fakadt.
S hogy szólt, nem volt gyászos a hang,

De szava alig érthető. ”*

* Rakovszky Zsuzsa fordítása; itt jelenik meg először.
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ZS. L. Ez valóban megrendítően szép vers. Mi az üzenete? Nem az, hogy egy új, re
ménybeli ökológiai kultúra kialakításának fő feltétele egy „új érzékenység" térnyerése? 
Ennek az ökológiai érzékenységnek nagyon sokféle forrása, megnyilvánulása lehet
séges. A lényeg a beleélő fantázia, a természettel való empátia. Ha egy természeti lé
tezőt a maga teljes értékvalóságában sikerül megragadni, akkor már nehéz lesz döntést 
hozni annak elpusztításáról vagy tönkretételéről. Ennél a kérdésnél lehetetlen meg
kerülni a zöld mozgalmak ügyét. Az e mozgalmak körül kialakult írásokra mondtad-ír- 
tad többször, hogy „sok bennük a zöldség”, azaz éretlenek, bugyuták. 
j-N. P. Igen! Én azt mondom, hogy mindenkinek meg kell tanulnia a maga leckéjét. 
Előbb el kell mélyülni a szakmában, s csak azután szabad az ökológiai okoskodásokat 
kivinni az utcára. Jó, jó, tudom, ez milyen nehéz, s a Zöldeknek -  társadalmilag való
ban hasznos föllépéseik közben -  kevés idejük marad az igazi érvelésre, a gondola
tokkal való küzdelmes vívódásra. Tudom, a mozgalom még fiatal, s csak nemrég kezd
te el a maga elitjének a megteremtését.
ZS. L. Nekem a fő bajom a zöld irodalommal az, hogy sok esetben meglehetősen 
inoperatív. Olyan állításokkal, hogy „megbomlott a Földön a bioszféra egyensúlya”, nem le
het mit kezdeni. Mit tegyünk, mire figyeljünk, ezekre a kérdésekre az ilyen típusú 
állítások nem mondanak semmit. Az ökológiai utópiákat sem kedvelem. A jelen ke
serves helyzetre mintegy antitézisként vágják oda az ember és a természet kívánatos 
harmóniáját. Csakhogy ezzel elfedik azt a megkerülhetetlen tényt, hogy az ember és 
a többi faj között konfliktus áll fenn. Mi nem lehetünk úgy társai a bálnáknak, mint -  
mondjuk -  a delfinek. Az értékeket nem utópisztikusán kell közvetíteni. József Atti
lával szólva„nm élünk mesék tején”. Igenis „hörpintünk valódi világot/habzó éggel a tetején”. 
Az értékeket hitelesen az értékkövetés-értéksértés drámájában lehet megmutatni. 
J-N. P. Jól beszélsz. Jézus Hegyi Beszédében is csupa értékkonfliktus fölvillantásával 
találkozunk. Jézus nem filozofál, hanem a való világból vett eseteket mutat be mint 
példákat és ellenpéldákat. Az értékek és az értéksértések benne vannak a világban, 
azokat nem mi találjuk ki.
ZS. L. Aligha kerülhetjük meg azt a feladatot, hogy a magyar nyelvű szakirodalomról 
ne szóljunk néhány szót. Hajói emlékszem, a sort Ward és Dubos „közhelykollekció
ja” nyitotta meg (CSAK EGY FÖLD VAN), majd Gyocskin felszínesen félrevezető 
opuszkuluma következett, A VESZÉLYEZTETETT ÉDEN, meg a Vester-féle mű (Az 
ÉLETBEN MARADÁS PROGRAMJA), nem beszélve most Széky Pál gyöngécske ökológiai 
kislexikonáról.10 Valljuk be, az összkép elég siralmas.
J-N. P. Számomra érthetetlen, hogy a magyar könyvkiadás miért ezeket a jó  szándékú, 
de eléggé elhibázott könyveket „szúrta ki” az óriási választékból. Valószínű, hogy az 
emlegetett könyvek kiadói a legkisebb ellenállás irányába mentek. Kérdem én: ugyan 
miért nem fordították le magyarra az „ecology” egyik nevezetes kézikönyvét sem. Bár
mennyire vitatható is E. P. Odúm vagy R. H. Whittaker tankönyveinek némely állí
tása,11 ha valamelyik kiadó annak idején vállalkozik a megjelentetésükre, akkor ma 
nem itt állnánk sem az ökológia, sem pedig az ökológiai kultúra terén.
ZS. L. Lehetséges. De befejezésül hadd idézzem a francia filozófus Paul Ricoeur szavait: 
„A kultúra lényege szerint közös. A kultúra sajátossága az, hogy olyan hitek, szabályok, normák 
együttese alkotja, melyekhez mindenki egy bizonyos kielégítő szinten ragaszkodik, azért, hogy kö
zösen tudjanak cselekedni, illetve e közös cselekvést szabályozni tudják. ”12 Vagyis az ökológiai 
kultúrára mint a közös cselekvés alapjára és szabályozójára lenne szükség. Hogy meg
éljük azt, ami Paul Brooks szép könyvének már a címében is benne van: SPEAKING 
fór Natúré.13
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Lukács Péter

OKTATÁSPOLITIKA ÉS ISKOLASZERKEZET

Az utóbbi hónapok oktatáspolitikai sajtóvitáinak középpontjában a tanfelügyelet kér
dései álltak: a tankerületi főigazgatóságok (újabb nevükön területi oktatási közpon
tok) életre hívása körüli vita zaja elvonta a figyelmet a szerintem fontosabbakról, mind 
a világnézeti szabadság iskolai garanciáinak, mind pedig az iskolaszerkezet szabályo
zásának problémájáról.

Én most ez utóbbival szeretnék foglalkozni, egy olyan kérdéssel tehát, amelynek a 
lassan több mint egy éve folyó nyilvános viták résztvevői igen kevés figyelmet szentel
tek. Pedig az, hogy a tanfelügyeleti szervezet hogyan épül fel, milyen az igazgatási 
jogosítványok elosztása, az a politikai váltógazdálkodás keretében tollvonással meg
változtatható. A felügyeleti rendszer szaktanácsadói hálózattá alakítható át, tetszés sze
rint liberalizálható vagy centralizálható stb.: a tanárok jól tudják, hogy az iskolákban 
folyó munkát ez a valóságban alig-alig érinti. (A harmincas évek óta a magyar tanfel
ügyeleti rendszert átlagosan négy-öt évenként szervezték át.)

Az iskolarendszer szerkezete azonban évtizedekre meghatározza a közoktatás egész 
működését: lényeges átalakítása olyan horderejű és árú változtatást, totális reformot 
jelenthet, amelyre ezért a modern államok nagyon ritkán szánják rá magukat. Nem 
véletlen, hogy átfogó iskolaszerkezeti reformra a fejlett nyugati országokban (a hat
vanas évek Svédországát kivéve) évtizedek óta sehol sem találunk példát. Ehelyett
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részleges változtatásokkal a meglevő iskolatípusaik egységesítésére és azután az azon 
belüli variációk számának növelésére törekednek, a belső hatékonyságnövelő megújí
tási törekvéseknek biztosítanak zöld utat.

Az iskolatípusok adják ugyanis azt a szükségképpen szilárd szervezeti keretet, 
amelyhez a közoktatás lényegében minden eleme igazodik: a képesítések rendszere, 
a tananyag-szabályozás, a finanszírozási elvek és módok, a tankönyvellátás, illetve tan- 
könyvpiac, de ami ezeknél sokkal fontosabb: a különböző társadalmi csoportokhoz 
tartozó családok iskoláztatási stratégiái is.

Az oktatási törvénykoncepcióhoz kapcsolódó sajtóviták során alig, a „terepen” 
azonban, a ma elsősorban a helyi önkormányzatok szintjén folyó oktatáspolitikai küz
delmekben újra meg újra fölmerülnek olyan törekvések, amelyek a magyar iskola- 
rendszer szerkezetének lényegi átalakítását eredményezhetik, s a törvénykoncepció 
közzétett változatai -  elfogadásuk esetén -  ezt igencsak ellentmondásos módon fogják 
lehetővé tenni. Ezzel kapcsolatban éppen a dolog hordereje miatt elengedhetetlen 
lenne, hogy a politikai pártok és az érdekszervezetek is állást foglaljanak. Ez azonban 
mindmáig nem vagy nem egyértelműen történt meg: ezek a szervezetek, úgy tűnik, 
a kérdés súlyát sem ismerték még fel.

Miről döntünk az iskolarendszer szerkezetének változtatásakor?

Az iskolatípusok nemcsak a tanítás szervezeti keretét adják, de társadalmi integrációs 
és szelekciós funkciót is betöltenek. Nyilvánvalóan integrál a kötelező alapiskola, ami
kor egy bizonyos életkorig a különböző társadalmi rétegekből származó fiatalokat 
nagyjából egységes ismeret- és élményanyagban részesíti, illetve olyan élethelyzetbe 
hozza őket, amelyben a leendő segédmunkások és a leendő értelmiségiek ugyanabban 
az iskolában, netán ugyanabban az osztályteremben tanulva az egymással való későbbi 
kommunikáció, együttélés alapjait elsajátíthatják és gyakorolhatják. Integrálnak a to
vábbi iskolatípusok is, amennyiben egy-egy iskolatípus nagyjából azonos élethelyze
tekre készíti fel tanítványait. De szelektálnak is, mert az egységes alapiskolát követő kö
zépfokú iskolafajták egymásétól eltérő társadalmi szerepekre készítenek fel. És szelek
tálnak, mert formalizáltan is, mindenki számára átlátható módon „elosztják” az állam
polgárokat vagy, ha tetszik, a munkaerőt e szerepek, a társadalom különböző polcai 
között. A társadalmi folyamatokról kevésbé tájékozott, a politika iránt közömbös 
szülők számára is nyilvánvaló: amikor gyermekeik számára iskolát választanak, ak
kor egyben jövendő életpályájukat, társadalmi helyzetüket is többé-kevésbé megvá
lasztják.

Általában elmondható, hogy minél rendiesebb, kasztosodottabb egy társadalom, il
letve minél inkább törekszik ilyen jellegének megőrzésére,

-  annál rövidebb életkorig tart ott a kötelezően egységes jellegű alapiskolázás, vagy
is annál korábbi életkorban írják elő vagy teszik lehetővé az első iskolaválasztási dön
tést, és

-  annál több és különbözőbb iskolatípusba terelik a fiatalokat az első döntés után, 
illetve annál több lépcsős, annál inkább piramisra hasonlító rendszert alakítanak ki.

Arra a kérdésre, hogy a sokféle lehetséges közül pedagógiai vagy pszichológiai 
szempontból melyik iskolaszerkezet a jobb, a hatékonyabb, azért nem lehet egyértel
műen válaszolni, mert az iskolarendszert sehol sem e szempontok szerint alakítják.
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Az iskolaszerkezet az adott ország gazdasági lehetőségeinek függvényében az eltérő 
érdekű társadalmi csoportok egymás közti küzdelmének eredményeként alakul ki. 
Ezért olyan nehéz és kockázatos a változtatása is: hiszen egy kiküzdött és a történelmi 
hagyományok által többé-kevésbé szentesített társadalmi egyensúly felbontásával jár, 
az éledehetőségeknek az egyes rétegek, csoportok közötti újraelosztását jelenti.

I skolarendszer-változatok

A mai fejlett országok közoktatási rendszerei rendkívül sokfélék -  és az egységes kilenc- 
osztályos alapiskolára épülő svédtől a négy elemire épülő szelektív svájciig mindegyik mű
ködőképes.

A sokféle változat alkotta skála végpontjain mindenesetre kijelölhető két, egymástól 
legnyilvánvalóbban eltérő modell, amelyeket liberálisnak, illetve konzervatív-rendi- 
esnek szoktak nevezni.

a) Az előbbit, a liberálisát leginkább az USA rendszere példázza, ahol is az elemi 
iskola után lényegében mindenki ugyanabba az iskolatípusba, a high schoolba jár, 
nincs külön gimnázium, szakmunkásképzés stb. De ezen az iskolán belül a helyi po
litika által elfogadott igények és az egyéni választások szerint igencsak sokféle tantár
gyat többféle szinten is tanulhatnak a diákok. Ugyanabban az iskolában felkészülhet
nek egyetemre éppúgy, mint ahogyan szakmai előképző tárgyakra is jelentkezhetnek. 
Ez a rendszer nyilvánvalóan a sokat emlegetett „olvasztótégely” szemléletet tükrözi. 
Az iskolától itt nem azt várják, hogy a gyerekeket formális mechanizmusokkal „elosz- 
sza” a különböző életutak között, hanem ellenkezőleg, hogy integrálja őket. A szelek
ciót részben az egyes iskolákon belüli önkéntes tanulói választásokra bízzák, részben 
pedig a közoktatás utánra halasztják, a munkaerőpiacra bízzák.

b) A változatok skálájának másik végpontján áll az ellentétes szemléletű kontinen
tális európai, nálunk általában porosznak nevezett, lényegében a napóleoni mintákat 
követő szisztéma. Ennek máig is fennmaradt példája a német vagy a svájci iskolarend
szer a maga korai iskolaváltásával, illetve egymástól mereven elkülönülő iskolatípu
saival, amelyek igen korai életkorban formálisan is eldöntik, hogy ki hova, milyen tár
sadalmi polcra vagy „fachba” kerülhet egyik vagy másik típus elvégzésével. Ez a szisz
téma nyilvánvalóan inkább a társadalom rendi jellegének, a társadalmi rétegek közötti 
elválasztó falaknak a megőrzését szolgálja, mintsem a tudás, a képességek valamiféle 
szabadpiaci versenyét. (A háború előtti magyar rendszer a német-svájci példát követ
te, 1945 után azonban az általános iskola bevezetésével fejlődése az amerikai irányba 
kanyarodott el, mint ahogyan a hetvenes évektől az angol és a francia iskolarendsze
rek is ebben az irányban változtak.)

Látni való, hogy az iskolarendszer szerkezeti változtatásának vagy megőrzésének 
kérdése semmiképpen nem pedagógiai vagy pszichológiai, illetve irányítási szakkér
dés, sőt nem is szakmai, hanem vegytisztán politikai probléma. Fentebb azt írtam, 
hogy ezzel kapcsolatban napjaink Magyarországán minden politikai erőnek egyértel
műen állást kell foglalnia. Nem azért gondolom így, mert szerintem ez valamely akár 
„nemzeti”, akár „liberális” ideológiából következően „elvileg fontos ügy”, hanem, 
mert úgy látom, hogy az utóbbi néhány évben hazánkban végbement társadalmi-gaz- 
dasági-politikai folyamatok ezt a kérdést sürgősen megoldandó, akut problémává 
tették.
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Miért kell ma döntenünk erről?

Egyrészt azért, mert a korábbi hatalmi-politikai struktúra összeomlásával aktivizálód
tak azok a politikai erők, amelyek előnyös társadalmi pozícióik gyermekeikre való biz
tosabb átörökíthetése érdekében szeretnék a kötelező egységes iskoláztatás korhatárát 
minél alacsonyabban megszabni, gyermekeiket az „ásóbb néposztályok” gyerme
keitől minél korábban elválasztva nevelni, a szelekciót minél merevebb keretek közé 
terelni.

Ezekre az erőkre kívánt rájátszani Glatz Ferenc, a Németh-kormány kultuszminisz
tere, amikor a rendszerváltás előtti utolsó pillanatban meghirdette a nyolcosztályos 
gimnáziumok létesítésének „vonalát”. Abban bízhatott, hogy ez a program nem csak 
általában az előnyösebb helyzetű rétegeknek, de az úri Magyarország iránt, a rendi
esség iránt nosztalgiát érző -  körvonalazhatadan, ám mindenesetre létező -  csopor
toknak is vonzó lesz majd. Számítása legalábbis részben bevált. A minisztérium eddig 
mintegy hatvan iskolának adott nyolcosztályos, illetve hatosztályos gimnáziummá ala
kulásra engedélyt. Igaz, ezek döntő többsége a demográfiai hullámvölgyet érzékelő, 
vagyis tanulói „elfogyásától” és így pedagógusainak feleslegessé válásától félő általános 
iskola, illetve közismerten gyenge színvonalú gimnázium. (Az utóbbi tíz évben az ál
talános iskolai korosztály létszáma majd harminc százalékkal csökkent.) Ezeknek az 
iskoláknak a nagy többsége még csak egy-egy „új típusú” osztály indításával próbál
kozik a „normál” osztályai mellett. A most alakuló egyházi gimnáziumok viszont na- 
gyobbára eleve nyolc- vagy hatosztályos képzést vesznek tervbe.

Az említett társadalmi csoportok és a munkanélkülivé válástól tartó pedagógusok 
törekvéseinél azonban sokkal fontosabb oka is van, hogy az iskolarendszer reformjával 
ma foglalkoznunk kell. Az ugyanis, hogy a szocialista nagyvállalatok csődjével, a gaz
daság átrétegeződésével az összeomlás határára került egy korábban elfogadott ma
gyar iskolatípus, a szakmunkásképző, és megrendült a helyzete egyes szakközépiskolai 
profiloknak is. A vállalatok sorra felbontják korábbi szerződéseiket a szakképző intéz
ményekkel: nem fogadják a tanulókat gyakorlati képzésre. Amely iskoláknak pedig 
van saját tanműhelyük, azok sincsenek sokkal jobb helyzetben: az általuk tanított szak
mák egy részére nyilvánvalóan nincs szükség, végzőseik jó részére nyilvánvalóan a 
munkanélküliség vár.

A szakmunkásiskolák korábban az általánost elvégzők mintegy felét fogadták be, 
vagyis most ijesztően nagy létszámú gyerekcsoport kerül válságos helyzetbe. Vagy „be 
sem férnek” a megmaradó szakiskolákba, vagy ha igen, ők is, pedagógusaik is tudják, 
hogy valójában „munkanélkülivé képző” intézménybe kerültek.

Elvileg egyszerű lenne őket máshová irányítani. Azoknak a tanulóknak azonban, 
akik „békeidőben” a szakmunkásképzőkbe iratkoztak volna be, nemcsak elegendő 
hely nem biztosítható ma a gimnáziumokban és a működőképes szakközépiskolákban, 
de nagy részük az ottani követelményeknek meg sem képes felelni. Hiszen a szak
munkástanulók majd harmada eddig is lemorzsolódott a képzés első két évében. Egy 
részük azért, mert valóban még az ottani elvárásoknak sem felelt meg, más részük 
pedig, mert a magyar gazdaság tőlük még azt sem igényelte, amit ott meg kellett volna 
tanulniuk. A lemorzsolódók, sőt az általános iskola után tovább sem tanulók is mind
eddig „elrázódtak” valahogyan, megtalálták helyüket a munka világában.

Ma már azonban ez sincs így, és nem is lehetséges, hogy így legyen. Nem azért, 
mert a tizenhat éves életkor előtti munkavállalást tiltják azok a nemzetközi e^yezmé-
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nyék, amelyekhez most Magyarország is csatlakozott, hanem mert a mai magyar gaz
daságban a gyermekmunkára egyszerűen nincs fizetőképes kereslet. Ezért akár akar
juk, akár nem, ezeknek a fiataloknak megfelelő iskoláztatási lehetőséget kell nyújta
nunk: nem kerülhetnek az utcára.

Hogyan tegyük ezt? Kézenfekvőnek látszik a nyolcosztályos képzés meghosszabbí
tása az ő esetükben kilenc-tíz évfolyamosra, egy másik megoldás lehet a változatlanul 
nyolcévesnek hagyott általános iskola után valamilyen két-három évfolyamos parkol
tató, munkaerő-piaci beilleszkedést segítő, de konkrét szakmát nem adó tagozat kiala
kítása a mai szakközépiskolákhoz kapcsolódva. (Számomra ez tűnik a leginkább cél
szerűnek.) Elképzelhető új, önálló iskolafajta létrehozása is, de akármilyen megoldást 
keressünk, az mindenképpen legalább részleges iskolaszerkezeti változtatást jelent.

Úgy látom, hogy az iskolastruktúra átalakítására vonatkozó döntést a fenti két té
nyező -  bizonyos társadalmi elitcsoportoknak a munkanélküliségtől tartó egyes pe
dagógusok által is képviselt érdekei, illetve az általános iskolából kilépő tanulók közel 
felének a problémája -  súlyának mérlegelése kell hogy befolyásolja. Az is látni való, 
hogy a két érdek egymással ellentétes hatást fejt ki. Minél korábbra hozzuk a nyolc- 
osztályos vagy hatosztályos gimnáziumok indításával az első iskolaválasztás korhatá
rát, annál nehezebb helyzetbe kerülnek azok, akiknek ma nemcsak tíz-tizenkét, de 
tizennégy éves korukban sincs reális választási lehetőségük.

A magyar társadalom alakítására lehetőséget kapott politikai erőknek, elsősorban 
a pártoknak, választaniuk kell, hogy melyik törekvést, illetve problémát milyen mér
tékben vállalják. De legalábbis el kell kezdeniük végre a kérdés megoldásának kere
sését.

Előnyök és hátrányok

El kell dönteniük először is, hogy olyan szabályozás mellett állnak-e ki, amely lehetővé 
teszi az egységes alapiskolázás kötelező koréveinek leszállítását, az általános iskolának 
a nyolcéves, illetve hatéves gimnáziumok elterjesztésével történő felrobbantását, vagy 
arra törekednek, hogy megtartsák, esetleg valamilyen fentebb említett formában köz
vetlenül vagy közvetve meg is hosszabbítsák a mai nyolcosztályos általános képzést. 
Erről a döntéshozóknak elvileg nagyon könnyű határozniuk, hiszen „csak” saját ér
tékrendjüket kell tisztázniuk: mit tartanak fontosabbnak.

Az előbbi változat előnyei a következők:
-  hatékonyabb tanulás a kiválasztottak, a korábban kezdődő gimnáziumokba beju

tók számára, akik megszabadulnak a lassabban haladók, a hátrányosabb helyzetűek 
jelentette nyűgtől,

-  a korábban gimnáziumba kerülő gyerekek korábban, már tíz-tizenkét éves kortól 
szakosodhatnak az egyetemi továbbtanulásra, és így a felvételin versenyképesebbek 
lesznek,

-  a pedagógusok a mai felső tagozatnak megfelelő gimnáziumi osztályokban a szo
ciálisan „egyneműbbé váló” diáksággal könnyebben érthetnek majd szót.

Hátrányai közé a következők tartoznak:
-  az így népiskolává visszasüllyedő általános iskolában maradók, már magától a 

ténytől, hogy ők „csak” általánosba járnak tíz-tizennégy éves korukban, eleve alacso
nyabb értékűnek számítanak majd, és ennek megfelelően fognak viselkedni is,

-  a falusi települések, amelyek általános iskolát még fönn tudnak tartani, de olyan
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iskolatípust finanszírozni, amely tizennyolc éves korig képez, már nem tudnak, a mos
taninál korábbi életkorban kell hogy városokba küldjék majd tehetséges gyermekeiket 
tanulni (a magyar általános iskolák többsége ilyen kis településeken van),

-  a népiskolákban maradó pedagógusokat ez a változás a mainál nehezebb hely
zetbe hozza majd, mert tanulóikat rosszabb értelemben teszi szociálisan egyneművé,

-  és végül hátránya az is, hogy az előre láthatóan növekvő ifjúsági munkanélküliség 
kezelését ez a megoldás nem segíti, hanem nehezíti.

Politikailag egyértelműnek látszik, hogy a kötelező egységes iskoláztatás időtarta
mának lerövidítése mellett kiállók az elitrétegek egy részének rokonszenvét szerezhe
tik meg, elsősorban az „újgazdagokét”, hiszen a többgenerációs értelmiségiek, az ed
dig is jelentős kulturális tőkét felhalmozott családok már a mai iskolaszerkezetben is 
kidolgozták a nekik kedvező utakat.

Noha a konkrét adatokat némi fenntartással kell fogadnunk, ezt látszanak alátá
masztani egy 1990 tavaszán végzett hazai reprezentatív közvélemény-kutatás adatai 
is. Eszerint a megkérdezett állampolgárok negyvenhat százaléka megőrizné vagy 
egyenesen tíz évfolyamosra bővítené a mai általános iskolát, és csak húsz, illetve tizen
három százalékuk helyeselné annak a nyolc-, illetve hatosztályos gimnázium beveze
tésével történő megbontását. A válaszok megoszlása egyértelműen mutatja, hogy a sze
lekció korábbra hozását támogatók főleg az előnyösebb társadalmi helyzetű megkér
dezettek köréből kerülnek ki. (E közvélemény-kutatás eredményei tehát közvetve azt 
is igazolják, hogy, mint fentebb írtam, az iskolaszerkezeti változatok társadalmi „ér
telme” az emberek számára nagyon könnyen átlátható.)

A másik megoldás, a nyolcosztályos szerkezet megőrzése -  most először csak elvi síkon 
vizsgálva -  elsősorban szociális előnyökkel kecsegtet. Ettől legalábbis azt remélhetjük, 
hogy társadalmunk nem fog „visszarendiesedni”. A különböző iskolákba való bejutá
sért folyó, már ma is kemény verseny és az abból elkerülhetetlenül fakadó túlterhelés 
nem harmadiktól, ötödiktől, hanem továbbra is csak, ahogyan ma, hetediktől-nyolca- 
diktól keseríti meg a tanulók gyermekkorát. És persze előny lenne, hogy a kis telepü
léseken lakó gyerekek számára nem kellene ismét olyan tehetségmentő akciókat szer
veznünk, amilyeneket a négy elemire épülő iskolaszerkezet a két világháború közötti 
időszakban elkerülhetetlenné tett. De az is igaz, hogy a kiugrásra képes gyerekeknek 
-  akiknek többsége a dolog természeténél fogva az előnyösebb helyzetű társadalmi 
csoportokból származik -  így továbbra is együtt kellene maradniuk az átlagosokkal az 
általános iskola befejezéséig, ami ennek a megoldásnak a fő hátrányát adja.

Itt is nyilvánvaló: az a politikai erő, amely ezt a célt tűzi zászlajára, a szociálisan 
érzékeny rétegek támogatását nyerheti meg -  másokét viszont elveszítheti.

Lehet persze kompromisszumos megoldásokat is találni. Ilyen lenne például az, 
ha az önkormányzati iskoláknál, vagyis a közintézményeknél megtartanánk a nyolc 
évfolyamos alapiskolát, de a magánjellegű -  privát és egyházi -  intézmények megkap
nák a jogot, hogy tíz vagy tizenkét éves kortól indítsanak gimnáziumot. Ennek ismét 
csak lennének előnyei és hátrányai, amelyeket érdemes lenne külön is megvizsgálni. 
Az mindenesetre bizonyos, hogy ez a kompromisszum sok olyan szülőt is magánjel
legű intézmények választására késztetne, aki egyébként ezt nem igényelné, hiszen 
nem vallásos, csak egyszerűen elitintézményt keresne gyermekének. De az igazi prob
léma, a súlyosabb és már nem pusztán elvi-értékrendbeli alapon megválaszolható, ha
nem gyakorlati kérdés ma, mint fentebb kifejtettem, valójában nem az, hogy hogyan 
bontsuk vagy ne bontsuk meg az általános iskolát, hanem éppen ellenkezőleg, az, hogy 
mi módon „hosszabbítsuk meg” azt.
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A középiskolázás kiteijesztése

A munkanélküliség által fenyegetett tizennégy-tizenhat éves gyerektömeget ugyanis 
mindenképpen be kell iskoláznunk -  a kérdés most az, hogy hova. Más szóval: milyen 
legyen a középfokú képzés -  kényszerűen változtatandó -  szerkezete?

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium legújabb oktatási törvénytervezete -  
amely pedig a korábbi változatoknál jóval végiggondoltabb -  e tekintetben sajnos kri
tikátlanul átvette a múlt év elején közzétett első, sokak által liberálisnak nevezett kon
cepció szemléletét. így nem a szakmunkásképzés összeomlásából fakadó, általam fon
tosabbnak vélt probléma megoldására keres módot az iskolastruktúrával kapcsolat
ban, hanem az általános iskola megtartását egyfelől és a nyolcosztályos gimnáziumok 
bevezetését másfelől szorgalmazó két politikai erővel való ütközést kívánja egy látvá
nyos kibúvó és egy rejtett kompromisszum felajánlásával elkerülni. A kibúvó, hogy az 
„iskolák szakmai autonómiájára” és a „helyi igényekre” való hivatkozással a koncepció 
„nem kívánja mereven szabályozni” az iskolarendszert. Minisztériumi engedélyhez 
köti ugyan az iskolák átalakításának jogát, de nem foglal állást abban a kérdésben, 
hogy mi lesz majd az, amit a minisztérium engedélyezni fog, vagyis a koncepció nap
jaink legégetőbb oktatáspolitikai kérdésében elkerüli a nyílt állásfoglalást. Nem poli
tikai döntésre, hanem alulról építkező, szerves átalakulásra van úgymond szükség — 
persze minisztériumi jóváhagyással. (Erre később még visszatérek.)

A rejtett kompromisszum: az eddig készült koncepciók különféle fejezetei, ha nem is 
kimondva, de jól érzékelhetően mind a hatosztályos általános iskolára épülő hatosz
tályos gimnáziummal számolnak (a hatodik osztály végére terveznek például központi 
vizsgát), bár nem zárják ki a nyolcosztályos gimnáziumok létesítését sem. A hatosztá
lyos elemi egyrészt mágiscsak kisebb visszalépést jelentene egy korszerűtlen struktúra 
felé, mint a négyosztályos, másfelől mégis korábbi szelekciót tesz lehetővé, mint a mai 
általános iskola -  így „valamit” mindkét fél kaphatna. Az erre az alapra építhető isko
láknak azután a legutóbbi tervezet is öt fő- és több további altípusát sorolja fel. Ha ez 
az elképzelés megvalósulna, úgy -  a mai három helyett -  mintegy nyolc-tíz középfokú 
iskolatípus alakulna majd ki a következő években, és ezzel az adott életkoron belüli 
szelekció soha nem látott mértékűvé növekedne Magyarországon.

Vajon célszerű-e a tanulók ilyen mértékű „szétszortírozását” már középiskolás kor
ban elősegíteni? A párhuzamos iskolatípusok számának megsokszorozása, bár szólam - 
szerűen a rendszer „sokszínűvé tételét” kívánja szolgálni, félreérthetetlenül nem ru
galmasabbá, hanem merevebbé, rendiesebbé, kasztosítóbbá tenné azt. Ez persze nem 
feltétlenül, pontosabban nem mindenki szemében baj, sőt éppen ellenkezőleg. Hiszen 
nyilvánvaló, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, amelyek éppen ebben érdekel
tek. Az ezeket a rétegeket megnyerni kívánóknak ezért érdemes e mellett a megoldás 
mellett síkraszállniuk. A magyar társadalom demokratizálásában érdekelt társadalmi 
csoportokra támaszkodó politikusoknak viszont nyilván nem még négy vagy még hat 
új iskolatípus bevezetése mellett kell lándzsát törniük, hanem a meglévők korszerű
sítése, illetve határaik rugalmasabbá tétele mellett.

Nem érdektelen, hogy ugyanazt a vitát, amely most az általános és középiskolák 
rendszeréről nálunk remélhetőleg kibontakozik, és amely 1945-ben, az általános is
kola rendeleti úton történt bevezetésekor az akkori politikai helyzetben kényszerűen 
elmaradt, lefolytatták már más országokban is. írásom bevezetőjében említettem, 
hogy átfogó iskolarendszeri reformra a fejlett országok közül a hatvanas évek óta egye-
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dűl Svédországban találunk példát (ott és akkor a kilencosztályos egységes alapiskolát 
vezették be, amely ma is működik), de részleges (bár így is nagyon heves politikai küz
delmekkel járó) középiskolai reformra Angliában, Franciaországban és Nyugat-Né- 
metországban is sor került. Mindhárom országban az alsó középfokú oktatás (gyakor
latilag a mi felső tagozatunk megfelelőjének) egységesítésére való törekvés érvényesült 
az ötvenes évek végétől, más-más eredménnyel. Franciaországban az 1977-81 közötti 
időszakban a tizennégy-tizenöt éves korosztály addig nagyon különböző fajta iskoláit 
egységesítették: a collége nevű új, egységes iskolaszakasz életre hívásával tizenöt éves 
korra halasztották a középiskola-választás korhatárát. Az NSZK-ban, ahol mindmáig 
a négy elemire épülő porosz rendszer az általános, a nálunk a két világháború között- 
ről ismert iskolatípusok mellett, választható új típusként hozták létre a hetvenes évek
ben az egységes középiskolát, a Gesamtschulét, amelybe ma még mindig viszonylag 
kevesen járnak. Angliában ugyancsak az addig erősen szelektív középiskola-típusok
kal szemben alakították ki az újfajta, egységes középiskolát: a comprehensiv schoolt, 
de itt a németországinál céltudatosabb központi irányítással, így ezekben napjainkra 
az angliai és walesi középiskolásoknak már körülbelül kilencven százaléka tanul (gya
korlatilag mindazok, akik nem magániskolába járnak).

A fejlett országok többsége iskolastruktúra-változásainak most már évtizedek óta 
nyomon követhető egyértelmű tendenciája a kötelező iskoláztatás korhatárának fo
kozatos emelkedése és a középfokú képzés fokozatosan tömegessé és ezzel együtt egy
ségessé válása. Tegyük hozzá, hogy ezeknek a változásoknak a kiváltó okai is minden 
jel szerint ugyanazok voltak, mint amelyek most bennünket is iskolarendszerünk rész
leges átalakítására látszanak késztetni. A modern középiskolázás tömegessé válását a 
közhiedelemmel ellentétben ugyanis világszerte nem a társadalmaknak a „nagyobb 
tudás” iránti igénye váltotta és váltja ki ma is, hanem -  bármilyen durván hangozzék 
is ez -  az ifjúsági munkanélküliség elkerülésére való törekvés. Az első ilyen látványos 
folyamatot az 1929-ben kezdődött gazdasági világválság indította meg: az Egyesült 
Államokban addig a szűk elitet szolgáló középiskola ennek hatására lett robbanás
szerűen tömegiskolává és egységes iskolává. Ugyanez ment végbe azután számos, eb
ben az értelemben előttünk járó országban. Most úgy tűnik, rajtunk a sor, mi is kény
szerhelyzetbe kerültünk. A „gyermek-munkanélküliség vagy a középiskoláztatás ki- 
terjesztése?” kérdése számunkra sem reális, nyilván mi is csak az utóbbit választhatjuk. 
Az igazi kérdés, ismétlem, az, hogy hogyan tegyük ezt. Erről nyilván sokat fogunk még 
vitatkozni, de meggyőződésem, hogy erről kell vitatkoznunk, és nem arról, hogy mi
képp menjünk vissza a harmincas éveknek egy kisszámú elit középiskolázását szolgáló 
iskolaszerkezete felé.

A szerkezeti reformnak ára van

Megfontolandó, hogy míg a középfokú oktatás átszervezése, az általános iskola köz
vetlen vagy közvetett meghosszabbítása körülhatárolható, részleges reformot jelente
ne, addig a mai általános iskola megbontása elkerülhetedenül az összes többi iskola
típus kényszerű átalakításával is járna, vagyis totális iskolareformot eredményezne. 
Márpedig akár csak egyetlen új iskolatípus bevezetése, a tanári kar felkészítése, a tan
anyagok előállítása és az átszervezésekkel mindig együtt járó hatalmi harcok lecsilla
pítása is nemzetközi tapasztalatok szerint jó  tíz évet igényel, és az átmeneti időszakban 
heveny zűrzavart, színvonalesést hoz.
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Nem fogadható el az az érv, amelyet ezzel kapcsolatban gyakran hangoztatnak, az 
ugyanis, hogy ha a reformot nem elrendelik, hanem „megengedik”, fokozatosan „le
hetővé teszik”, akkor ez „szervesen”, nehézségek nélkül, mintegy magától megy majd 
végbe.

Nemcsak azért nem fogadható el ez az érv, mert minden tapasztalat azt igazolja, 
hogy amint valamilyen iskolatípus kialakítását „vonalként”, a központ által pártokként 
meghirdetik, az egyes iskolák és fenntartóik „ahol a vonal, ott a pénz” alapon már a 
meghirdetéssel egy időben tömegesen elkezdik az átalakulást, ezzel nehezen megál
lítható lavinát indítva el. E lavina valójában már meg is indult: ahol egy iskolakörzet
ben egy intézmény engedélyt kapott rá vagy csak kérvényezte a nyolc- vagy hatosztá
lyos gimnáziummá alakulást, ott automatikusan a többi iskola is kénytelen követni. 
Ez az alapállás sem csak magyar sajátság, és, mert tulajdonképpen racionális, nem is 
hibáztathatjuk a „túlbuzgó” iskolaigazgatókat.

Ami a pedagógusokat mint egyéneket illeti, egy, még feldolgozás alatt álló (pedagó
gusok országosan reprezentatív mintáján 1991 decemberében végzett) közvélemény
kutatásunk szerint maguk a tanárok és tanítók is nagyon megosztottak az iskolaszer- 
kezet kérdésében. E sorok írásakor még csak a budapesti alminta első adatai állnak 
rendelkezésemre. Ezek azt mutatják, hogy a megkérdezettek több mint fele nem kí
vánja lényegesen megváltoztatni a jelenlegi iskolastruktúrát, kilenc százalékuk még 
meg is „hosszabbítaná” az általános iskolát, mintegy húsz százalékuk viszont a 4+ 8-as, 
körülbelül tizenhat százalékuk pedig a 6+6-os rendszerre szavazott.

Ami viszont a változást kívánó iskolákat, mint szervezeteket illeti, az már az eddigi 
kutatási eredményekből is nyilvánvaló, hogy ezeket nem pedagógiai, didaktikai vagy 
pszichológiai megfontolások vezetik, amikor átalakulási engedélyért folyamodnak, és 
főként nem társadalompolitikai megfontolások, hanem mindenekelőtt a fogyó létszá
mú általános iskolásokért való versenyfutás érdeke, amire a jelenlegi oktatásfinanszí
rozási szisztéma kényszeríti is őket. De mind elitgimnáziummá akarnak alakulni, mind 
éppen azokért a tanulókért indulnak versenybe, akiknek az iskolai helye amúgy is 
biztosított. Mi lesz hát a többiekkel, a gyerekek többségével?

A „szervesen”, politikai döntések és szabályozás nélkül, „magától” végbemenő is
kolastruktúra-reform ideológiája („bízzuk az iskolákra a döntéseket, ne csorbítsuk a 
pedagógusok autonómiáját”) átlátszó -  mögötte ott az engedélyező szakhatóság képe 
is. Márpedig az iskolaszerkezet kérdése nem egyszerűen pedagógiai, nem is pusztán 
szakmai és kiváltképpen nem hatósági ügy. Az, hogy egy ország iskolastruktúrája ho
gyan alakuljon, politikai, mert elkerülhetedenül közösségi döntés eredménye kell 
hogy legyen. Az egyes iskoláktól, az egyes önkormányzatoktól éppúgy nem várhatjuk 
a gyermek-munkanélküliség gondjának megoldását, mint ahogyan az egyes vállala
toktól sem a munkanélküliség enyhítését. A piaci gazdaság működésének előnyei mel
lett hátrányai is vannak -  de ezek elhárítását éppen nem a piaci szereplőktől, hanem 
az egyebek mellett kifejezetten erre szolgáló államtól kell várnunk. Az államtól, persze 
nem annak egyik minisztériumától, hanem politikai döntéshozó testületétől.

Az iskolarendszer szerkezetéről -  a kérdés hordereje miatt -  minden modern ál
lamban parlamenti vita alapján, törvény rendelkezik. Elkerülhetetlennek tartom, 
hogy nálunk is így legyen, törvényhozóink minden szempontot mérlegelő okszerű 
döntésre jussanak arról, hogy szükség van-e iskolastruktúránk átalakítására vagy sem, 
és ha igen, akkor milyen irányban.

Jelenlegi általános iskolánk megbontása csillagászati költségekkel járó, az ország 
mai helyzetében alighanem finanszírozhatatlan és ráadásul értelmetlen totális refor
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mot indítana el, amit semmiképpen sem lenne szabad vállalnunk. Egy ellenkező irá
nyú, részleges reformra azonban, a középfokú oktatás kiterjesztésének megkezdésére, 
véleményem szerint mindenképpen rákényszerülünk, és ennek költségeit vállalnunk 
is kell.

AZ ÁLDOZAT EREJE
Nagyezsda Mandelstamról

Nagyezsda Mandelstam Visszaemléke- 
ZÉSEl-nek három könyve jelent meg. Az 
itt közölt emlékezés, A HAGYATÉK, a har
madik könyvből való, melyet 1987-ben Pá
rizsban adtak ki. A Visszaemlékezések 
első könyve tavaly jelent meg magyarul, 
Pór Judit szép fordításában.

A Visszaemlékezések hátteréből -  az 
előtérben természetesen a költő-társ 
Oszip Mandelstam személye áll -  egy 
nem mindennapi erejű, de nagyon is a 
„földhöz” kötődő asszony képe bontako
zik ki, akit „e világi” hivatásának betölté
sében, a Mandelstam-hagyaték gyakorla
ti rafinériát sem nélkülöző mentésében és 
gondozásában egyáltalán nem gátol 
rendkívüli intellektusa, sokoldalú mű
veltsége, mellyel akár egyéni célok (pél
dául önálló irodalmi tevékenység) meg
valósítására is képes lenne. Ehelyett Na
gyezsda Mandelstam, ahogy VÉGRENDE- 
LET-ében írja, „a veszedelmes kéziratok meg
őrzésének jellegzetesen szovjet tudományát ” sa
játította el. A Visszaemlékezések egyedi 
hangját a szerző gondolkodásának jó  ér
telemben vett „egyszerűsége” adja: meg
nyilatkozásaiban nyomát sem találni a 
memoáríró nőkre gyakran jellemző ér
zelmes fellengzősségnek; Nagyezsda

„ Vannak nők, kik rokonai a nyirkos 
földnek, lépteik fojtottan zokognak, 
ők kísérik a halottat a sírhoz, 
és ők köszöntik afeltámadottat. ”
(0. Mandelstam: Ö nkéntelenül 
gyöngéden LÉP -  Lator László

fordítása)

Mandelstam éberen figyeli a hétközna
pokat, de nem a hétköznapok rabja, az 
irodalommal való foglalatoskodást nem 
tartja magasztos tettnek, azt azonban 
nem engedi, hogy az irodalmat (és a köl
tőt) bárki valamely praktikus cél, torz 
ideológia szolgálatába állítsa. Nyomorú
ságos sorsa ellenére is belsőleg szabad 
ember, s tudvalevő, hogy akkortájt a sza
bad gondolat olyan ritka volt, mint a fe
hér holló.

A Visszaemlékezések első könyve 
Mandelstam halálával végződik. Tudo
mást szerzünk arról is -  egy utalás formá
jában - , hogy a hruscsovi időszakban 
Mandelstamot is rehabilitálták, s özvegye 
ötezer rubelt kapott férje életéért, amit 
azonnal szétosztott azok között, akik 37- 
ben segítettek rajtuk. Ám ezzel Mandels
tam rehabilitációja nem ért véget, sőt el 
sem kezdődött. A versek kiadására az öz
vegy csak homályos ígéreteket kapott, a 
megőrzött kéziratok összegyűjtésével és 
helyreállításával jóformán senki sem tö
rődött. A Szovjetunióban először, Man
delstam halála után, 1962-ben jelent meg 
a költő néhány verse egy költészetnapi 
versgyűjteményben, majd a hetvenes 
évek elején egy kis kötet a Költők Könyv



Szőke Katalin: Az áldozat ereje *721

tára sorozatban. Nagyezsda Mandelstam- 
nak köszönhetően viszont 1967-ben a szov
jet kiadást megelőzte Mandelstam művei
nek háromkötetes amerikai kiadása.

A h a g y a t é k  című visszaemlékezést 
szintén 1967-ben fejezte be. A hagyaték 
vándorlásának története nem kevésbé az 
őrzök -  a kor jó  szándékú, ámbár az özvegy 
categoricus imperativusával nem mindig 
mérhető értelmiségiek -  története is. Ve
lük kapcsolatban nemegyszer szembeötlő 
az idősödő Nagyezsda Mandelstam rigo- 
rózussága, például Nyikolaj Hardzsijev 
esetében. Hardzsijev, a megszállott filoló
gus -  egyébként alakjában N. Mandels
tam a kukacoskodó filológiát parodizálja 
-  valójában nem sajátította ki végleg a 
Mandelstam-örökséget, a szovjet kötet 
megjelenése után, 1976-ban átadta az öz
vegynek a nála lévő kéziratokat, melyek 
ezután Amerikába, a Princeton Egyetem 
archívumába kerültek. Hardzsijev külön
ben kitűnő tanulmányokat írt Majakovsz
kijról és a szovjet avantgárd költészet po
étikájáról.

A Mandelstam-versek kéziratos terje
dése és ebből következőleg a költő ismert
sége még verseinek nyomtatásban való 
megjelenése előtt egyértelműen Na
gyezsda Mandelstamnak köszönhető. A 
versmásolás és -terjesztés a terror éveiben 
egyedüli módja volt annak, hogy az em
berek színvonalas kortárs irodalomhoz 
jussanak. Az első könyvben így ír N. Man
delstam e „Gutenberg előtti időkről„Csak 
az vigasztal, amit Anna [Ahmatova-SZ. K.] 
mondott, hogy 0. M.-nak nincs szüksége Gu
tenberg találmányára. Bizonyos értelemben 
csakugyan a nyomtatás előtti időkben élünk, 
egyre több az olvasója, másolatokban keringe
nek a versei országszerte.” (Pór Judit fordí
tása.) A mandelstami plebejus elvből (a 
költő verse mindenkié) az özvegy sosem 
engedett. Erről tanúskodik a harmadik 
könyvben publikált V é g r e n d e l e t , mely
ből kiderül, hogy az irodalmi hagyatékot 
nem akarja a gyűlölt államra hagyomá
nyozni, s hasonlóképp nem szeretné egy

személy gondozására bízni: „Kérem a Jö
vőt, hogy örökre, vagyis amíg egyáltalán ad
nak ki könyveket, és akadhatnak e verseknek ol
vasóik, bízza ezen hagyaték gondozásának a 
jogát azokra az emberekre, akiket egy külön do
kumentumban fogok megnevezni. Számuk 
mindig tizenegy legyen, Mandelstam tizenegy 
soros verseinek az emlékére. .Kérem azon
ban ezt a bizottságot, hogy minden eszközzel vé
delmezze a hagyatékot az államtól, és ne enged
jen semfenyegetőzéseinek, sem hízelkedéseinek. 
Életemet olyan korszakban éltem végig, amikor 
valamennyiünktől azt követelték, hogy mindaz, 
amit csinálunk, »hasznot hozzon az állam
nak*. [...] Hogyan merészeli az állam önmagát 
egy szabad ember örökösévé nyilvánítani ? És 
mellesleg szólván, mi haszna van ebből az ál
lamnak? Kivált azokban az esetekben, amikor 
ennek az embernek az emlékezete elevenen él az 
emberek szívében, az állam pedig mindent meg
tesz, hogy azt onnan kitörölje...” (Nagyezsda 
Mandelstam: VÉGRENDELET. Kritika, 
1989. június. Könczöl Csaba fordítása.)

Végrendeletében Nagyezsda Man
delstam szól egy paradoxonnak tűnő 
igazságról, az áldozat erejéről. A gyilkos 
mindig alábecsüli áldozatát, szemében a 
megtiport és lemészárolt mindössze „ma
réknyi lágerpor”. Mandelstam özvegye ez
zel a pszichológiával magyarázza életben 
maradásának titkát és a kéziratok fenn
maradását. A költő erejét Mandelstam 
gyilkosai -  szerencsére -  alábecsülték, s 
ezért „feledkeztek meg” róla is.

Azóta több Mandelstam-kiadás látott 
már napvilágot, de összes művei a Szov
jetunióban mind a mai napig nem jelen
tek meg. S ahogy Nagyezsda Mandelstam 
visszaemlékezései tanúskodnak róla, 
nem kevés filológiai aprómunkát igényel 
a majdhogynem „népköltészet” gyanánt 
terjedő versek hiteles kiadása. Az 1980- 
ban elhunyt özvegy fennmaradt vissza
emlékezései, jegyzetei, versértelmezései 
ehhez is nélkülözhetetlen segítséget 
nyújtanak.

Szőke Katalin
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Mandelstamnak 1919-ben, Kijevben volt egy függő lakattal záródó fedeles kosara. Azt 
mondta, hogy a kosárban anyja levelei és kéziratok vannak. Koktebelben, mialatt O. 
M. bátyja, Alekszandr katonákkal kártyázott, a lakatot a katonák feltörték, és a papí
rokból cigarettát sodortak, emiatt Mandelstamnak 1920-ra már nem maradt egy szál 
kézirata sem.

1922-ben megbetegedett O. M. édesapja. Miután kórházba került, O. M. öccsével, 
Jevgenyijjel átvittük a holmiját a Vasziljevszkij-szigetre, az ő lakására. Az öregúr ládái-' 
nak rendezgetése közben, a sok felesleges limlom között megtaláltam O. M. több korai 
versét, melyeket azután magammal vittem Moszkvába. Ott bukkantam rá a Sz k r ja b in  
ÉS A KERESZTÉNYSÉG című esszé tisztázatának néhány lapjára is. Az esszé első oldalának 
két változata került elő, a szövegük azonos volt, csak a címük különbözött. A PUSKIN 
ÉS SZKRJABIN címmel ellátott oldal Hardzsijevnél maradt. A kéziratokat anyám kis uta
zóládájába pakoltam, s ide dobáltam be az összes fellelt papirost: a piszkozatokat és 
tisztázatokat, a leveleket és a dokumentumokat. Egyedül a fordítások kéziratait dob
tam ki. A kis láda hamar megtelt kéziratokkal, s erre O. M. Leningrádból* elhozta a 
még Münchenben vásárolt hasonló, csak kétszer nagyobb méretű utazóládáját. Ezek 
a szokványos külföldi utazóládák az európai városok vámhivatalainak, csomagmegőr
zőinek és szállodáinak címkéivel voltak teleragasztva. A kisebb ládát Mandelstam test
vérénél, Alekszandrnál hagytuk, s a nagyobb ládába válogatás nélkül gyömöszöltük 
be a kéziratokat. O. M.-ot láthatóan idegesítette saját „papírháztartása”, és nekem sem 
engedte, hogy pakolás közben rendezgessem a kéziratokat. „Dobd csak ide és kész...” 
-  mondta. A nagy láda szintén zsúfolásig megtelt kéziratokkal.

1934 tavaszán, O. M. távollétében kiszedtem a nagy ládából több verskéziratot, s 
részint egy nagy nikkelfazékba, részint a gumicsizmámba rejtettem őket. Ekkor már 
fölöttünk lebegett a katasztrófa árnya, s bár Mandelstam előtt titkoltam, igyekeztem 
fölkészülni minden rosszra. Mandelstam egyébként sosem tudta elviselni a kéziratok
ról való túlzott gondoskodást.* Az első házkutatás idején, 1934. május 13-án az én lá
dámat teljesen feltúrták. Elkobozták az 1930-34 között írott versek kéziratait, és min
den verses szöveget magukkal vittek. Csupán néhány papírt sikerült megmentenem, 
közöttük Mandelstam Petrarca-fordításainak a szövegét. Másnap reggel a ládából még 
a megmaradt kéziratokat és a fazékba és gumicsizmába rejtett verseket -  ezeket sze
rencsére nem találták meg -  idegeneknek adtam át megőrzésre. Hajói emlékszem, a 
papírok egy része Gorkij törvénytelen gyermekéhez, Ljubocska Nazarevszkajához ke
rült. Ljubocska megtagadta az apját, és segített mindazokon, akiket üldözött a hata
lom. O őrizte meg a NEGYEDIK PRÓZA kéziratát, elhozta magával Taskentba, az eva- 
kuációba, és ott átadta nekem. Május 14-én -  Ahmatovával kettesben voltunk a lakás-

A szerző elírása: akkor még -  1924-ig -  Petrográd. (A ford.)
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bán -  lezajlott a második házkutatás: újból verseket kerestek, de nem vittek el min
dent. A verseken kívül dokumentumokat is lefoglaltak, többek között Buharin leveleit, 
igazolásokat, egy kezességi papírt (Buharin és Voronszkij aláírásával) Mandelstam 
meg nem valósult külföldi utazása ügyében, szerződéseket és sok egyéb lényegtelen 
kacatot.

Voronyezsi életünk első szakaszában Mandelstammal együtt emlékezetből jegyez
tük le az 1930-34 között keletkezett versek szövegeit. 1935 nyarán elhoztam Moszk
vából a még fellelhető piszkozatokat és „albumokat”, melyeket annak idején a pár
nákba rejtettünk. A házkutatás alatt még az ágyunkat is fölforgatták, de nem tudni, 
miért, a párnákhoz egy ujjal sem nyúltak, bár köztudott, hogy a párnákba varrt ér
téktárgy szokványos dolog -  a zsidó pogromok idején is az volt az első, hogy fölvágták 
a párnákat, és kiszórták belőlük a tollat. Miután Mandelstammal átnéztük a megma
radt szövegeket, kiderült, hogy nem mindenre emlékeztünk pontosan. Ezért maradt 
fenn például az Ariosto című vers két változatban, ám a többi emlékezetből leírt szö
vegben csak apró eltérések voltak. Ekkorra már Mandelstam is megértette, hogy a 
kéziratokat mindenáron meg kell menteni. Nagyon megörült, mikor összeállítottam 
a 30-34 között írott versek teljes jegyzékét, és azt mondta: „íme, most készült el a 
»vatikáni lista«.” Rudakov -  aki akkoriban Voronyezsben tartózkodott -  szintén leje
gyezte a Mandelstam által rekonstruált verseket, és velünk együtt válogatta a kézira
tokat. Gyakran még a piszkozatok szövegét is felolvastam neki, ő meg nyomban leje
gyezte. Rudakov megjegyezte, hogy én nemcsak arra vagyok képes, hogy kibetűzzem 
Mandelstam kézírását, hanem arra is emlékszem, hol és mikor keletkeztek a versek, 
és meg tudom különböztetni egymástól a végleges szöveget és a változatokat. Ekkor 
állította össze Mandelstam a piszkozatok alapján az ÖRMÉNYORSZÁG ciklus szövegét, 
az Andrej Belij emlékének szentelt ciklus néhány nyolcsoros versét és megsemmisített 
szabad verseinek néhány részletét. Az ÖRMÉNYORSZÁG és az Andrej Belij-ciklus ver
seiről azt mondta, hogy majdani kötetében döntő helyet kell elfoglalniuk. Kérte, hogy 
jegyezzük le és őrizzük meg a megsemmisített versek részleteit is, de nem javasolta 
őket a kötetbe. Versei rekonstruálása közben utalt arra, mi az, amit kötetbe szán, és 
mi az, ami csak „úgy” maradjon fenn -  majd valaki megtalálja...

A megsemmisített versek közül nem sikerült helyreállítanunk az Éjjeli menedék 
szövegét. 1934. május 13-án Mandelstam épp e versen dolgozott, s a házkutatás idején 
az íróasztaláról elvittek minden papírt. Voronyezsben derült ki, hogy se ő, se én nem 
tudjuk kívülről a verset. Hasonlóképp elfelejtettük a Belij-ciklus egyik versének szö
vegét, noha a piszkozat megmaradt a házkutatás után, de Emma Gernstejn, aki meg
őrzésre kapta meg tőlünk, félelmében elégette.

A „vatikáni listát” és az „albumok” jelentős részét apró betűkkel jegyeztem le, hogy 
könnyen el lehessen rejteni őket. Minél kisebb a kézirat, annál könnyebb fazékba, csiz
mába és más, nem kifejezetten kéziratőrzésre alkalmatos tárgyba dugni. Mivel ezek
nek a tárgyaknak eredendően nem a kéziratőrzés a rendeltetésük, olyan korokban, 
mint a miénk, ezek a legalkalmasabbak erre a célra. Néhány verset rejtjeles írással 
írtam le (például a lakásról szóló verset).

A „vatikáni lista” nem őrződött meg teljes épségben. Amikor Mandelstam egyedül 
volt otthon, és nem volt kedve onnan kimásolni valamilyen verset, fogott egy ollót, és 
egyszerűen kivágta. Idővel aztán a lista néhány oldala szétmállott. A „vatikáni listáról” 
több száz másolat készült, melyeket szerkesztőségekbe küldtünk, illetve megőrzésre 
adtunk át. A megőrzésre kapott példányokat csak kevesen adták vissza (például Na
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tasa Stempel és barátnője, Maruszja Jarceva, és Taskentban a listát is megkaptam Lju- 
bocska Nazarevszkajától). Több másolatot (gyakran emlékezetből írtam le a verseket) 
osztottam szét a háború alatt. Ezeknek is nyoma veszett. Azok az emberek, akik a ver
seket rejtegették, elpusztultak a háborúban és a börtönökben, a házkutatások során 
rendre elkobozták tőlük Mandelstam könyveit és verseit, sokan pedig félelmükben 
eleve megsemmisítették az őrzésre kapott kéziratokat. Vajon fellelhető-e Tinyanov, 
Eichenbaum, Sklovszkij, Jahontov, Servinszkij, Tyihonov és nemzedékünk több más 
jeles képviselőjének a hagyatékában Mandelstam verseinek, prózájának és kéziratai
nak a listája, hiszen ők is megkapták megőrzésre tőlem? Azt tudom, hogy Kornyej 
Csukovszkij megőrzött néhány kéziratot (jelentéktelen mennyiséget), ám a nála lévő 
Mandelstam-versek nagy részét odaadta a fiának, Nyikolajnak, és ott már valószínűleg 
a kéziratoknak se híre, se hamva. Senki sem volt képes fölfogni azt az egyszerű tényt, 
hogy ha már eleve házkutatási és letartóztatási paranccsal jöttek valakihez, a házku
tatás során véletlenül talált Mandelstam-verseknek sem magára az ügyre, sem az illető 
további sorsára nincs semmi befolyása. Eleve képtelen bűntettek elkövetése miatt ítél
tek el embereket, és a nyomozóknak nem kellett más, mint hogy bevallják mindazt, 
amit soha el nem követtek és még csak nem is álmodtak. A hatalom szinte perverz 
módon vette semmibe a realitást. A házkutatások során elkobzott kéziratokat pedig 
halomba hányták, és az e célra kijelölt kemencékben elégették. Némely fiatal írótól 
azt követelték (ismertem ilyeneket), hogy adják írásban a beleegyezésüket elbeszélé
seik és regényeik megsemmisítéséhez, habár ez ritka kivételnek számított. Mandels
tam ügyében azonban -  ahogy 1959-ben az ügyész közölte velem -  a kéziratok meg
semmisítésére nem volt határozat. Ha nem volt ilyen határozat, akkor hol vannak a 
kéziratok? Titkos archívumokról szól a fáma, ahol az égvilágon mindent őriznek, ám 
én még nem találkoztam senkivel sem, aki akár egy kéziratlapot is visszakapott volna... 
Tehát legkevésbé attól kellett félni, hogy az ember otthon verseket, netán kéziratokat 
rejteget, mert nem a tények voltak a döntők, hanem a véletlen, a sors, vagy nevezzük 
akárhogy. Az viszont már a terror lélektanának a sajátosságai közé tartozik, hogy az 
emberek készségesen a kezére játszanak a terror megvalósítóinak, saját maguk ürítik 
ki aktatáskáikat, fiókjaikat, és önként -  s ez a legfontosabb -  végzik el gondolataik 
„megtisztítását”. Minden egyes dokumentum, levél, kézirat, a naplókról nem is be
szélve, amely nem kallódott el a forradalom utáni évtizedekben (1922-1956-ig), egye
nesen csodaszámba megy, és a vakvéletlennek köszönheti a fennmaradását. Termé
szetesen nem a hivatalos írók, mint például Visnyevszkij és Fagyejev naplóiról és ha
gyatékáról van szó, hanem a többé-kevésbé szabad szellemű alkotókéról. Egyébként 
azokban az években nem létezett valódi szabad gondolat. Ellene dolgozott az idő. A 
szabad gondolat ritka felvillanásait az emberek szinte szégyellték -  olyan nevetséges
nek és régimódinak tűnt nekik, mint egy komódból előhúzott régi tárgy, amely még 
csak nem is naftalinszagot, hanem ódivatú levendulaillatot áraszt. Saját gondolataik 
torkára hágtak, és módszeresen irtották azokat, akik néha kicincogtak a kórusból. E 
nagy sötétségben nem csillant föl semmi reménysugár, s úgy gondoltuk, így is marad 
mindörökre. Ugyan hányán voltak, akik idejekorán felébredtek? (Hiszen aki meg
őrizte az éberségét, azt elpusztították, száműzték vagy még a kezdet kezdetén a halálba 
kergették.) Bizonyára voltak néhányan, elsősorban a nagyvárosi értelmiség köréből. 
A költő kéziratát is csak az értelmiségiek, olvasói és barátai őrizhették meg... Csak hát 
honnan kerítsük elő ezeket az őrzőket?

1937-ben tértünk vissza Moszkvába, majd utána először Szaveljevóba költöztünk
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(természetesen engedély nélkül), ősszel pedig Kalinyinba. Én folytattam a versek má
solását és a listák szétküldését. A mostanság terjedő jegyzékeken néha felfedezem az 
akkori listákon és az „albumokban” szereplő kézirattöredékeket. Például ezekben a 
gyűjteményekben található meg a Lakás című vers rövidített változata; az egyik ilyen 
jegyzékben bukkantam rá az elveszettnek h it t  „Nem, nem migrén ez...” kezdetű vers tel
jés szövegére. 1937-ben a versek és a prózai művek tisztázatait és piszkozatait külön
választottam egymástól, s biztosnak tartott helyekre adtam át megőrzésre. Rudakov- 
nak adtam át a kéziratok jelentős részét és a második és harmadik VORONYEZSI FÜZET 
verseinek saját kezűleg készített tisztázatát, habár tudtam, hogy ez a pszichopata ifjú 
minden ostobaságra képes. De nem volt más választásom: Rudakov legalább tudta az 
értékét annak, amit rejteget, és meg akart őrizni mindent. Mandelstam halála után 
viszont Emma Gernstejn közvetítésével azt követelte tőlem, hogy adjam át neki az ösz- 
szes kéziratot. Emma, aki Rudakovnak, majd halála után a feleségének a barátja volt, 
mélyen felháborodott, amiért ebbe nem egyeztem bele.

Nagyon is jól tettem, hogy nem hallgattam Emma tanácsára, és nem engedtem ma
kacs követelődzésének. Rudakov felesége ugyanis se nekem nem adta vissza a férje 
által őrzött Mandelstam-kéziratokat, se Ahmatovának Gumiljov hagyatékát. Az kide
rült, hogy Gumiljov-leveleket és -kéziratokat vásároltak tőle, ám Mandelstam hagya
tékáról mélyen hallgatott. Később a fantasztikusnál is fantasztikusabb magyarázatok
kal hozakodott elő. Az egyik változat szerint 1953-ban -  még Sztálin életében -  egy 
napra őrizetbe vették (egynapos letartóztatásról sohase hallottam), és ekkor elvettek 
tőle minden papírt. A másik változat szerint -  ezzel engem Ahmatovával együtt etetett, 
mikor találtunk egy jó  ürügyet arra, hogy „vendégségbe” hívjuk (Anna azért hívta, 
hogy megmutassa neki Rudakov Puskinról írott cikkét, melyet Tomasevszkijnek 
szándékozott átadni) -  az anyja válogatás nélkül elégetett minden kéziratot, mikor a 
lányát letartóztatták (egy napra!). A harmadik változat arról szólt, hogy ő a férje halála 
után nem talált semmiféle „kis papirost”, azaz Mandelstam kéziratait. Hardzsijev is 
elment hozzá, de nem tudom, mire jutott vele: a látogatás után Annának és nekem 
megmutatta a Rudakov feleségének írott levél egyik részletét, melyben Rudakov vad 
dolgokat állított Mandelstamról (például azt, hogy ők Mandelstammal Vaginov-kéz- 
iratokat olvastak, s a voronyezsi kis szobában rendszeresen találkozott egymással az 
orosz költészet krémje: Vaginov, Mandelstam és ő, Rudakov; vagy úgy hangzott a tör
ténet, hogy miután Mandelstam befejezett egy verset, azon nyomban megmutatta Ru
dakovnak, és az ő tanácsait figyelembe véve átdolgozta, s lám, milyen szörnyű, hogy 
a dicsőség nem neki, Rudakovnak, a „mesternek” ju tott osztályrészül, hanem a köny- 
nyelmű és éretlen Mandelstamnak!). Rudakov vitathatatlanul pszichopata volt, és sú
lyosabb eset, mint valaha is gondoltam volna. Nagy költőnek és O. M. tanítójának kép
zelte magát. Leveleiben bután dicsekszik. Bár igaz, hogy már Voronyezsben is elég 
ostobán viselkedett, fő törekvése akkoriban az volt, hogy egy világraszóló könyvet ír 
a költészetről, melyből mindenki számára világos lesz, hogy mi is az tulajdonképpen. 
Ez önmagában ártatlan dolog, hiszen minden ifjú arról álmodozik, hogy felnyissa az 
emberek szemét. Ám azt, amit Rudakov Mandelstam kézirataival művelhetett, még 
elképzelni sem tudom. Hogy viszont özvegye az ő utasításait teljesíti, arról meg vagyok 
győződve. Láttuk őket együtt, és teljesen egyértelmű volt, hogy a feleség mindenben 
alárendeli magát a férjének. Az sem kizárt, hogy a kéziratok még mindig Rudakov 
özvegyénél vannak, és titokban eladogatja őket. Sőt az is lehet, hogy Rudakov saját 
kezűleg semmisítette meg a kéziratokat, és végül az sem elképzelhetetlen, hogy lemá
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solta és utána égette el őket. Hogy miért? Gyakran mondogatta, hogy Mandelstam 
egyedül neki köszönheti majd az ismertségét. Néha lemásolta O. M. valamelyik kis 
versét, és megmutatta nekem a különleges tussal és rajzra emlékeztető kalligrafikus 
írással készített másolatot, majd megjegyezte: „Ez az igazi Mandelstam-kézirat, nem 
a maga krikszkrakszai.” Másolás közben gyakran megváltoztatta a szöveget is: „Jobb 
ez így, csak maga nem érti...”

Mandelstammal csak mosolyogtunk rajta, hóbortjai különösebben sose izgattak 
minket. Anna azonban arra gyanakodott (a kéziratok áruba bocsátása után), hogy Ru- 
dakov plágiumra készült, Mandelstam verseit a sajátjaiként akarta kiadatni. En ezt 
nem feltételezem róla: ugyanis Rudakov nem gondolhatta komolyan, hogy akik már 
1938-ban ismerték kéziratból Mandelstam verseit, elhiszik majd, hogy ezeket Ruda
kov írta. Hasonló dologgal próbálkozott Szeva Bagrickij is: Mandelstam verseit a sa
játjaiként adta elő, ám azonnal leleplezték. Még nála is esztelenebb dolgot művelt Sze
va anyja, Bagrickij költő özvegye, aki fia kiadásra szánt versei közé beválogatta a TEN- 
GELICÉM, CSERÉLJÜNK MOST FEJET! című Mandelstam-verset. Tudatosan tette mind
ezt. Én figyelmeztettem, mikor tudomást szereztem Szeva verseinek kötetben való 
megjelentetéséről, hogy a fia kéziratai között ott vannak azok a Mandelstam-versek 
is, melyeket a sajátjaiként adott elő. Erre azt mondta: „Csak nem feltételezi rólam, 
hogy összekeverem Szeva verseit Mandelstaméival?” Mikor ezután Szeva neve alatt 
jelent meg nyomtatásban a T engelice, több tiltakozó levél jött a szerkesztőségbe, és 
Bagrickaja kénytelen volt a Lityeratumaja Gazetábán azt válaszolni rájuk, hogy -  sajnos 
-  „hiba” történt... Különben Bagrickaja odesszai születésű volt, és az odesszaiak tár
saságában felettébb nagyra értékeltek mindenfajta szélhámosságot, mint ahogy Volo- 
sin is az úgynevezett „misztifikációkat”. Velük ellentétben Szergej Rudakov rendes 
fiatalember volt, és jó családból származott. Ezért nem osztottam Anna nézetét a plá
giumról: valószínűbbnek látszik, hogy Rudakov maga akarta kiadatni a Mandelstam- 
hagyatékot, s hol úgy kívánta magát feltüntetni, mint Mandelstam „mesterét”, hol 
mint „tanítványát”, és rendkívüli fontosságot tulajdonított annak, hogy a kéziratok az 
ő másolatában maradjanak fenn. Azt persze nem hagyta volna, hogy én is beleszóljak 
a Mandelstam-versek kiadásába, mert saját „javított” Okozatában publikálta volna a 
kéziratokat.

Hardzsijev mesélte, hogy egy „hölgynél” a Belij-ciklust kiegészítő verseknek az én 
szövegemtől eltérő változatát találta. Nem Rudakova véletlenül ez a „hölgy”? Ha igen, 
a „szövegváltozat” Rudakov műve. Bár az is lehet, hogy én vétettem el, amikor rögvest 
O. M. második letartóztatása utáji emlékezetből írtam le a verseket. Ez még az elrejtett 
kéziratok megtalálása előtt történt. Hardzsijevnek az „új” szövegváltozat megtalálása 
nagy „felfedezés” volt, és egyben jó alkalom arra, hogy ne bízzon bennem, és ezért 
magának tulajdonítsa a Mandelstam-kéziratok felett való rendelkezés jogát. Sajnos, 
ebben a nemzedékben csak Rudakovhoz és Hardzsijevhez hasonló beteges emberek 
voltak -  attól lettek betegek, hogy szembeszálltak a korral, de nem tudták elviselni 
ennek a hőstettnek a terhét.

Tulajdonképpen Hardzsijev betegsége közismert és bizonyított tény, s Rudakov le
velei is egyértelműen tanúskodnak abnormalitásáról. Felettébb jellemző rá, amit Em
ma Gernstejn mesélt róla: a háború alatt hadnagyi rangja miatt szenvedett, mert úgy 
gondolta, hogy legalább tábornoki rang já rt volna neki, mivel katonatiszti családból 
származott... Fel sem ötlött benne, hogy elgondolkozzék rajta: alkalmas-e egyáltalán 
katonatisztnek (nyilván erre még kevésbé volt alkalmas, mint költőnek és iroda
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lomtörténésznek). Gyermekkorában mélyen megrázta családjának tragikus sorsa (ap
ját és bátyjait agyonlőtték -  mindnyájan magas rangú katonatisztek voltak), a sértett
ség és jogfosztottság érzésétől nem tudott szabadulni, s ezt az érzést gyakran az ab
szurditásig felnagyította. Hardzsijev csak a forradalom előtt gazdag családjának az el
szegényedésére panaszkodhatott, s emiatt -  legalábbis szerintem -  nem kellett volna 
eszét vesztenie. Az is jellemző, hogy Rudakov, akit két nővére gyámolított, aktív pionír, 
majd komszomolista lett, és dühödten lojális volt. Egyszer például habzó szájjal üvöl
tötte Mandelstamnak, hogy a versnek meg kell felelnie a kor követelményeinek, és 
köteles olyan verset írni, amely elnyeri az írószövetség jóváhagyását... Hardzsijev sem 
tűrte az ellenzékieskedést, az első cenzor szerepét játszotta, különleges éberségről téve 
tanúbizonyságot a versek kiválasztásakor. Ő beszélte rá Annát is, hogy írjon az Ogo- 
nyokba verset, és ő végezte el első két, nyomtatásban megjelent kötetének a válogatását 
is. Valószínű, hogy még a kiadói szerkesztő-cenzornál is hívebben játszotta Isten os
torának a szerepét. Ezenkívül Hardzsijev esküdt ellensége volt az úgynevezett „má
sodik irodalomnak”, felháborították például Szolzsenyicin és Ahmatova NAPLÓJEGY
ZETEI. Rám és Annára főképp azért volt dühös, mert mindent megtettünk O. M. ver
seinek a terjesztéséért, kieszközöltük folyóiratban való megjelentetésüket, nem törőd
ve azzal, hogy e publikációk a kézről kézre terjedő listák alapján készültek, és tele vol
tak hibával. Hardzsijev azt tartotta volna ideálisnak, hogy a versek mindaddig a láda 
fenekén maradjanak, amíg nincs meg a szerződés a nagybetűs „Könyvre”, melyet ter
mészetesen ő szerkesztene... Am térjünk vissza Rudakovra. O. M. több versének nyo
ma veszett nála, például az Éjszakai MENEDÉK-nek, a zenészekről és a halálhajóról 
szólóknak és még néhány más egyébnek... Nem maradt fenn sem a piszkozatuk, sem 
a tisztázatuk, sem hiteles másolatuk. Miután Leningrádból Kalinyinba költöztünk -  
közvetlenül Szamatyihába való utazásunk előtt —, akkor döbbentem rá, hogy Ruda- 
kovnak adtam a Krétáról szóló vers egyetlen példányát, melyről még másolatom sem 
maradt. O. M. megpróbálta emlékezetből visszaidézni a szöveget, én nyomban leje
gyeztem, de ez a változat -  magától értetődően -  nem egyezett pontosan a Rudakovnál 
levő eredeti verssel. O. M. sem törekedett a pontosságra, mert megbízott Rudakovban 
s abban, hogy megőrzi az eredetit.

Rudakovnál túl sok vers tűnt el szőrén-szálán ahhoz, hogy mindegyik címére em
lékezni tudjak. Arra pontosan emlékszem, hogy nála volt a „megsemmisített vers” 
piszkozata, a KRÉTA, és jóformán mindaz, ami a TRISTIÁ-ból megmaradt, és ő őrizte 
azt a Mandelstam kézjegyével ellátott kemény lapot is, amelyen rajta volt a katonai 
csizmasarok nyoma. Nála kellett hogy maradjon a Petrarca-vers, a Vers AZ ISMERET
LEN KATONÁRÓL és a Farkas stb. több változata, sőt az 1930-37 között keletkezett ver
sek hiteles tisztázatainak teljes gyűjteménye. Milyen konc jutott mindebből Hardzsi- 
jevnek? Ezek közül csak egyetlen verset említett meg nekem, a Rudakov kézírásával 
lejegyzett fekete gyertyáról szólót. Azt tudom még, hogy Emma Rudakovától elhozta 
neki a Versek című kötetet O. M. lapszéli jegyzeteivel.

Szamatyihába sok hiteles másolatot és piszkozatot vittünk magunkkal, s én ott, 
Mandelstam életében utoljára összeállítottam a versek jegyzékét. A kéziratok egy ré
szét -  a próza és néhány vers kéziratát -  Kalinyinban egy kosárban hagytuk. A szama- 
tyihai házkutatást dilettáns módon végezték, és csak tíz percig tartott: fegyvert keres
tek, és a bőröndben lévő papírokat egy zsákba gyömöszölték. Az új versjegyzék a „vati
káni listával” együtt az asztalon hevert, s mert az asztalra egy pillantást sem vetettek, 
ez megőrződött. Volt még egy harmadik jegyzékünk is, melyet anyám párnájába varr
tam be.
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O. M.-ot az 1938. május elsejéről másodikára virradó éjszakán tartóztatták le. A 
letartóztatási parancs április utolsó napjainak az egyikére volt kiállítva, de a gyilkosa
inknak, úgy látszik, nem volt elég idejük a letartóztatások foganatosításához, így a pa
rancsokat néhány napig elfektették. Moszkvába csak május másodikán este jutottam 
be -  egész napra feltartóztattak, nem adtak lovakat - ,  az állomás körülbelül harminc 
kilométerre volt. Láthatólag azért tették ezt, hogy Csarutiban -  Csaruti a muromszki 
vasútvonal egyik állomása -  ne találkozhassam Mandelstammal. Valószínű, a letartóz- 
tatók intézkedtek, hogy ne utazhassam el. Én ellenben még Moszkvába való érkezé
sem éjszakáján Kalinyinba utaztam. Surát (Mandelstam bátyját) kértem meg először 
a kalinyini útra, de ő visszarettent. Másnap reggel Kalinyinban összeszedtem a házi
asszonyunknál hagyott holmit -  a kéziratos kosáron kívül jóformán semmink nem volt 
- ,  és azonnal visszamentem Moszkvába. E nap éjszakáján -  a háziasszonyom mesélte 
később -  már letartóztatási paranccsal jöttek értem. Igazoltatták az ott tartózkodó asz 
szonyokat, összevetették a fényképeket a „főnöküknél” levő fényképpel. Mikor készül
hetett ez a fénykép? Nem vettem észre, hogy akár Szamatyihában, akár korábban bár
ki is lefényképezett volna. Mivel engem nem találtak, elküldték az egyik ügynököt, 
hogy változtassa meg a parancsot, és ketten ott maradtak. Az ügynök rövidesen 
visszatért a szállásadóm nevére kiállított házkutatási paranccsal. Reggelig kutakodtak, 
feldúltak mindent -  a padlást, a szobákat, az udvart, a csűröket - ,  a holminkat keres
ték. Nem hitték el, hogy sikerült odamennem és felpakolnom. Szerencsére „gyámja
ink” olyannyira elfoglaltak voltak, hogy többé már nem kerestek, én meg azon igye
keztem, hogy minél távolabbra utazzak el.

Először Sztrunyinba költöztem, és onnan utazgattam Leningrádba haldokló, rák
beteg nővéremhez... Sztrunyinban is puhatolóztak utánam, bár nem vagyok biztos 
benne, hogy ez Moszkva utasítására történt-e, vagy annak a gyárnak az öntevékeny 
kezdeményezése volt, ahol dolgoztam. Ekkorra már volt igazolásom róla, hogy O. M.- 
ot száműzték, és Kazahsztánba mentem egy időre. Akkor jöttem onnan vissza, mikor 
megkaptam O. M. első és egyetlen levelét. Csomagot küldtem neki, és Galina M.-mel 
Malij Jaroszlavecben jelentkeztünk be. Miután tudomásomra jutott Mandelstam ha
lála -  a csomagot visszaküldték - ,  rászántam magam, hogy egy hónapra ideiglenesen, 
mint vendég, bejelentkezem anyámnál, de Kosztirjev még ezt sem engedte meg: be
hívattak a GPU-ra, és azt javasolták, hogy utazzam el. Ez már a terror apálya idején 
történt -  Jezsov bukása után. A Butirki börtön udvarán kifüggesztett hirdetmény is 
már arról a kegyről tájékoztatott, hogy a letartóztatottak feleségei munkába állhatnak. 
Újból Kalinyinba utaztam, merfott volt Ljulja Arensz, és ott nyugton hagytak. Az eva- 
kuációig Kalinyinban éltem, s egy iskolában tanítottam.

Bátyám, Jevgenyij Hazin volt a segítségemre az épségben maradt kéziratok őrzé
sében. Mandelstam bátyja, Alekszandr félt tőlük, mint a tűztől, és különösebb érdek
lődést sem mutatott irántuk. Özvegye és fia az 1950-es évek elején elégették O. M. 
apjának és bátyjának írott leveleit -  félelmükben, mert a Sztaroszadszkij utcai volt la
kásszomszédjukat, akivel hébe-hóba összejártak, letartóztatták. Mandelstam öccse, 
Jevgenyij is megsemmisítette a lánya által szerzett versmásolatokat. A lánya, Tatyka 
Szavva Lebegyevánál nagy titokban találkozgatott velem -  az apja eltiltotta tőlem 
és elmesélte, hogy barátai az irodalmár ifjak (egyikük Tatyka vőlegénye lett, a hábo
rúban ölték meg) hogyan szerzik meg és másolják O. M. verseit. Erre én az apja által 
megsemmisített másolatok helyett emlékezetből leírtam neki egy csomó verset. Ezeket 
a másolatokat már jól elrejtette az apja elől, és megőrizte. Most ezek a versek Jevge-
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nyijnél vannak, aki az utóbbi esztendőkben már felettébb tiszteli bátyja emlékét, sőt 
azt mesélte nekem, hogy mindig nagyon kedvesen fogadják, ha megemlíti, hogy ő 
Mandelstam öccse... Az apja ládájában talált kéziratok egy része, pár gyermekkori do
kumentum és fénykép maradt nála. Tatyka másolatai -  melyeket fejből, írásos doku
mentumok nélkül írtam le -  nem hitelesek, hiszen készítésük közben nem bolygattam 
fel azokat a helyeket, ahol a versek őrződtek.

A háború alatt, mikor már Kalinyinhoz közeledtek a németek, és evakuálni kellett, 
egy bőröndnyi kéziratot vittem magammal, a ládából az összes, O. M. kezével írott 
vers- és prózamásolatot. A ládában azonban még sok más dokumentumértékű anyag 
maradt -  szerződések, O. M.-hoz írott levelek, az EULENSPlEGEL-fordítással kapcsola
tos ügy dokumentumai. Elutazásunk iszonyúan nehezen ment. Biztos nem indulunk 
el, ha nincsenek ott felső tagozatos diákjaim, akik kikísértek. Az evakuálás a folyón át 
zajlott, hajóra kellett szállnunk. A parton tolongó tömegtől lehetetlen volt a feljáróhoz 
odaférni. Erre a fiúk átugrották a fedélzet korlátját, átvetették a csomagjainkat, és 
anyámat kézről kézre adva feltették a hajóra. Majd utánuk én is átmásztam a korláton. 
A könyvekkel és a kéziratokkal teli ládát eleve lehetetlen lett volna magunkkal vin
nünk. Biztos kihajították volna a fedélzetről, hiszen az embereknek még ülőhely sem 
jutott, állva tettük meg az utat. A hajót többször lőtték a levegőből, ezért éjszakára a 
nádasba rejtőzött. A legénység csontrészeg volt, útközben egy másik kisebb, utasokkal 
teli hajót is sikerült elsüllyeszteniük, s még eszükbe sem jutott a fuldoklókat menteni, 
hanem sietősen elhúzták a csíkot. Uglicstól kezdve valamivel könnyebb lett a helyze
tünk. Ott volt az első átszállás, a második pedig Nyizsnyij Novgorodban. Mi Szizranyig 
utaztunk, s ott tudtam meg, hogy nem mehetünk Voronyezsbe, ami utunk végcélja 
lett volna, mert a városhoz már közelednek a németek. Közép-Ázsiába irányítottak 
bennünket. Elvittek Buharáig, majd az Amu-Darján át eljutottunk Mujnak szigetére. 
A mujnaki kórházban -  ahol anyámat kellett elhelyeznem -  leprásokat láttam. A vizet 
Mujnakon oly módon szerzik be, hogy a teve hátára két zsákot kötnek, majd behajtják 
a tengerbe -  minél mélyebbre - , s ott már a tengervizet az Amu-Darja vize sódanítja. 
A zsákok megtelnek vízzel, s ezt a vizet isszák az emberek.

Mujnakról éppúgy, mint a lágerekből nem engedtek ki senkit. Egy ukrán csirke
fogó segítségével sikerült megszöknöm onnan. Maga a szökés nem volt valami egy
szerű művelet -  kerek egy hónapot kellett együtt részegeskednem egy, a „kikötőpa
rancsnok” titulusát viselő hohollal, aki különben rendes, belevaló ember volt. Mint 
köztudott, nálunk vodka nélkül nincs barátság. Egyszer éjszaka a szigeten kikötött egy 
hajó. A kikötőparancsnok rábeszélte a kapitányt, hogy -  úgymond -  kár ezért a művelt 
asszonykáért, és felvetetett minket a hajóra. Mindez több volt, mint csoda... Aralszkban 
újból vonatra szálltunk, és elvittek bennünket az éhező, menekültekkel teli Szemipa- 
latyinszkig, s útközben, a nagy állomásokon nem engedtek ki a vagonból. Szemipala- 
tyinszkból szintén az ukrán csirkefogókkal együtt szöktem meg. Dzsambul közelében, 
egy kis állomáson, lekapcsolták a vagonunkat, és a környező kis falvakba telepítettek 
szét minket. Az ukránokkal mi is egy kis faluba kerültünk, ahol földmunkára küldtek, 
csatornát kellett tisztítanom és céklát ültetnem. A kolhozok nem etették a menekül
teket, szörnyű volt az éhség. A parasztokkal és az asszonyaikkal a barátság kedvéért 
denaturált szeszt ittam -  úgy emlékszem, a gyárból szerezték, és nem volt teljesen mér
gező. A Lengyelországból menekültek elleni, időről időre fellángoló zsidó pogromo
kat így sikerült leállítanom. A parasztok így biztattak: „Mondd azt, hogy nem vagy
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zsidó, és mi nyomban feltáplálunk téged.” Erre elkezdtem szidni az anyjukat, s ez azt 
mutatta, hogy nem vagyok számukra teljesen reménytelen eset.

Az antiszemitizmussal csak délen, Közép-Ázsia félig ukránok lakta településein ta
lálkoztam. Mindaddig egy faluban sem, ahol O. M.-mal vagy magamban éltem. A 
negyvenes és az ötvenes évek elején azonban futótűz gyanánt terjedt az antiszemitiz
mus, s mostanra már ezt a problémát nem lehet kikerülni.

A kéziratos bőrönd mindvégig velem volt. Útközben párna helyett rajta aludtam. 
A fontos kéziratokat egy bevásárlószatyorba tettem, s egy pillanatra sem engedtem ki 
a kezemből. A mindennapos használati tárgyakat tartalmazó bőröndöt (szerencsére 
nem a kéziratosat) ellopták, és kidobták a mozgó vonatból. A kéziratos bőrönd végül 
szerencsésen elért Taskentig, ahová már anyámmal Jevgenyij segítségéveljutottunk 
el. A taskenti beutazási engedélyt Anna Benyas járta ki, a bejelentkezésben Kornyej 
Csukovszkij volt a segítségemre -  magam nem tudtam volna elintézni.

Taskentban összegyűjtöttem a kéziratokat, mindazt, ami nálam, a fivéremnél és 
Ljubocska Nazarevszkajánál volt. Kezdetben még teljes nyugalommal magamnál tar
tottam őket, csak az „albumokat” adtam át másoknak, bár a kéziratok őrzését nem 
valami nagy kedvvel vállalták az ott levők. Mandelstam versei akkoriban nem keltettek 
különösebb érdeklődést. Noha Taskentban ott voltak Uszovék, sőt néhány fiatal (Nyi- 
na Puskarszkaja, Edik Batajev), aki ismerte Mandelstam költészetét. A besúgók és a 
főnökség, mivel az érdeklődés Mandelstam versei iránt csökkent, nem nagyon foglal
koztak a személyemmel. Adtak munkát, és Ahmatovával úgy-ahogy eléldegéltünk. A 
háború vége felé azonban már sűrűsödött körülöttünk a levegő. Különféle gyanús 
alakok dörgölődztek hozzám, azt tudakolva, hol található Mandelstam hagyatéka. Azt 
feleltem nekik, hogy nálam, mert nem akartam, hogy a szerteágazó nyomokon el
kezdjenek szimatolni. Leginkább attól féltem, hogy rábukkannak Rudakovra. Az 
egyetemen egy kétes egzisztencia arra próbált rávenni, hogy semmisítsek meg min
dent. Uszovával és Annával megvitattuk a történteket; Anna egyébként észrevette, 
hogy mikor elmegyünk otthonról, távollétünkben valaki matat a szobánkban, feltűnő 
nyomokat hagyva maga után. Ezért Anna elutazásakor összeszedtem a verseket, és 
megkértem, adja át őket a bátyámnak.

Anna magával vitte Moszkvába a kéziratokat, de a bátyám helyett Emma Gern- 
stejnnek adta át, aki akkortájt kezdte Mandelstam tanulmányozását. Annát 1946-ban, 
közvetlenül a zsdanovi határozat megjelenése előtt látogattam meg Leningrádban. 
Azonnal feltűnt a besúgók és a „Vaszkák” -  az utcán rostokoló személyi követők -  fel
fokozott érdeklődése irántunk. Bárhová mentünk, mindig a nyomunkban jártak, és 
megérkezésem napján a Fontanka-parti házban le is fényképeztek minket. Nyíltan és 
felettébb primitív módon — vakuval... A zsdanovi határozat már Moszkvában ért. Mi
kor Paszternakkal a Klimentovszkij utcában egy kapu alatt egy jó  órányit beszélget
tünk, akkor tudtam meg. Paszternák azt kérdezte tőlem, lehet-e itt egyáltalán élni, ha 
már Annát is megsemmisítik?

Az országban akadozott a közlekedés. Uszovával a kínok kínját éltük végig, mire 
sikerült jegyet szereznünk Taskentba. Féltünk, hogy lekéssük a tanév kezdetét, s ez 
remek ürügy lett volna arra, hogy rövid úton megszabaduljanak tőlünk. Először re
pülőjeggyel kecsegtettek, de becsaptak minket. Végül akadt egy ember, aki átadta ne
kem egy helyjegy nélküli kocsiba szóló vasúti jegyét. Öt napot és éjszakát üldögéltem 
a bőröndömön élelem nélkül, s nem volt semmi pénzem. Különben moszkvai utam 
során kis híján egy furcsa provokáció áldozatává váltam. A taskenti bölcsészkar dé
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kánja, bizonyos Vlagyimirov, aki az aspirantúrája előtt a „szerveknél” dolgozott -  
egyébként nem volt kártékony ember, inkább barátságos - , megkért, hogy intézzek 
el neki néhány dolgot Moszkvában. A Felsőoktatási Minisztériumba kellett bevinni az 
„ügyével” kapcsolatos papírokat, és elintézni, hogy mihamarabb nevezzék ki az iro
dalom tanszék vezetőjének (az ő életrajzával mindez mesebeli gyorsasággal történt). 
Ezenfelül még Tager professzorral kellett megbeszélnem a doktori disszertációjával 
kapcsolatos hivatalos teendőket, és végül az Irodalmi Intézet Levéltárának egyik be
osztottját kellett megkérnem, hogy küldjön neki Furmanovról anyagokat. Ez az alkal
mazott egy kancsal leányzó volt. Felírtam neki a nevem, a címem és a telefonszámom, 
hogy el tudjon érni, mire élénk érdeklődést mutatott -  no nem Vlagyimirov iránt, 
hanem irántam. Fölöttébb érdekelte, hogy ki és mi vagyok én, talán nem a híres költő 
özvegye-e véletlenül... Nem tehettem mást, bevallottam az igazat. A leányzó közvetle
nül az elutazásom előtt jelent meg nálam -  miközben az ígért repülőjegyet vártam -, 
és Vlagyimirovnak hozott egy csomagot. Szerfölött kíváncsi volt, és emiatt egyre in
kább gyanút ébresztett... Még azon a napon kiderült, hogy nincs repülőjegy, és hely
jegy nélküli kocsiban kell utaznom. Mikor megérkeztem Taskentba, azonnal az egye
temre mentem átadni Vlagyimirovnak a csomagot, égette a kezem, szerettem volna 
minél előbb megszabadulni tőle. Másnap az egyetemen Vlagyimirov félrehívott -  tel
jes pánikban volt: a kancsal leányzó ugyanis olyan levéltári anyagokat küldött neki, 
amelyekért akkoriban könnyen a fejét vehették volna. A dokumentumokban néven 
voltak nevezve Sztálin ellenségei és azok is, akiket agyonlövetett. Vajon kinek szánta 
a leányzó ezeket az anyagokat? Talán nekem? Mi történt volna akkor, ha mégis re
pülővel megyek? Vagy akkor, ha rögvest nem viszem el Vlagyimirovnak a dokumen
tumokat? Lehetetlen, hogy a leányzó ne tudta volna, mi já r nálunk az ilyen és ehhez 
hasonló dokumentumokért, és nem hiszem, hogy csupán önszorgalmúlag tette, amit 
tett. Nyilvánvalóan vagy Vlagyimirov, vagy ellenem irányuló provokációról volt szó. 
Sőt az a valószínűbb, hogy a provokáció ellenem irányult, mert Vlagyimirovnak, noha 
ő kérte az anyagokat, az ijedségen kívül más baja nem lett. Szép kis históriába keve
redhettem volna, ám láthatólag abban a percben ez senkit sem érdekelt. Én a papí
rokat nem láttam, de Vlagyimirov szavaiból kiderült, hogy Kamenyev és Trockij neve 
szerepelt rajtuk, utalás Furmanovhoz fűződő kapcsolatukra. Nem volt bennük való
jában semmi, más országokban senkit sem érdekelt volna, nálunk azonban, különösen 
a sztálini korszakban, más volt a helyzet.

A bőröndömben ott volt a leányzótól kapott csomag. Még néhány órám maradt a vo
nat indulásáig, mikor megjelent nálam Emma Gernstejn. Rettenetesen megijedt a 
zsdanovi határozattól és az Orlov Biokról írott könyvét bíráló cikktől, amely szintén 
azon a napon jelent meg. Emma Orlov „munkatársa” volt, anyagot gyűjtött neki, vagy 
valami effélében segédkezett. Attól félt, hogy a cikk őt is beláthatatlan bajjal fenyegeti. 
Félelme egyébként teljesen értelmetlen volt. Egyszer életében valóban fenyegette a 
pusztulás, akkor, mikor a Kanela (ha jól emlékszem a nevükre) családot, apja igen 
közeli ismerőseit kiirtották. Kaneláék voltak lényegében Emma apjának második csa
ládja. Ám ekkor Emma -  isten tudja, miért -  nem félt. Az irodalmi katasztrófák okán 
azonban -  Mandelstam, Ahmatova, sőt még Orlov ügye miatt is -  veszélyeztetve érezte 
magát.

Mindenesetre Emma elhozta azt a Mandelstam-verseket tartalmazó dossziét, amit 
Ahmatova hagyott nála. A dossziét nem vettem magamhoz, a kancsal lány látogatása
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után nem mertem kockáztatni. Nem halaszthattam el az elutazásomat sem, hiszen a 
nehezen megszerzett jegy már a kezemben volt, és lekéstem volna a tanévkezdést. Az 
én helyzetemben ezt biztosan felhasználták volna, hogy kidobjanak a munkahelyem
ről, és kenyér nélkül maradjak. Elveszett volna az a mindennapi száraz kenyér, amit 
az állásom nyújtott. Elkáromkodtam magam, fogtam a dossziét, és elszaladtam a kö
zelben lakó Szergej Bernstejnhez. (A bátyám Verejába költözött a nyaralójába, és én 
az ő lakásában laktam a Sztrasztnij bulváron.) Bernstejn -  miután végighallgatott -  
magához vette a dossziét, amit a háború utáni nehéz években ő is, majd a bátyja, Szá- 
nya őrzött. Bátyám is egy veszélyes pillanatban, mikor észrevette, hogy személyi kö
vetőt állítottak rá, Szányának vitt el mindent. A kéziratok egészen 1957-ig Szányánál 
maradtak, majd az én kérésemre adta át őket Hardzsijevnek, elismervény fejében. 
Hardzsijev Mandelstam-kötetet készített elő -  a szerződést is aláírta -  a Költők Könyv
tára sorozat számára, ezért kellettek neki a kéziratok. Én is átadtam Hardzsijevnek -  
elismervény nélkül -  több „titkos” kéziratomat. Hardzsijev megkért, hogy ő végezhes
se a kötet válogatását, s úgy vélte, hogy ebből éppen őt nem lehet kihagyni... Orlov 
gyakorlatilag könnyen belement ebbe. Nem volt más kiút, hisz akkoriban Csebokszá- 
riban éltem, mint hogy mindent átadjak Hardzsijevnek.

1958-ban Csebokszáriban felmondtam a munkahelyemen, és Moszkvába jöttem, 
mivel ígértek egy szobát. Ám az utolsó pillanatban meggondolták magukat, és nem
csak a szobát tagadták meg tőlem, de a moszkvai letelepedési engedélyt is. Finomkodó, 
eufemisztikus stílusban azt hányták a szememre, hogy „ŐK azt állítják, maga önként 
hagyta el Moszkvát”. Hogy kik azok az „ŐK”, mind a mai napig sem tudom. Az ide
iglenes tartózkodási engedélyem lejárt, majd végül megkaptam a határozott elutasí
tást: „Nincs időm arra, hogy a maga ügyéről az elvtársakkal beszéljek.” -  Szurkov hi
telesen eredeti szavai ezek. Magyarán: majdnem fél évig várakoztam azért Moszkvá
ban, hogy végül kiutasítsanak. Ezután néhány évig Taruszában és Pszkovban éltem, 
s újfent munkába álltam. Letelepedési engedélyem ügyében Anna ismét megpróbálta 
Szurkovot megkörnyékezni. Ahogy a nevem szóba került, Szurkov majd elolvadt a 
jóindulattól, s küldtek nekem Pszkovba, nem tudni, miért vagy mire, kétszáz rubelt. 
A kétszáz rubelen a Kő című kötet egyik régi kiadását vettem meg, Mandelstam de- 
dikációjával és Kablukov jegyzeteivel. Moszkváról már nem ábrándoztam tovább, Ta
ruszában pedig egymás után váltogattam az albérleti szobákat (nyári helyiségből télibe 
költöztem, majd téliből nyáriba). Hasonlóképp történt ez Pszkovban is. Nem akartam 
magammal hurcolni a kéziratokat. Annak sem lett volna semmi értelme, hogy elhoz
zam őket Hardzsijevtől -  fájó história.

Miközben én Taruszában és Pszkovban éltem, ismerőseim Rája Orlova kezdemé
nyezésére elkezdtek újból a letelepedési engedélyem után járni. Rögvest bekapcsoló
dott az ügybe Frida Vigdorova is, akinek vastürelme volt az efféle dolgokhoz. Ha ki
dobták az egyik ajtón, bement a másikon, rá tudta venni az embereket, hogy levelet 
írjanak, telefonáljanak, kérjenek és követeljenek... Bevonta a segítőim sorában Szi- 
monovot, Marsakot, Ahmatovát, Ehrenburgot és még sok más embert. Vigdorova 
„közvetlen kapcsolatát” az Izvesztyija munkatársai jelentették. Néhány év múlva törek
véseit siker koronázta: egyszer csak két fontos ember összefutott a nómenklatúra szá
mára fenntartott fürdőben, csevegés közben szóba hozták az ügyemet, és egy hónap 
múlva megvolt a letelepedési engedély. A letelepedési engedély különben önálló szoba 
megszerzésére nem jogosított fel, csupán arra, hogy Vaszilisza Sklovszkajánál lakjak. 
Lényegében továbbra sem volt hol laknom, s a moszkvai letelepedési engedélyben 
gyönyörködve Taruszában éltem tovább.
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A következő, eposzba illő história a lakás megszerzésével függött össze. Ezt Natasa 
Sz. a barátai segítségét felhasználva járta ki. Otten értesített elsőnek arról, hogy van 
lehetőség szövetkezeti lakás szerzésére. Pontosabban: valaki mondta neki, hogy van 
ilyen lehetőség, de ő a nevemben eleve visszamondta: „Véleményem szerint nincs ér
telme Moszkvában élnie. Nem való magának a nagyvilági élet...” Erre nagy patáliát 
csaptam, mire felhívta Natasát. A lakásszerzéssel kapcsolatos papírügyeket Kolja in
tézte -  a vásárláshoz szükséges engedélyt és még ezer apró dolgot - ,  s szokása szerint 
megrázta a szakállát, és csodálatos orgánumával elbűvölte a hivatalnokokat. Fridát az 
első száz sikertelen kísérlet után így vigasztaltam: „Ugyan már, ne keseredjen el, én 
egy engedély nélküli Reménység vagyok!” [A Nagyezsda név magyarul reményt je
lent. -A  ford.] Később én is hinni kezdtem a sikerben, de a lakásnak még a gondolatát 
is tudatosan elhessegettem magamtól. Csak akkor néztem meg, mikor az új ház lakó- 
közösségének a vezetősége a lakásszövetkezet tagjainak kiadta a beköltözési engedé
lyeket. Három nap múlva beköltöztem, és egy nap alatt megvettem a szükséges búto
rokat. Majdnem elfelejtettem leírni, hogy az első részlet befizetéséhez a pénzt Szimo- 
novtól kaptam kölcsön. Előzőleg Szimonov az Irodalmi Alaptól próbált nekem hitelt 
szerezni, kezességet vállalt a visszafizetésre is, de az írószervezetek mint mindig, most 
sem engedtek a negyvennyolcból, és nem adtak pénzt. Ligyinnek szintén volt némi 
szerepe az elutasításban. Frida ezekben az években még egy másik írószövetségi ked
vezményt is kijárt nekem: igénybe vehettem az Irodalmi Alap kórházát, amire -  mint 
az Irodalmi Alap tagja özvegyének -  abszolút és megfellebbezhetetlen jogom volt. 
Több ezer levélre volt ehhez is szükség, míg végre nyilvántartásba vettek. Bár lehet, 
hogy ebből a jegyzékből hamarosan kikerülök... A lakás- és kórházügyben íródott mil
liónyi levél közül a legdühödtebb hangúakat Pausztovszkij írta. Minden köntörfalazás 
nélkül leírta azt, ha már az írók tehetetlenül szemlélték Mandelstam meggyilkolását, 
legalább az özvegyén segítsenek. Még az ügyemben buzgólkodókat is annyira meg
lepték Pausztovszkij levelei, hogy nem merték őket az asztalfiókból kiadni. Ezt a meg
jegyzést arra az eshetőségre szánom, ha netán ezek a levelek elkallódnának.

1966 novemberében költöztem be a moszkvai lakásba. A hagyaték sorsának kérdése 
így újból aktuálissá vált. Miután több éven át ezektől a papíroktól elszakítva éltem, a 
sorsuk iránti aggodalomtól gyakran még éjszaka is felriadtam. Hardzsijevet mégsem 
kerestem fel azonnal, mert akkoriban nagyon nehéz helyzetben volt -  nem volt sem 
munkája, sem nyugdíja. 1967januárjában már rendbejöttek a dolgai, s ekkor közöl
tem vele az elhatározásomat, mely szerint az összes nála lévő kéziratról fényképmáso
latot áll szándékomban készíttetni. Az eredeti kéziratokat nála hagytam volna, csak a 
másolatokat kívántam magamhoz venni. Hardzsijev erősködött, hogy ne tegyem ezt, 
de én kitartottam az elhatározásom mellett. Attól félt, hogy a fényképész ellopja a fil
met, s a másolatok különböző gyűjteményekbe kerülnek. Ebben én nem láttam semmi* 
rosszat, de ennek ellenére adtam neki három hónapot, hogy ezalatt találjon olyan 
fényképészt, akiben tökéletesen megbízik.

Eltelt a három hónap, de Hardzsijev nem jelentkezett a fényképésszel. Sőt Szasa 
Morozovon keresztül figyelmeztetett, hogy soha többé egy ujjal sem nyúl hozzá a Man- 
delstam-kéziratokhoz, ha magamhoz veszem a nála lévő anyagokat. Igaz, gyakran 
mondogattam Hardzsijevnek, hogy jó  lenne, ha nemcsak a publikálásra kerülő Man- 
delstam-szövegeket készítené elő, hanem az összesét. Mikor a hagyatékról készülő má
solatról esett szó, azt ígérte, hogy az összes nála lévő szöveget előkészíti közlésre, s be
tesz még harminc szöveget a kiadásra szánt kötetbe. A kiadóban azonban kiderült,
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hogy a kötetbe pluszként csak a V e r se k  a z  is m e r e t l e n  k a t o n á r ó l  ciklust akarja 
beválogatni. Szasa Morozov időről időre -  miközben Hardzsijev érdemeit hangoztatta 
-  elejtett néhány szót arról is, hogy Hardzsijev milyen „új” felfedezéseket tett. Felfe
dezései módfelett megijesztettek engem, és arra az elhatározásra jutottam, hogy mi
előbb el kell venni tőle a hagyatékot. Az egyik ilyen „felfedezése” például az volt, hogy 
a kötetbe nem veszi be a V e r s e k  az is m e r e t l e n  KATONÁRÓL utolsó versszakát. Józan 
ésszel felfoghatatlan, hogy mi késztette erre. Jóformán egyetlen mű sem maradt fenn 
O. M. kézírásával lejegyezve, nemcsak az „Ismeretlen katona...” Ezenkívül Hardzsi- 
jevnek emlékeznie kellett O. M. felolvasására, ahol elhangzott az utolsó versszak is... 
Az látszik valószínűnek, hogy csak az én Moszkvából hozott szövegeimet akarta ki
adatni, nem törődve azzal, hogy ezek nem a végleges változatok. Ez történt a BESZÉD 
GETÉS Da n t é r ÓL szövegével is. Nála a tőlem megőrzésre kapott kézirat volt. Egyéb
ként ez a kézirat csupán a véletlennek köszönhette a fennmaradását. Az evakuációba 
Hardzsijev nem vitte magával a kéziratokat, a veszélyes években pedig egyáltalán nem 
törődött velük. Hardzsijev kéziratából hiányzott a mottó, s ezért azon erősködött, hogy 
Szasa Morozov okvetlenül mottó nélkül adja ki az esszét, az ő kézirata alapján. Nem 
törődött azzal, hogy kézirata csupán egyike volt a változatoknak.

Ekkor jutottam arra a meggyőződésre, hogy nem szabad a kéziratokat egy emberre 
bízni. Amíg élek, ez nem probléma, de halálom után jóval bonyolultabb lesz a helyzet. 
Félek Mandelstam kisajátításától, s ez mindennél jobban fenyegeti őt... Hardzsijev úgy 
tekinti a kéziratokat, mint egy átlagos szerkesztő, s mindezt bonyolítja még betegsége. 
Hardzsijev fő támogatói Emma Gernstejn és Iszakovics. Emma úgy véli, hogy idege
neket nem szabad beavatni a szerkesztés titkaiba. Iszakovics véleménye szerint Har
dzsijev fő erénye, hogy nem mutatta meg senkinek a kéziratokat, noha tizenegy évig 
ült rajtuk. Ha rajta múlott volna, ma senki sem ismerné Mandelstam verseit, s a kö
tetében olyan versek jelentek volna meg, melyek korábban sem a folyóiratok, sem a 
szájhagyomány révén nem terjedhettek volna. Hardzsijev olyan remekül tartotta a 
„szerkesztői titkot”, hogy én mind a mai napig nem ismerem a tervezett kötet anyagát. 

* Egy dolgot azonban tudok: Mandelstamtól mindig idegen volt a kisajátítás gondolata 
és a tulajdon bárminemű fajtája. Azt az ötletet is enyhén szólva aljasnak tartanám, 
hogy vegyük el a kéziratokat Hardzsijevtől, és többé ne nyúlhasson hozzájuk. Meg
engedhetetlennek tartom a kizárólagos rendelkezést a hagyaték felett: magamnak 
sem engednék meg ilyesmit, még kevésbé Hardzsijevnek. Hardzsijevnek a versekhez 
írott jegyzeteit nem ismerem. Annát jogosan háborította föl Hardzsijev azon igyeke
zete, hogy jegyzeteiben kidomborítsa Mandelstam és Majakovszkij kapcsolatát, s köz
ben Annáról egy szót sem ejtett. Magától értetődik, hogy ezt a tendenciózusságot mé
lyen megvetem.

Annak idején azért bocsátottam Hardzsijev rendelkezésére a kéziratokat, mert 
kényszerű okokból Moszkvától távol kellett élnem, a könyvet pedig okvetlenül meg 
kellett csinálni. Tudtam, hogy Hardzsijev beteg ember, de hittem O. M. verseihez való 
tiszteletteljes viszonyában. Nagyon elkeserít, hogy Hardzsijev nem adta vissza az 
összes kéziratot, és félek, hogy később nehéz lesz majd előbányászni, ha nem eleve 
lehetetlen mindazt, ami nála maradt. Majd meglátjuk.

Miután megnéztem a hagyatékot, meggyőződtem siralmas állapotáról, s tudom, 
hogy az én ismereteim és a szövegekhez fűzött jegyzeteim nélkül nem lehet vele mit 
kezdeni. Az 1930 és 37 között keletkezett versek mindegyikéhez okvetlenül szüksége
sek a magyarázó jegyzetek. Ezenkívül nincs minden vers megmentve. A szövegeket
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nem a szokványos módon, csak a kéziratokat és a szerző tisztázatait (végleges változa
tait) -  belőlük, sajnos, nagyon kevés maradt -  összevetve lehet rekonstruálni. Szeren
csére megőrződtek az „albumok”, és én is emlékszem még valamire O. M. megjegy
zéseiből. A szövegek helyreállításának ez az egyetlen útja. Más útja nincs, ahogy nem 
volt más olyan korszak sem, mint a miénk.

Im re Flóra

A SVET ILIJÁT HOGY SZERETTEM

a Svet Iliját hogy szerettem 
ablakban álltunk este volt 
az emlékezés mint a tenger 
kavicsot görget partra hord

áttetsző zöldje és a hegy 
halványkék mészkő sziklatömbje 
milyen mélyenincs a szemed 
belehullni abba a zöldbe

örvény hogy szerettem a várost 
vakító fehér falait 
ne nézz rám vajon mennyi áll most 
mennyire gyorsan őszül itt

tücsöksikolytól hangos este 
hűvösödik borzong a bőr 
a volt a van egymásba veszve 
ha túl hát túl minden időn

beomlott föld amerre jártam 
a pálmafákra ki vigyáz 
aranyhajad az éjszakában 
már-már testetlen lobogás

visszatérni a tengeren 
tajtékos csönd milyen hajóval 
örvény az emlék jeltelen 
visszatérni de hova honnan



Várady Szabolcs

SZELLEMHANGOK A RÁDIÓBÓL
Orbán Ottónak

Még el sem ütötte az éjfelet, 
és lámcsak e hangok, e szellemek.
Váratlan vendég ez a két halott.
De hát hova mentek? Várjatok!
Mióta is nem voltam veletek?
Lehettem volna. Most már nem lehet.
Aki itt marad, írmagnak marad itt.
Kettőt megidézni a harmadik.
És egy, aki hallgat, a hallgató, 
akiből némán szivárog a szó.
Mióta is? Mióta nem? Mióta?
De most a hangjuk. A hang mivolta.

Fátyolos, dallamos gyászhanghordozás, 
ön- és közfájdalmú emberi esendőség: 
ó, hát igen, Zelk, ki lehetne más?
De nem hittem, hogy így megilletődnék.
S ez az érdes-bús basszus! Dünnyögés? ária? 
Hol volt hol nem volt kóbor macska Kormos. 
Nem tévesztheti el senki emberfia.
Még egyszer az idő ilyet ugyan mikor hoz?

Költők, mondhatnám: „ahogy a mesében” -  
képzelhet-e költőbbet képzelet?
És én barátjuk is lehettem volna éppen. 
Lehettem volna, és már nem lehet.
A torkomban olyan keserű íz ez!
Mert szólnak ők, s mi tagadás, a szívhez.
Abban a réges-régi értelemben,
amitől meggyűlik a könny a szemben,
ami gyönyörködtetve fáj,
szegény Yorick, halott sirály,
akiket most te megidéztél,
amikor mindjárt itt az éjfél,
akikhez nem fértem közel,
akiknek te sem mondtad el,
amit talán nem is lehet,
ahogy én sem tudom neked.
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„KÖDMOSTA 
MESSZI MAJOROK 

PEST LUTETIA KÖVEI 
FELEDNEK”

Kormos István: Rigó kiált fölöttem 
Válogatta és szerkesztette Parancs János 
Orpheusz Könyvek, 1991.112 oldal, 196 Ft

1. Mottó:
Hol mi a kő?
Szerkesztő Kend! [javallott megoldás:]
Lehetnék tán (Szólhatnék tán
SZEMÉLYESEBB? személ’esen?)
Nosza! Pető- 
Fi Il-tő!

(egy feltételezett, de leginkább 
csak elképzeli K. I. gyűjtötte 
Gyöngyszem-antológiából)

2. Nevek, címek, dátumok és képek — ösz- 
szefoglalhatatlanul
Utolsó fényképén, amely Korniss Dezső le
gendás hatvani verniszázsán készült 1977. 
október 2-án, m ár „halálba néz”. A  kép tanú
sága szerint az akkor m ég csupa élet Szécsi 
Margittal vált szót az egyik „komissi pásztor". 
A másik a m egnyitót celebrálja. Ez a szomorú 
Yorick-arc, m ondom , távolabbra néz, s  lát né
hány nappal odábbra, am a vértanús nap , ok
tóber 6-a estéjére. S itt valóban Yves Món- 
tand-ábrázatú! A  kitűnő kolozsvári költő. Ki
rály László írta  le valahol, m iképp ad ta elő 
Corm ieux ú r  ebbéli „tapasztalatát” a kivilágí- 
taüan Continental főportásával, m ajd a  Ká- 
nyádiékhoz fuvarozó taxissal, akik a fölhaj- 
tott gallérban franciául rendelkező u ra t a  hí
res énekes-filmszínésznek nézték. Kányádi- 
ékhoz különben egy nagy doboz m osóporral 
állított be, s ham arosan visszatérve a szálloda 
halijába, a reá  várakozó és közben adom ázó 
író , költő barátait „mosta le” ezzel a „törté
nettel”. Fény lett o tt és melegség. Abban az 
áram - és fütéstakarékos időben, anno Domi-

ni -  talán -  1975! Az em lített fénykép KóAya 
Kálmán nagyszerű felvétele, amely megtalál
ható  a  költő életéről összeállított KÉPES- 
KöNYV-ben.

Amikor e sorokat pap írra  vetem, nem  tu 
dok szabadulni az előttem feketén villogó 
nap tári dátum tól. Ja n u á r 30-a van, csütörtök 
(akkor hétfő volt); tizennégy éve ezen a  na
pon halt m eg a  másik „komissi pásztor”, Nagy 
László. Az a Nagy László, aki alig három  hó
nappal korábban, a  „dupla kaszás" esztendő 
októberében így szólt Kormos István „lecsat
tant födelű” koporsója előtt: „Páratlan versbe
széd az övé a hazában. Diákos, kópés, góbés, fin- 
toros meg fricskás kezdettől végig. A végzetig egyre 
sokrétűbb, dúsább, de egyöntetű. Örök elevenség, 
mert megrögzötten sohase elemez, így eleve elrettenti 
héthatáron túlra az unalmat. Ez a hang a bánat, 
a tragikum közegében szakadékot jár, s kiállja a 
próbát, nem kacérkodik a reménnyel, mégis reményt 
ad. Győztes kormosi hang.”

A  lényeg legtöm örebben itt van; s igazol
ják  em inensen a  versek. Az összes versek, meg 
most ez a  válogatott kötet* is -  Parancs János 
avatott m unkája - ,  melynek címadó verse, 
nagyon találóan, m ég életében m egjelent kö
tetének, az N. N. BOLYONGÁSAi-nak záróda
rabja. Ötvenévesen írta , m ár m indennel szá
m ot vetve, szom orú derűvel; de  magabízó 
öntudattal. M intha sejtette volna, hogy még 
m arad t néhány terem tő esztendő a nagy „bo- 
kaösszeverés”, vagy ahogy az egyik „oldalági” 
költő rokona, Jékely írta: „a síri hapták” előtt, 
hogy aztán következhessenek a szándéktalan 
túlvilági üzenetek, betakarítások. Értem  ezt 
úgy: a halála utáni könyvek, a  mégis „titokban 
hűségeskedő” megszólítások: világgá bolyongá
sainak, hallgatásainak, m ajd visszatéréseinek 
csodái.

Egy leltározó hajlam ú filosz akár sorolhat
ná is -  az ú jra  m eg ú jra  kiadott, gyerme
keknek szóló rem ek könyvei mellett -  a  kö
vetkezőket: Versei, Szépirodalmi, 1979; A

* A szerkesztő a terjedelem kényszerű kötöttsége el
lenére is fájlalja egy vers hiányát -  a Sárga Esó-ét
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VASMOZSÁR TÖRŐJE ALATT (prózai írások), 
Szépirodalmi, 1982; SZEGÉNY YORICK (az 
1971-es kötet hasonmás kiadása, csak éppen 
fölékesítve Csohány Kálmán ihletett rajzai
val), Salgótarjáni Tanács és Múzeum, 1984; 
Nakonxipánban hull a  hó  (összes versei a 
Gyöngyszem sorozatban), Móra, 1985; EGY 
KERESZTLEVÉL HÁTÁRA (versek, prózák, vallo
mások és képek halálának 10. évfordulójára), 
Móra, 1987. Feltédenül megemlítendő Az 
örvénylő szívű vándor című kötet -  Rad
nóti Emlékbizottság és Irodalmi Társaság, 
Győr, 1985 amelyben a róla szóló, neki 
ajánlott versek gyülekeznek, persze nem tel
jes számban. így is a versek sokasága jócskán 
meghaladta az Ő életművét. Rég halottak, 
élő klasszikusok és költősuhancok a világ 
minden tájáról tisztelegnek. Tanulságos név
sor, s ha a T betűnél vagyunk, akkor mond
juk is talán: Tolnai Ottó, Tűz Tamás, Thinsz 
Géza... s folytathatnánk a hazaiakkal. Kor
mos már életében is kajánul kérdezgette: 
„Barátocskáim, költő vagyok vagy múzsa?” 
Tudjuk, az igazi költői személyiség mindig ih
letadó. Kormosnál kivételesen érvényesült 
ez, s irigyei ha voltak vagy vannak még, 
ugyancsak kereshetik az önkéntes vallomá
sok titkát. Titok nincs: benne van az ember 
és költő egymásra rímelő természetében s így 
lényeg szerinti oeuvre-jében.

Kormos István „leltára” csöppet sem filo
lógusi. Sorsát, addigi költői pályáját így fogal
mazza a kényszerű hallgatás éveit követően, 
valamikor a hatvanas évek közepén: „Sétáim 
sistergő parázson /  megtanultam: lehet I Elviselem 
magányom: /  rámégett ingemet." Vagy orpheuszi 
panaszos szólamát zengette ki dacos önérzet
tel, s mintegy jogos költői jussát is visszape
relve mindenféle hatalmaktól: „..'öklöm rán- 
gását letagadtam /  nem fordultam meg! nem igaz! 
/  szétrúgott muzsikámra mondom”.

3. Nézzük közelebbről!
De a sorsazonosságot, árvaságot és a tálentu- 
mos tehetséget „egyenes ágon” József Attilá
tól és Sinkától, „törvényes rokonaitól” örökölte 
meg. És persze Villon Ferenctől, Chaucertől, 
Burnstől, Weörestől és Jékelytől; s az e szá
zadi modem franciáktól, Max Jacobtól, Fré- 
naud-tól, akiktől csak kellett, s ami csak kel
lett, hogy valójában szabadon és „szíjas szikár- 
sággal” csak a maga ura legyen.

Mert az látható, hogy Kormost elég ha
szontalan foglalatosság és teoretikusi buzga
lom lenne belegyömöszölni valami szögletes 
idomba. A kockába záró tudós versfaggató jó 
hírét kockáztatná, s előbb-utóbb úgyis felad
ná a játékot. Nem kétséges, hogy ki győzne 
itt; aki győzni szokott! Az „elevenségével” és 
váratlanságaival hódító vers, ahogy Weöres 
mondaná: a gerincvelőt is megszavaztató vé
lekedésével. Már a fiatal Kormosról jövőbe- 
látóan és találóan éppen a legjobb költők 
szóltak, akiknek érthetően szemük és fülük 
volt a versre. így Szabó Lőrinc, rátestálva né
hány ifjúkori verse alapján a „népi szürrealiz
must”. Füst Milán meg „a világok varázslására” 
bármikor képes poétát látta benne.

Kormos ösztönösen (és tudatosan is) ma
gáénak vallhatta azt az ómexikói megfogal
mazást, miszerint a költészet attól költészet, 
ha úgy viselkednek a versben a szavak, mint
ha először találkoznának. Amikor nála a bel
ső iránytű és mérleg pontosan s elegánsan 
működik a mindent eldöntő arány és mérték 
kérdésében. A versek hosszát mindig kont
rollálja az ihletadó perc vagy az emlékezés 
delejes ereje, ami eldönti a szigorúan vett 
formát is. S ebből a megfontolásból szervesen 
nő ki a formaváltozatok biztos kezelése, sőt 
merész elegyítése vagy túljátszása. Az örök 
meglepetések, ahogy az ősi nyolcasok vagy 
kalevalaritmusok, monotóniák pendülnek át 
az időmértékes terrénumokra; majd a 
versszervező erő a már-már andalítóan san- 
zonosra vett dalok végét borigatja össze és 
nyesi le éles csapásokkal. Mint egy akadály
futó fenomén, aki betéve tudja, érzi minden 
akadály magasságát és a vizesárok szélessé
gét, de kedvvel -  itt-ott -  felborigatja őket, s 
a vízbe fröcskölődni beletoccsan, de így is 
győztesen ér a célba. Mintha közben élvezni 
akarta volna azt is, hogy izgulunk érte, mert 
testi valóságában találkozott az akadályokkal 
és a csillámló vizekkel. Tökéletes képek ma
radnak erről a futásról, a képek viliódzó egy
másba forrása; átkötések, izgalmas melléren
delések s az örökös paralelizálás. Mint lénye
gi és teremtett valóság.

Szigetköz és Normandia állandóan egy
másban tükröződik, amikor már az átgondo
lásra és számvetésre kész élet kínálja költé
szetté magát. Micsoda versek hullámzanak az 
ásványrárói Duna-ágtól a nagy Óceánumig!
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Oda-vissza. M ert a költő szabadsága és kép
zelete lehetővé teszi, hogy a  vers valóságo
san is „szabadjegy” legyen az ilyen célzatú 
közlekedésben. M egkapó, ahogy egy francia 
helység vagy személynév, egy félm ondat m a
ga köré rán tja  az itthoni ellenpontokat. M int 
am ikor egy kiálló korallsziget körül robajlik 
a tenger; sistereg, izzik és ködpárába tűnik 
végül a  vers sajátos lüktetése. Hogy aztán 
p a rtra  érhessen m aga a  költő, jelentvén: „Én 
úszni tudtam minden gyilkos hullámzásban”, s ha 
nem , akkor „vonszoltak piros delfinek”. A  né
hány soros versekben ugyanaz az e rő  van, 
m in t az anyasirató, a kubikostalicskát meg- 
éneklő és az óceánumi, nakonxipáni hosszab- 
bakban. És szövetükben hamis szálak, de 
m ég idegen „szöszök” sem mutatkoznak.

4 . V erhetetlenül, utánozhatatlanul és persze 
-  halhatatlanul
Elfogultságomat, m int az egyik lehetséges ob
jektivitást, term észetesen vállalom. De előbb 
Ő t idézem: „A legfőbb baj, hogy meghalok /  hogy 
nem lehetek halhatatlan”. Ez például nem  igaz. 
M ert nem  halt m eg, és néha, ha  nagyon m u 
száj volt m indenfajta janicsárok miatt, hát 
szokott lódítani. Különben is: a pálya, ez a 
földi: csak salakos. De az igazin, a füvesen 
m indenképp o tt van. B enne a halhatadan és 
verheteden és főleg! u tánozhatadan 11-ben! 
Ahogy m ondta róla -  itt földi életében -  Z. 
Z.: „a csatársor kerékkötője”, aztán írta róla B. 
S., hogy a „költők összekötője”. De bizonyára o tt 
is a  leglehetedenebb helyzetekből vágja ki 
magát. Helyzetnek alig nevezhető pillanatok
ban  írja a  felejtésen győzedelmeskedő verse
it, melyek -  egyre inkább látható m ár -  tö 
kéletesek. Tökéletesen idődének.

Nagy Gáspár

VALÓSÁG ÉS KÖLTÉSZET 
ÖSSZHANGJA FELÉ

Marsall László: Holdraforgó
Orpheusz Könyvek, 1989. 382 oldal, 198 Ft

A  H oldraforgó bő  vénájú, az ö t érzék ta
pasztalataira m ohó, a mozgalmas életre nyi
to tt költő gyűjteményes kötete.

Közönség és kritikai közös hiedelm e, hogy 
egy-egy költő poédkáját tervszerű elhatáro
zásból származtatják. A  költői én  és az alkotó 
em ber korántsem  azonos, de  m ég az sem el- 
tökélés dolga, hogy m ekkora a  távolság az 
életrajzi és a m űvekből kibontakozó szemé
lyiség között. Ez a  távolság Marsall László, az 
em ber és a  költő közt kicsiny. Aki az életet 
m indennapi előadásnak, sőt változatos dra- 
m aturgiájú kalandok színterének fogja föl, 
annak lírai tanúságtétele is dús és áradó, oly
kor tetézettebb és parttalanabb a kelleténél. 
Ugyanakkor a  költő, akit a heves élmények 
folyamatosan m egkeresnek, önm agát az élet 
bajnokának tekinti, lírája a  m egnőtt én  for
rongásának krónikája, igazi vallomásos költé
szet.

Ez az arcm ás a pályakezdő Marsallé, a zaj
ló világban és háborgó énjében egyaránt gyö
nyörködő lírikusé. Tehetsége m ár indulása
ko r nyilvánvaló volt: ezt tanúsította örökmoz
gó képi látása, fölhangolt képzettársító hajla
ma, kifogyhatadan verbális leleménye. Ne 
gondoljuk azonban, hogy a fiatal Marsall 
megjelenítőkészsége csupán egy ösztönös al
kat megfigyelőképességével azonos. Animisz- 
tikus tárgyi vizualitása és terem tő képzelete 
egymást erősíti, kölcsönhatásuk gyakran az 
em lékezőnek a  látványban testet öltött meg
rendülését fejezi ki: „Kútgém feje /  hintázó ga
lamb /padlásgerendán gyerekkori léptek” (Kú t  és 
galamb). I t t  érzékelés m eg képzelgés együt
tese, Marsall szavával „a találkozás csodája” két 
ellentétes pólust kapcsol áram körbe, s telje
sedik ki az egész versben s m ég sok költemé
nyében a lírai megnyilatkozás összetettebb 
kompozíciójává.

Mi sem  természetesebb, hogy ez az ön
szemlélő, egyszersmind a világra éhes maga
tartás a szerelmi lírában találja m eg legsze
rencsésebben m egragadható tárgyát. De a 
vágy m eg a  szenvedély húrján  akkor tud ja  a
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zavartalan költőiséget megszólaltatni, am ikor 
a szerelem rejtettebb jelenségeinek is hangot 
ad. Beszélni éjszakákon át: természeti ana
lógiákkal a m ám ornak a lelkek párosodásába 
átcsapó erejét drám ai monológban vetíti ki; 
Kezednek elhiszem: az egymásra találó férfi 
és nő  vívódását a legegyszerűbb testi érintke
zésben is lírai belső beszéde sóhajtja el; A 
CSÖND ANYANYELVE: az anya hasára hajló apa 
m agzatának életjeleit hallgatja: ez a  néhány 
soros életkép remeklés. A személyes történel
m ének megváltására amúgy fölöttébb ihletett 
költő csak évek m úlva érkezik el oda, hogy, 
m in t majd az ONllü-ban, erotikus élményeit 
ujjongó nyíltsággal, mégis a  megismerő rá- 
csodálkozás pátoszával hírlelje.

Költői rem ekek a meglepő és a szükségszerű 
összhangjából szoktak megszületni. Pályája 
elején Marsall ezt aligha látta  így. Kamaszo- 
san dőzsölt a  nyers naturáliák felsorolásában, 
boldog vagabundként élt és visszaélt a  csi
bész- és népnyelv szókincsével s persze mö
göttes tapasztalataival is, sőt képzett m atem a
tikusként olykor költészete tárgyává tette, a 
költői m űhely lehetőségeit félretéve, term é
szettudományos ismereteit. Pedig aritmetikai 
rendszerérzékenysége és geom etriai alakér
zéke m áskülönben term éketlen nyelvi és 
szemléleti rögeszméinek leleményes meg
m intázásában m ár egy-egy vérbő vers erejéig 
érvényesült. Ezt a bőbeszédű költőt kezdettől 
csábította a  töredékes kijelentések sorjáztatá- 
sa. U ngaretti vagy Reverdy fragm entált 
m ondatait a  követő csönd fölerősíti, és csu
pasz közléseik egyértelm ű, noha olykor poli- 
valens kiegészítést vonzanak. A fiatal Marsall 
nem  egy versét a torzó m ondatok átláthatat- 
lan szövevénnyé bonyolítják, viszont INTER- 
RUPTUS cím ű kitűnő versében egy félig kép
zelt, félig való szeretkezés esedeírását egy 
öregasszonynak a je leneten  ism ételten átal- 
kalm adankodó fölbukkanásával szakítja meg, 
s így a  töredékesség kifejezéséhez magasabb 
művészi szerepet rendel. Barokkos dikciója 
részletező és bizony naturális leírással, de a 
művészi érték  tartom ányában epizálja a  sze
retkezés önkívületét a  tág lélegzetű ..Amato- 
RES TE SALUTANT-ban, am elyet L ator László 
a rra  hoz példának, hogy „a szerelem érzéki már 
mora és ajzott spiritualitása” társul Marsall ero- 
tíkus lírájában. Egészen más valóságszemlé
letből indul ki egy másik korai antológiada

rabja, Az állatöv artistája, mely egy szél
sőséges gimnasztikái m utatványt rajzol meg 
úgy, m in t a  term észet törvényeit döngető in
dulást belső végtelenségünkbe: vajon nem  a ma
tem atikán iskolázott elme testiesíti így a ta
pasztalatnál hatalmasabb lehetőséget a  szim
bolika formanyelvén?

G ottfried Benn vallotta, hogy m inden köl
tő, ha  érdem es e rre  a  rangra, öt-hat m ara
dandó versben fogalmazza m eg önm agát, 
legfeljebb haláláig sem tudja, melyik fél tucat 
alkotásával azonosítják m ajd. A HOLDRAFOR- 
GÓ első harm adában tucatnyi kiemelkedő 
vers is akad, nem  kevésbé igaz azonban, hogy 
sok a  tú lírt, a  nyerseségben öncélúan tobzó
dó  alkotás, bizonyítva, hogy ez a gazdag 
anyagú lírikus, világos koponya ekkor még 
nem  eszmélt se legsajátabb tárgyára, se alka
tára.

Egyáltalán nem  váratlan, hogy egy esemé
nyekre és em berekre kíváncsi írástudó ez
u tán  a drám ai m űnem m el is próbálkozott. 
„Játéka” és m isztériuma, sőt „buffo misztérium- 
játéka”, három  idevágó kísérlete is m indenek
előtt az asszociatív lírikus, illetve az ellesett 
párbeszédekre fogékony szerző erényeiről ta
núskodik, ám  e kettő t magasabb elvű feszült
ség nem  ötvözi, a három  drám ai próba nem  
igazolja a  szerző előadásra szánt elképze
léseit.

D rám áinak is kolonca a m értéktelen szó
áradat, a  közléskényszer. M indam ellett épp 
aligha gáncstalan drám ái nyilvánítják ki ha
tározottan Marsall iróniáját, hum orát, tréfál
kozó hajlamát. Az igazsághoz tartozik, hogy 
zuhogó kollokviális élőbeszéde más értékeket 
is felszínre hoz, például A REKVIEM MEGTAGA
DÁSA csaknem  kétszáz sora élők és holtak vi
szonyának lélektani furcsaságait, egziszten
ciális paradoxonait, társadalm i álságait, s 
m indezt számos m egjelenítő rajzolatban és, 
sajnos, ismét egym ásra halmozott, a  merész 
eszmefűzéseket, beleélésre valló meglátáso
kat elfedő m ondatözön hekatombájában.

De talán ezen az ú to n  já r  m inden olyan 
költő, akinek az élet fontosabb a  m űnél, a 
m indennapi, különös eset m agánál a költé
szetnél. Berda ham ar fölismerte egyikben a 
másikat, a gyalogos tapasztalatban a szépet, 
az egyszerű öröm ben a  költői ünnepet. Mar
sall vargabetűkön á tju to tt  el az öneszméletig, 
b ár m ég átm eneti időre sem írt ön tudadan
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költőként. Bizonyság e rre  Csokonaihoz szálló 
fűszeres költői vádirata, mely kiállás a stílus 
dáridója, a  telhetetlen képi látás m ellett, s 
ugyanakkor a  néven nevező, klasszikus poé
tika szatírája: „Ha módi a kopár forma, /  sehol 
bodor sem cikomya, I  ha a vers pár csont-golyó, / 
ha tetszik, hogy összekoccan, /  mandíneres fül-sa
rokban /  csontváz táncot jár a szó; /  Szavak fickós 
fortyogása”.

A férfikor nyarába lépő költő a  „civil” ka
landok csodáin edzett, örök fickós életform á
ján ak  foglalkozásbeli élményeiből és fejlődés
regény hőséhez illő benyomásaiból verseit 
hosszú évekig karneváli forgataggá duzzaszt
ja , és mivel, hogy saját szavával éljek, ez a  kó- 
ricáló alkat „poéta doctus” is, képzeteinek 
összkarát a  Balassi-strófától az ottava rimáig 
terjedő, széles ritmikai-szerkezeti skálára 
hangszereli. Ez a költői tutti m indig pazarló 
és gyakran túlbonyolított, m ert alkotójuk 
dúskál a  nyelvi archaizm usokban és az argói
ban , ugyanakkor fogalmai egyeden versen 
belül is folyamatosan csalinkáznak irodalm i 
utalásoktól Fossbury magasugróstílusán, a 
rovartársadalom  és a  török világ motívumain 
á t a m odern  fizika nagyjaiig, s  m indezt olasz, 
spanyol szavakkal, sorokkal m egtűzdelt ma
karóninyelven megfogalmazva (Legenda 
szélmalomról). Vaskos élcelődést és derűs 
erotikát váltogató játékossága m ég Marsall 
kedves költői ödeteit is szétfeszítí, így az ábé
cé betűit egy különben rem ekül elgondolt, 
ap ró  tárgyi jelenetekkel m egelevenített élet
képben (Az ÁBÉCÉS KÖNYV MARGÓJÁRA). Egy
két megkapó költeménye mégis jelzi már, 
szemlélete érlelődik. Jó  példa rá  a  Sö tét  és 
világos, mely az em beri igyekezetek, kom 
binációk, erőpróbák keserves és kudarccal 
fenyegetett összjátékát a sakkjátszma analó
giájával egy teljes kör, egy mikrokozmosz 
beírásának sugallja. Ennek a m etaforarend
szernek a visszfényében a véletlen esélye elleni 
harcra  saját szókincsű, külön világminta 
m ustrájaként a je lkép  törvényszerűségét 
szabja rá.

Költői fejlődésébe a személyes tragédia 
szól bele: fiának halála a gyász nagyságával 
á thato tt versekre ihlette. A m egrendült lélek 
folyamatrajzát különböző beszédhelyzetek
ben, könyörtelen önelemzéssel tárja föl. Nyo
masztó, mégis ékesszóló szimbolikájú rém ál
m ának (LŐTT MADÁR MEGRÁGHATATLAN SZÍ

VÉT forgatom A számban) lidérces Iánysze- 
replője fejére apai vesztesége: a vízi kataszt
rófa öngyötrőén élethű drám áját olvassa 
(Torkomban forog). A percenként öregítő 
elmagányosodás szituációjában a testi-lelki 
állapotnak a  baljós környezet (daganat-kór
ház) látható történéseivel felelgető leírása a 
céljavesztett élet sorvadását érzékelted (ÜLNI 
AZ ablak elótt). Fantasztikus, hallucinatív 
vízióban a balatoni halál folyamatát a mély 
vízi hal látószögéből fesd horrorképsorrá  
(Szemtől szemben). Egy régi emlékkép nyug
talanító m otívum ára a tehetetíen  álombéli s 
a m ég rem énytelenebbé, m ert jövőtlenné vált 
apai kézm ozdulat m ozzanatát fényképezve, a 
végzetesen m agára m aradott em ber határ- 
helyzetét filmezi le (A KEZÉT KERESTEM). A 
szenvedés présében kiform ált vallomás, a 
legnyom orultabb élőlényhez, a  kivert kutyá
hoz sóvárgó társkeresés, szellemidézés elár
vult ruhadarabok, gazdátlanná vált tárgyak 
gyöngéden elősorolt leltárából: m ind a kor
társ m agyar líra m aradandó elégiáinak füzé
re, együtt a  lelki pusztulás önkínzó művé
szettel megrajzolt térképe.

A helyrehozhatadan tragikum a u tán  a  ko
rábban életvidám , fenegyerek kedélyből 
m egint felszökik, sőt túlhabzik egyik ihletfor
rása: az archaizáló, pszeudo-litániától a bal
ladáig terjedő skálán tarka, legénykedő 
hangnem ben penget verseket. Pedig ha  oly
ko r szellemi nyugtalanságának eszmélkedése 
alakot ad , s em ezt párját ritkító érzékletessé- 
gével ábrázolja, hetyke közvetlensége és létél
ménye emlékezetes sorokban ötvöződik: „Az 
időben együtt gyaloglóknak /  túl hosszú vagy túl 
rövid a lába /  előrefutnak vagy elmaradoznak /  véli 
mind: éltem hiába -  nem hiába. /  Múltjából ki tép”. 
A  húsvéti tojás pingálását az anyaszeretet és 
a  kíváncsiság olyan aprólékos figyelmével 
részletezi, hogy leírása önm agában is megej
tő, de  terem tő  képzelete továbbragadja, s a 
kifújt héj vég nélküli teljességében a  lét ha
tártalanságát ismeri föl és h irdetí (EGY VILÁG 
MINTÁJA).

Művészetének csúcsára a NEGYVENEGY 
ÖREGEK (1988) cím ű kötetével ért. Vágyako
zása a mulatságos élet sokfélesége u tán  sze- 
nespincék és borozók bugyraiból roskadozó 
tanyákon keresztül egyetemi katedrák köze
lébe, a  Parnasszusra vezette, s az emberek 
közd bóklászásának údrajza ez a  jellemké-
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pékké árnyalt portrésorozat. Németalföldi 
m esterek realizmusával vetekedő éleslátását 
éli ki a furcsa, nemegyszer torz és m eghök
kentő, de  m indig kifejező s fizikai és viselke
dési form ákban, élőbeszéddel is egyénített 
sajátságokban. Vitalitásának ezekben a kép
m ásokban m aga a  figura a d  alakot: így alkot
ja  m eg végre költészetében Marsall az egysze
r i és a szükségszerű egyensúlyát. Az arckép
sorozatban valamennyi erénye érvényre ju t, 
megjelenítőkészsége éppúgy, m in t gyors, 
vakm erő képzetfűzése, term észettudom á
nyosán pontos észlelése, akárcsak elvonat
koztatásra ajzott lényeglátása. „Már öregember 
volt, amikor megismertem, /  büdös, mint a rókalyuk 
és szemében /  mint kicsinyke bányatóban /  meg nem 
rezdülő csillag” -  így m utatja be, naturalista 
merészséggel egyik modelljét (A BOROS 
öreg). Egy másik, nem  kevésbé élethű színre 
léptetéséből: „Tavasszal itt gurult el az ablakom 
alatt az özvegy /  pedálos frászkarikán...” -  re 
gényíróhoz m éltón összhangzó miliőrajzzal 
teljesíti ki m odelljének sorsát: „Ősszel házasod
tunk a gesztenyefák /  kicsi sündisznóinak társasá
gában a kórházkertben’’, hogy vállalt szerepé
hez, a gézengúzéhoz illően, egy tem etőláto
gatással adjon csúfondáros végkicsengést 
portréjának (Az ábrándozó). A  költői arcmás 
m űfaját sokféleképpen fogja föl, am ikor sza
tirikus ábrázolását beleélő helyzetdallal vagy 
m ár-m ár tárgyiasított szellemképpel válto
gatja, az utóbbit A kizárt öREG-ben.

Vállalkozásának legközelebbi rokona Ed
g ár Lee Masters Spoon River  ANTOLÓGlÁ-ja, 
egy fiktív am erikai kisváros tem etői epitáfiu- 
mainak gyűjteménye. Csakhogy m íg a sírfel
irat, bár az eltávozott legendája csoportké
p en  és színes környezetrajzból bontakozik ki, 
beszédhelyzetéből következően m ihdig epiló
gus, ezért a tanulságra, az egzisztenciális lec
kére összpontosíthat, Marsall valamennyi 
modellje öregem ber, azaz egy beírt u ta t m eg
testesítő, ám  m ég lezáradan sors, ami így m a
gukban a versekben m ég b enne  rezeg, más 
szóval váratlan további m ozzanat lehetőségét 
rejti. A két kötet közt eltelt több m in t hetven 
év m últán a két felfogás különbségében tük
röződő változás fejeződik ki, a  kerekre zárt 
expresszió mércéjével a függőben hagyott 
m űalkotás eszménye áll szemben.

Rába György

A FOGADTATÁS

Péter Nádas: Buch dér Erinnerungen 
Fordította Hildegard Grosche 
Rowohlt-Berlin, Berlin, 1991. 1308 oldal, 48 
DM, 374,40 ÖS

A tavalyi év októberétől decem beréig az EM
LÉKIRATOK KÖNYVE ném et m egjelenését a 
legtöbb jelen tős ném et nyelvű napilap és 
igen sok kisebb is terjedelm es bírálattal ü n 
nepelte. Érdem i recenzió olvasható a m ün
cheni Süddeutsche Zeitungban, a  berlini Tages- 
zeitungban (a tozban), a  Frankfurter Allgemeine 
Zeitungban, a Frankfurter Rundschauban, a 
Kölner Stadt-Anzeigerben, a  Stuttgarter Zeitung
ban, a Badische Zeitungban, a Saarbrücker Zei
tungban, a Frdnkische Landeszeitungban, a  Neue 
Zürcher Zeitungban, a bécsi Die Préssében  és a 
Standardban stb. A  hetilapok közül -  többek 
között -  jelentős kritika je len t m eg a Die 
Zeitben. A  szerzőt az osztrák állam díjjal ko- 
szorúzta, regénye idén  jan u árb an  a negye
dik, februárban pedig  m ár az első helyen állt 
azon az ajánlólistán, am elyet hónapról hó
nap ra  huszonkilenc neves ném et iroda
lomkritikus -  köztük Marcel Reich-Ranicki és 
H ellm uth Karasek -  állít össze a Südwestfunk- 
nak. A regényt m ár harm adszor nyomják ú j
ra: a szeptem beri egy-hatezer u tán  követke
zett a  ja n u á ri hat-tízezer, m ajd a márciusi tíz
húszezer.

M agyar keblünk dagad. A recenziók re
cenzensét ezenkívül m ég sárga irigység is 
környezi. Képzeljék el, kedves olvasóim, 
m indegyik napilapkritika el tudja m ondani 
(és el is m ondja), m iről szól a  könyv! Mind
egyik birtokában van azoknak a  poétikai is
m ereteknek, amelyek segítségével jellemezni 
tudja. M indegyiknek van valami ötlete, javas
lata a rra  a  kulturális kontextusra, amelyben 
értelm ezhető. Egyiknek-másiknak gondolata 
is van. A rról nem  is szólva, hogy noha az el
m últ évekből jó  néhány hazai könyveseményt 
em líthetnék, a rra  nem  emlékszem, hogy egy
két hónappal a megjelenés u tán  több m agyar 
napilap m egem lékezett volna róla. Pedig -  
régi sirám  -  a  megbízható, szolid zsurnálkri- 
tika nélkül a folyóiratok esszékriticizmusa 
csonka és ingatag.

A szemlézők általában nem  ismerik beha
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tóan a m agyar szcénát -  persze a Deuísches AU- 
gemeines Sonntagsblatt recenzense, Dalos 
György, a  Neue Zürcher születésére nézve m a
gyar és a m agyar irodalm at régóta gyengé
d en  pártfogoló kolumnistája, Éva Haldi- 
m ann, valamint a  szintúgy m agyar származá
sú ném et írónő és fordító, Zsuzsanna Gahse 
kivételével. Ő k jó l ismerik a regény honi re
cepcióját, Dalos idézi is Balassa Péter sorait 
a regényről. Ám a többiek leginkább csak a 
m űvet ismerhetik, s legföljebb az Egy csa
ládregény vÉGÉ-re em lékezhetnek, amely 
1979-ben m egjelent ném etül. A nnál jellegze
tesebb Nádas könyvének term észetes integ
rálása a  világirodalomba. Csak az igénytele
nebb ismertetések tartják  szükségesnek kü
lön honorálni, hogy „a magyar Nádas Péter... 
egy darab világirodalmat alkotott... mely hézagta- 
lanul illeszkedik az európai irodalomtörténet gaz
dag hagyományába”; a legtöbb kritika ezt ma
gától értetődőnek tekinti. Fontosabb, hogy -  
legalábbis explicit m ódon -  a  könyv ném et 
tem atikája és a  ném et kultúrához való viszo
nya sem áll a  bírálatok hom lokterében (a fe
jezetrő l fejezetre váltakozva kibontakozó há
rom  em lékirat közül kettő ném et földön já t
szódik, egy a  századvég Vilmos császári vilá
gában, egy pedig a  70-es évek Kelet-Berlin- 
jében). H olott ez kétféle kedvezőtlen form á
b an  is elképzelhető le tt volna. Egyszer, m int 
a nagy kultúrának já ró  hűbéradó  bezsebelé- 
se, másszor, m int a saját ku ltúra  féltékeny ő r
zése az idegen kezektől. Igaz, az utóbbi 
ffusztráltabb kultúrákra jellemző, m int azt az 
1986-os EMLÉKlRATOK-nál m agyarul ö t évvel 
korábban m egjelent s lengyelre m indm áig le 
nem fordított lengyel tárgyú regény, Az Ik- 
SZEK gyanakvó és barátságtalan lengyel fo
gadtatása példázza.

Ez persze nem  jelen ti azt, hogy ne észlel
nék  Thom as M ann hatását, sőt a századvégi 
rész, a  Thom as Thoenissen-m em oárok sajá
tos hommage-jellegét, m in t ahogy az irodal
m i rokonságok között fölm erül Musil, Broch, 
Joseph  Rőt, sőt Richard Beer-H ofm ann ne
ve, de  Prousté is, találóan Je a n  G énét „szexu
álisan nyitott regénytípusáé”, a leginkább zsur
nalisztikái divatot csináló m ódon pedig 
(am ennyiben a későbbi kritikák m ár ezt idé
zik vagy visszhangozzák) Flaubert-é -  hogy 
ugyanis az EMLÉKIRATOK KÖNYVE lenne a 
m agyar ÉRZELMEK ISKOLÁJA.

A három  nagy m em oár, a regény három  
„valósága” közül az időben legközelebb eső a 
kelet-berlini. „Mondhatnák, hogy a történet e szá
lán a másik két valóság konstellációja egyszerűen 
múlttá válik. Ám minél inkább behatol az olvasó e 
regény állítólagos labirintiisába, annál inkább 
megvilágosul, hogy mindig ugyanarról a törté
netről van szó, hogy mindig ugyanaz tér vissza, 
hogy tehát éppen a nem haladás a téma. Ha az 
olvasó pusztán Nádas kígyózó, kérlelhetetlenül a 
tökéletességre törekvő mondataira tekint, könnyen 
hihetné, hogy hagyományos, a XIX. századon isko
lázott s annak elkötelezett szerzővel áll szemben. De 
minél mélyebbre nyomul e regény sétaerdei tájaiba, 
annál elkerülhetetlenebb a gyanú, hogy az író lépre 
csalt bennünket. Egy régi (egészen Daniéig visz- 
szanyúló) irodalmi diskurzus fáradhatatlan to- 
vábbszövésével demonstrálja, hogy a színleg elavult 
mennyire jelenvaló. íme, a valóságot nem leképező, 
hanem gyakran majdhogynem alattomos pontosság
gal felbontó, velejéig modem könyv; irodalmi esz
közei látszólag a realizmus molyzsákjából valók: ez 
ennek a regénynek a provokációja, amelyben a vi
lág és a dolgok száz éve hiába várnak arra, hogy 
olyan emberek vegyék a kezükbe őket, akik értik az 
élet mesterségét” -  írja Thom as Schmid Az 
EMLÉKEZÉS FÚRIÁJA. NÁDAS PÉTER NAGY RE
GÉNYE A SZEMÉLYISÉG EURÓPAI TRAGÉDIÁJÁ
RÓL -  című bírálatában (Die Zeit, 1991. de
cem ber 6.)

M intha ezzel vitatkozna a  regény legéle
sebb s a teljes elutasítás tekintetében egyedül
álló bírálata, amely szemem elé került, Joa- 
chim Scholl írása, A MODERNITÁS MÚZEUMÁ
BAN -  NÁDAS PÉTER EPOSZA AZ EMLÉKEZÉS
RŐL, a berlini Zitty című folyóirat 1992/3. szá
mából. A posztm odern új undokságával (de 
persze itt is feddhetetlen m egértés után értel
mezve) állítja, hogy Nádas könyve véglege
sen eltemeti az irodalm i m odernitás esztéti
kai formáit, s e nem ben m esterm ű lehetne, 
ha  írójának halavány sejtelme volna erről. Ő 
Nádasban nem  a  XIX. századi szál újrafelvé- 
telét, hanem  a  „primitív epikustól” való eltávo
lodás (Musil), a belső monológ, az analízis, a 
reflexió, a nyelvre való összpontosítás, a dol
goktól eloldozódó tudatform a, a „m inden
ről” való beszéd, a  kor filozófiai összefoglalá
sának ambíciója, egyszóval a Thom as Mann-i, 
brochi, joyce-i, prousti „aufklérizmus” poéti
kai hagyom ányának kivitelezhetetlen folyta
tását látja, melynek eredm énye nem  valami



744 •  Figyelő

Egész, hanem  az önkéntelen komikum. Mi
nél komolyabban veszi m agát a  könyv, annál 
nevetségesebb. „A modemitás pátosza e könyv 
végzete, minden kortársi eleme ebben oldódik fel. 
A kevés valóban érdekes részletet -  az 1956-os ma
gyar felkelést... és a kelet-berlini hangulatot -  alá
szántja a gondolati lamentó, amely megakadályoz
za, hogy bármilyen eseményből puszta elbeszélés le
gyen, mivel azon nyomban transzcendálja és álta
lános érvényű, szentenciákba préseli.”

Más kritika is felfigyel a rra , hogy Nádas a 
tö rténet előrehaladásában kevésbé érdekelt, 
„gazdagon tagolt hiperbolikus mondatai” a pilla
natok feltáró elbeszélését célozzák (így Jü r- 
gen  Engler a  berlini Freitag ez évi első számá
ban), hogy az atmoszferikus ábrázolás h á ttér
be  tolja a cselekményt, s elbeszélő m ódja „a 
retardálás művészete”. H ansjörg G ráf azonban, 
a Süddeutsche Zeitung cikkírója bizonyos hie
rarchiát állít fel az emlékiratok között, s az 
„inkubációnak” az ötvenes évek budapesti 
gyerm ektörténetét tekinti. Az önmegfigyelő 
narcizmus m ögött észleli a politikai traum át; 
a  könyv dekadens hőse a történelem  áldoza
ta. Michael Roesler a Szene Hamburg cím ű ha
vilap februári számában a rró l beszél, hogy a 
regény introvertált pillantást vet korunknak 
a totalitarizm us által is m élyen befolyásolt é r
zéskultúrájára. M atthias Rüb pedig a FAZ- 
ban a regényt egyenesen az ideológiáktól 
megjelölt évszázad belső történetének nevezi. 
(Ezt aztán a kevés idegenkedő bírálat egyike, 
Edwin H artl „N incs tovább” -  Emlékezé
sek Magyarországról cím ű írása a  Die Presse 
novem ber 1-jei számában ki is gúnyolja,^ 
m ondván, hogy ilyen „belső történet" nem  kép
zelhető el, de  akik mégis ilyenre vágynak, 
azok számára bízvást ajánlható N ádas „óriás
kompendiuma”.) Rüb is felfigyel a  politikai ese
mények -  Sztálin halála, az 1956-os forrada
lom  -je len tőségére, az ideológia hatalm ának 
az érzések világába való beszivárgására, de 
végkövetkeztetése -  szerény véleményem 
szerint téves végkövetkeztetése - ,  hogy „úgy 
látszik, Nádas számára gyógyír a racionális, ideo
logikus korszak rombolása ellen az érzés valaminő 
metafizikája, a hit az ember érinthetetlen emocio
nális magjában”. (Frankfurter Allgemeine Zei
tung, 1991. október 8.) Találóbb G ráf m egha
tározása, aki a  nevelődési regény m ögött 
m onstruózus esszét lá t a  test dilemmájáról. 
Pózról és pátoszról beszél -  a  m ű teatralitá

sáról. A Thoenissen-em lékiratról, melyet a 
G rand  G uignol és a  G artenlaube keveréké
nek ta rt (az utóbbi szó lugast je len t, s egy 
m ajd’ száz évig fennálló folyóirat neve), a  kö
vetkezőképpen ír: „Még ott is, ahol a nyelv ön
kéntelenül komikus -  leginkább a T itkos örö
münk  éjszakái című fejezetben -  megvan benne 
a leleplezés fontos funkciója. A ívilhelminus szabá
sú burzsoázia titkos életét Nádas a Sex and  Crime 
szömykabinetjévé változtatja, amelyben rendkívüli 
és szokatlan módon összeolvad századunk kegyetlen 
tónusa a Gründerzeit görcsös gátlásaival.”

A nem i szerepek relativizálása az egész 
m űben, a  hol herm afroditizm usnak, hol and- 
rogíniának nevezett m otívum  is megbeszélés 
tárgya az ismertetésekben. Egy nyilvánvalóan 
freudista értelm ezést idézek, U ta Goridis 
1300 OLDAL MAGÁNY című recenzióját (T IP , 
1991. novem ber), amely a  m ű  egészére te
kintve bizonyára félreértelmezés: a főhős m e
tafizikai jelentésű  és jelentőségű jellem ének 
leszűkítő, pszichológiai érvényességre korlá
tozó magyarázata. A  gyerm ekkor polimorf
perverz paradicsom i állapotáról esik itt szó, 
és a klinikai értelem ben vett homoszexuali- 
tással nem  azonosítható szabálytalanságról, 
amely fenntartja az érzelm ek dinam ikáját, és 
megakadályozza domesztikálásukat. Mégis, a 
regény paradox  dicsősége, hogy ez az értel
mezés is helytáll; nem  a végső állapot, de  a 
mintegy festői alapozás, a „felrakás” egy fá
zisának pontos leírása: „Az apa nemcsak lelki, 
hanem testi repressziót is gyakorolt, már a kisfiúnak 
is tiltott mindennemű testi közelséget. A fiú  végül 
természetellenesnek érezte minden kívánságát arra, 
hogy megérintse apját. Ezentúl sohasem hagyja el 
a gyász érzete, melyet az apai test elvesztése váltott 
ki belőle. A család oly ügyesen palástolja a test de
fektusait, az anya melloperációját, a nagyapa epi
lepsziás rohamait, a kishúg agykárosodását, hogy a 
fiú is fennakad a hazugságok e szövevényén, amely 
megbénítja értelmét és ösztöneit." A.„test dilemmá
ja” telítődhet e klinikai esetleírástól messze 
távolodó tartalm akkal -  a regénytradíció en
ciklopédikus term észetének megfelel, hogy 
Nádas m űve ezt az értelmezési ajánlatot is ki
elégíti.

E példával a rra  szerettem  volna rám utat
ni, hogy kritikákat olvasva nem  feltétlenül 
megfejtéseket keresünk, s végképp nem  az 
egyeden lehetséges megfejtést. S ha  egy szá
m unkra ismerős könyv külhoni silabizálásán
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merengünk, föl kell készülnünk váratlan ak
tualizálásokra is. „Nádas a szocializmus társada
lomromboló tervét szem előtt tartva kiváló polgári 
regényt írt a polgári individuum tehetetlenségéről, 
amelyet paradox módon a szocializmus hozott a leg
inkább napvilágra” -  írja Thomas Schmid. S 
ugyanebből a recenzióból egy még megle
pőbb passzus: „Az egyik legragyogóbb részlet vá
ratlan találkozást ábrázol a hatalom áldozata és 
vádlója között. Először félelem, majd vád és igazo
lás, végül tehetetlen cinkosság. Sehol nem mutatták 
meg olyan megrázó intenzitással azt, amit mifelénk 
a »Stasi-komplexum« címszavával bizonytalanul 
szétfecsegnek.”

Éppenséggel az irodalmi műalkotás jelen
tősége adhat lehetőséget politikai aktualizá
lására is. Dalos György „Kelet-Európa múltjá
nak fejlődésregényét” látja Nádas könyvében, s 
úgy véli, hogy amikor 1986-ban megjelent, 
„már minden a fennálló rend összeomlására mur 
tatott". Hm. Én ezúttal a helyzettel kevésbé is
merős német recenzens nézetét osztom: „Ná
das műve, az Emlékiratok könyve Kelet-Eu
rópa stagnáló korszakának könyve és ellenkönyve. 
Az író tizenegy évig dolgozott rajta, nem is sejtve, 
hogy ez a jövő nélküli korszak ilyen sebesen múlttá 
válik majd.” (Martin Ebei: Az utolsó  rezer
vátum, a test  -  Az Emlékiratok könyve: a
MAGYAR NÁDAS PÉTER MONUMENTÁLIS REGÉ
NYE, Badische Zeitung, 1991. decem ber 15.)

„Nóta bene: Abszurd lenne Nádasról beszélni, 
ha nem méltányolnánk kellőképp HUdegard Gro- 
sche teljesítményét... A fordítónő érdeme, hogy zárt 
műalkotásként hat ránk e gigantikus regény, amely
nek egyik legfőbb témája éppenséggel a közvetítés, 
az átvitel” -  írja Hansjörg Gráf.

*

Az Emlékiratok könyvé-í  négy évvel ezelőtt 
egy beszélgetésben, amely aztán nyomdafes
téket is látott, „német regénynek” neveztem. Ab
ban a vitában (Kortárs, 1988/11.) érdekes bí
rálatokat kaptam, amelyek erre a megjegy
zésre is kiterjedtek. Nem emlékeztetnék most 
erre a nem túl jelentékeny apergure, ha nem 
tudnám, hogy a könyv íróját bántotta, s ha 
nem jutna eszembe azóta is néha-néha, hogy 
vajon miért. Hiszen kényszerű és kedvezőt
len volt az a több nemzedéket sújtó irodalmi 
autarchia, mely a magyar kultúra életében 
kivételesen megakadályozta, hogy az író ma

gától értetődőleg válaszoljon a görög és latin 
régiségben, a ném et, az angol és francia mo
dernitásban föltett kérdésekre.

M indenesetre a  Buch  dér Erinnerun- 
GEN most m ár bizonyosan ném et regénnyé is 
vált. S ha fantasztikus fogadtatásában mák- 
szemnyi része az ismerősségnek is van, annak, 
hogy testköltészetéhez, mondatfolyondáijai- 
hoz, hím nős és hom oeroükus metafizikájá
hoz Nádas elsősorban a ném et kultúrában ta
lált bátorítást, egy Thom as M anntól örökölt 
szálat sodort tovább, akkor az EMLÉKIRATOK 
KÖNYVÉ-nek idegenségéről a  m agyar kultúrá
ban Babitscsal m ondhatjuk, hogy „...a múzsa, 
ez a szent vendég, idegen leányként jön mindenü
vé, s úgy is fogadják.... Hugó Vidor esprit ger- 
m anique volt, Ady nemzetietlen; az irodalom nem
zetietlen, mikor megszületik, mint a Kazinczy moz
galma. De nem zeti lesz később! -  mint a ma 
idegen vendég gondolat holnap emlék és lelkűnk
nek része lesz -  s talán egész lelkünk ilyenből szö
vődik. Az irodalom a nemzet lelkének része lesz, 
mivel a  nem zet adoptálja”.

Radnóti Sándor

KÉT BÍRÁLAT EGY 
KÖNYVRŐL

Békés Pál: Érzékeny átázások 
Közép-Európán át
Szépirodalmi, 1991. 322 oldal, 165 Ft 

I

Az Érzékeny ÚTAZÁSOK-at belső logikája, ge
nezise, form ája az utóbbi időkben divatosnak 
és elfogadottnak számító eljárások, a paraf
rázis és az idézettechnika közelében helyezik 
el, olyképpen, hogy ezekhez az eljárásokhoz 
a  regény a  m aga különleges ízeit is hozzá 
tud ja  adni, amivel elkerüli a  kánon fősodrát. 
Az Érzékeny útazások önreflexív m ű, ön- 
reflexivitása azonban egyáltalán nem  a meg
írás m ódjára vonatkozik, hanem  a  fikción be
lül és a  felhasznált irodalm i m inta segítségé
vel, azon á t bontakozik ki. Az író  szám ára a 
m egírás mikéntje éppen  az e rrő l való teljes
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hallgatásból kikövetkeztethetően nem  prob
lematikus, és ezt ki is emeli a  regény nyelvi 
könnyedsége vagy ha úgy tetszik, sokrétűsé
ge, gazdagsága. Vagyis az olvasó nem  a szö
veget m int a  regény reflexiós rendszerének 
kételyekkel kezelt végterm ékét kapja kézhez. 
A történetben, az elbeszélés folyamatában 
maga a könyvforma lesz reflektált. A könyv
form a k itüntetett szerepét is hangsúlyozza a 
klasszicizáló, a régire visszamutató könyvtest 
és a  tipográfia. Jo rik  András, az első pillan
tásra utaztató regénynek tűnő  m ű számtalan 
kalandon keresztüljutó, húsz-egynéhány 
éves főhőse tanítóm esterétől, Lux L énárt an 
tikváriustól, a tizennyolcadik-tizenkilencedik 
század úti irodalm ának gyűjtőjétől ú tra  kelé
se  előtt két könyvet kap ajándékba: Law- 
rence S terne Érzékeny útazások Franczia- 
és O laszországban című m unkáját Kazinczy 
Ferenc fordításában, valamint egy kemény 
fedeles, üres papírlapokat m agában foglaló, 
díszes kötésű könyvet, borítójának belső hát
lapján Lux L énárt ex  librisével. Jo rik  Sterne 
könyvét m inden valószínűség szerint végig
olvassa, az „üres" könyvet pedig megtölti a 
saját kalandjairól és viszontagságairól szóló 
egyes szám első személyű beszámolójával, 
nem  függetlenül eredeti mintájától, Sterne 
Érzékeny úT A Z Á soK -jától: a címen, a  főhős 
nevén kívül a  regényform a, az „érzékeny úta- 
zót” definiáló első m ottó, j ó  néhány fordulat, 
így az eredeti m inta ism erete nélkül rejtélye
sen nyitottnak tűnő  befejező m ondat és egé
szében az im itált régies nyelv is onnan  ered. 
Ezt a  könyvet tartjuk a kezünkben; rajta Jo 
rik  m esterének ex  librise, s a könyv befejez
tével a főhős kelet-európai utazása, illetve a 
róla szóló beszámoló is véget ér.

Békés Érzékeny ÚTAZÁSOK-ja azonban 
csak első pillantásra teljesíti be azokat a  m ű 
faji kritérium okat, amelyeket a klasszikus 
m inta előír (s a m intát itt m á r tágabban é r
tem , m int S terne művét). A regény m inden 
látszat ellenére nem  szigorúan vehető utaz
tató  regény: a  főhős „valóságos” utazása nem 
já r  együtt a „korabeli” társadalom ban fen t és 
len t egyaránt m egtett úttal, ahogyan ez a  re 
gényműfaj kezdetén, angol utaztató regé
nyek esetében szabályként tapasztalható, le
író  értelem ben legalábbis. Békés Érzékeny 
ÚTAZÁsoK-jából hiányzik ez a parabola. Ám 
ebben a  hiányban kritikai m ozzanatot is fel

fedhetünk: Jo rik  A ndrást kalandjai Európá
nak  a rra  a tájékára vetik, amely az elm últ év
tizedek m inden viszontagsága ellenére meg 
tudo tt őrizni valamikori magából egy dara
bot; ezeknek a társadalm aknak azonban m ár 
nincsen „fent”-je és „lent”-je, hanem  csupán 
egy tagolatlan és bohókás közössége, amely
nek m últja addig  terjed csak, am eddig egy- 
egy résztvevőjének személyes emlékezete 
visszaér. A nyolcvanas évek elejét írjuk. Jorik, 
ez a  vérbő fiatalember ú tja  során többnyire 
olyan em berekkel és helyzetekkel találkozik, 
amilyenekkel a  nem  is oly messzi régm últban 
egy huszonéves közép-kelet-európai utazó is 
találkozhatott, ha  leszámítjuk az előttünk ki
bontakozó rajzból a  regény iróniájának szol
gálatába állított túlzásokat. Az eredeti műfaj 
deformációja persze nem  változtat azon a té
nyen, hogy Békés Pál regénye bizonyos érte 
lem ben az angol irodalom hoz kapcsolódik: 
m égpedig abban, ahogyan ezt Szegedy-Ma- 
szák Mihály Nádas Péter EMLÉKIRATOK 
könyve című regénye kapcsán korábban fel
vetette (Kortárs, 1988/11. 162. o.). Szegedy- 
Maszák arró l ír, hogy a jelenkori m agyar iro
dalom ban jó  néhány író, költő támaszkodik 
egy másik nyelv hagyom ányára. Az általa em 
lítettek sora -  G éher István, Nádasdy Ádám, 
Ferencz Győző, Rakovszky Zsuzsa -  az ÉRZÉ
KENY útazások u tán  m éltán egészíthető ki 
Békés Pál nevével. O  is azok közé az írók kö
zé tartozik, akiknek művészetében az angol 
irodalom  „hallatszik át”. Az „áthallás” ebben 
a  regényben nem  csupán a Sterne-m intának, 
hanem  a Shakespeare-, Joyce- és egyéb allú
zióknak is eredm énye, és eredm énye term é
szetesen az em lített kváziformának is, ha  az 
odafordulás „felemás” gesztusában nem  a ki
fordításra, hanem  a  regénym űfaj valóban az 
angol irodalom hoz köthető kezdeteihez való 
visszatérésére figyelünk.

Az utazás ugyanakkor olyan toposz is, 
am elynek jellegzetes és újabb keletű kon
ju n k tú rá ja  van a  m ai m agyar irodalomban. 
Mészöly Miklós F ilm utáni prózájából, mely 
bevallottan „válságtermék” a  szó alkotáslélek
tani értelm ében, itt a Bolond  utazás című 
darabot em lítem , mellyel írója köztudottan 
sokat vesződött, s az elbeszélésnek két publi
kált változata is ismert; vagy Esterházy Péter 
-  LEFELÉ A DUNÁN -  alcímű „utazását”, a 
Hahn-Hahn  grófnő  pillantása című re
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gényt, amely szintén nem  függetleníthető 
írójának újabb, a Bevezetés a  szépiro
dalomba című könyvhöz képest m indenkép
p en  megváltozott periódusától. De em líthet
ném  M árton László ÁTKELÉS AZ ÜVEGEN cí
m ű, megjelenés előtt álló regényét is, amely 
bizonyára nem  véletlenül kapta az „útirajz” 
m űfaji megjelölését. Úgy gondolom  -  és ebbe 
a sorba is illeszkedik Békés Pál regénye - ,  
hogy az utazás m int tém a és az úti beszámoló 
m int form a ezekben a regényekben, hosz- 
szabb elbeszélésekben nem  a „másik hely” 
m egism ertetésére szolgál, hanem  ürügy  egy 
laza szálon összefűződő, mégis klasszikus egy
ségre törekvő tö rténet elm ondására. Az úti 
beszámoló m intha felszabadítaná az írói in 
venciót, m intha lehetőséget adna  a rra , hogy 
egy valóságos keretbe fiktív elem ek sokasága 
áram oljon be -  végső soron azonban mégis
csak szabályozza az író  képzelőerejét, m ert az 
utazás korlátolt, lehatárolt világ, éppen  a  rea
litásban meglévő és a m űbe is bekerülő té
nyek által. Az utazás óhatatlanul m agában 
foglalja a linearitást, az egyik ponttól a  mási
kig tartó  szabályosság lehetőségét, am it az 
„úti beszámolók” írói . egyúttal szívesen hág
nak  át. Békés is így cselekszik: regényének 
szerkesztésmódja nem  lineáris, am it érthető 
vé tesz előző könyve, az ifjúkor m entén sza
bályosan elrendezett novellafüzért közreadó 
TÖRZSI VISZONYOK fülszövegén írt m ondata: 
„Mert amióta az egész eltörött, a részlet a m in
den .” A  regényben a szó szoros értelm ében 
„m enet közben” ism erjük m eg a  „részlete
ket”, a  visszatekintő epizódok sorozatát az 
előrehaladó ú ü  történetbe, az „egészbe” 
ágyazva: Jorik  A ndrás családi hátterét, apjá
nak  három évenkénti újranősüléseit, elüldöz- 
tetését otthonról, hányatott ifjúságát egy bu
dapesti pályaudvar alvilágában, katonásko
dását, m egism erkedését tanítómesterével, 
Lux Lénárttal, évi egyszeri találkozóit nagy- 
nénjével, a  tőle örökölt ezüsttálcák törté
netét, melyeknek ellenértékeként megvaló
sulhatott a kelet-európai „érzékeny útazás”. 
Ezekhez a  visszatekintő epizódokhoz képest 
m ajdhogynem  háttérbe szorulnak az utazás 
felsorolhatatlanul sokféle kalandjai. A regény 
e gondos kiegyensúlyozottsága aztán váratla
nu l felbomlik, s ez összefüggésben van a  fő
tém a megoldadanságával is. A  regény első ré 
szében az utazás történéseibe beavató és a

visszatekintő részek ritm ikusan váltogatják 
egymást; a  m ásodik részben viszont megszű
nik ez az arányosság. A  visszatekintő részek 
m egritkulnak, és így szembetűnőbbé válik, 
hogy az utazás történéseinek elm ondása ed
d ig  sem volt folyamatos. A cselekmény meg
ismertetése a korábbiakhoz képest kihagyá- 
sosabbá válik, egyre nagyobbakat ugrunk, 
és m intha tényleg megváltásszerűen jön n e  
S terne az utolsó mondatával.

Ezen az egyenetlenségen belül azonban az 
Érzékeny útazások Közép-Európán át te t
szetős m ű, am i nyelvhasználatának köszön
hető. A  nyelvhasználat itt nem  csupán a  m ár 
em lített m inta, a  Kazinczy-féle fordítás e red
m énye, hanem  a  regény feltételezhető belső 
problem atikájának kifejtéséhez is kapcsoló
dik. Jo rik  hiteles régi m agyar nyelven beszél, 
m inden bizonnyal kim utatható nyelvtörténe
ti hűtlenségei ellenére is. A  nyelvnek itt 
ugyanis nyelvtörténeti tények halmazaként 
kell m egm utatkoznia, és szembesülnie azzal 
a nyelvvel, am it m a beszélünk. A  régi erdélyi 
em lékiratírók fordulatai ugyanúgy feltűnnek 
Jo rik  beszédében, m int a  Lux L énárt által 
visszavágyott kor nyelve, ez a  furcsa keverék 
mégis szellemesen tölti be  funkcióját. Jo rik  
A ndrást tanítóm estere ugyanis azzal a  ta
náccsal bocsátja ú tjára, hogy a történelem  
tudn i nem  érdem es dolgok tárháza, „...nincs 
ennél [ti. a történelem nél] ártalmasabb dudva, 
mi az emberi gondolat kertjében eleddig termett! 
Oly elharapózott, hogy irtani reménytelen, s amit 
ellene tehetünk: magunkat megóvjuk. A história 
nem egyéb, mint elébb egyesek, majd sokak egymás
ra uszításának eszköze, jelen nyomorúságok múltba 
vetítésének, múlt nyomorúságok jelen megtorlásá
nak ürügye, a szellem minden teremtményének 
megfojtására kínálkozó selyemzsinór, a szépség min
den csírájának szétmorzsolására szolgáló dorong; a 
história a sátán konkolya, mit két kézzel szór a szel
lem tiszta búzájába” -  m ondja Jo riknak  Lux 
Lénárt. „Kérve kérlek hát, szépreményű tanítvá
nyom: ha általam nem javasolt utódnak során bár
hol, bármikor s bármely formában a história orv
támadását észleled, legyen eszed felismerni és azon
mód visszaverni azt.” Lux L énárt a  históriáról 
alkotott vélem ényét azzal egészíti ki, hogy 
„annál alattomosabb, minél közelebb nyomul hoz
zánk, a ma reggel veszedelmesebb a tegnap esténél, 
az a tegnap délutánnál". Antikváriusi gyűjtőkö
ré t pedig azért az ú ti irodalom ban találta
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meg, „mert viszonylag leghistóriamentesebb, habár 
teljesen tiszta -  fájdalom! -  nem lehet". Jorik 
Andrásnak útja során e különös tanítás szel
lemében nincs könnyű dolga, hiszen ha sem 
a jelen, sem a múlt nem lehet fogódzó, a jö
vőről pedig nem esik szó, akkor hol a saját 
helye? Ráadásul olyan helyekre indul, ahol a 
történelem nyilvánvalóan és kézzelfoghatóan 
a szeme elé kerül majd. De hűséges tanít
ványhoz méltóan ragaszkodik ahhoz a nyelv
hez, amit olvasmányaiból megismert, és nai
vitásában hosszú ideig meg tud őrizkedni a 
história tényeinek csábításától. Utazása, para
dox módon, előttünk végül történelmi értel
met is nyer, hiszen a Magyar Népköztársa
ságból elindulva a Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság és a Német Demokratikus Köz
társaság felé vezeti útja.

A regény legfontosabb belső konfliktusa 
éppen e tanítás és a végső „kaland”, a bu- 
chenwaldi haláltábor múzeumi látványa kö
zött feszül. Jorik ezen a ponton nem tudja 
magát tartani mestere elveihez; elfogadja 
igazságát, de minden tiltás ellenére mégis
csak megtapasztalja a történelem szomorúsá
gát: nem tudja távol tartani magát a históri
ától. Nyitott kérdés marad azonban, hogy ez 
a tanulság elegendő-e arra, hogy lezárjon, 
befejezzen egy ilyen jellegű regényt, amely
nek jóformán egyetlen lapja sem nélkülözi a 
frivolitást? Az író válasza, maga a regény, 
igent mond e kérdésre. Szerintem e konflik
tus írói megoldása csak félig sikerült. Talán 
a frivol és a komoly össze nem egyeztethető- 
sége zavar, talán az, hogy a regény első ré
szének kitartottságához, ritmusához képest 
mindez kissé előkészítetlenül kerül az útirajz
ba, így logikus vagy a felütéshez hangnem
ben, fekvésben illő kivezetése sem nagyon le
hetséges. Talán az, hogy az utazás nemcsak a 
főhős, hanem az író „sorsát” is túlságosan ér
telemszerűen zárja le. De vajon feltédenül 
csak az-e a nagy, ami komoly, és szükséges-e 
a szabálytalanban szabályt keresnünk? Az Ér
zékeny útazáSOK Közép-Európán ÁT e meg
oldatlanság ellenére is jó és tanulságokkal 
szolgáló könyv, szórakoztató olvasmány. Szer
zőjének eddigi legjobb, a korábbiakhoz ké
pest más, valószínűleg nem minden tekintet
ben folytatható utakra lépő műve -  de néha 
ennyi is pontosan elég.

Csuhái István

II

A PRÓZAÍRÓ BOLDOGSÁGA

Regényt az ember széles szabadságában ír. 
Olyannyira, hogy még talán jól is érzi magát 
közben. És valóban -  ne legyünk képmutatók 
-  a regényírás a boldogság ideje. Én leg
alábbis így gondolom, még akkor is, ha nin
csen birtokomban bizonyító erejű érv, mivel 
erről a boldogságról a regények hallgatnak, 
magam pedig nem írtam regényt. Tartózko
dó, szemérmes örömnek hiszem ezt, amely 
átszivárog az egyes szavak leírása közti időbe, 
végső soron a technikába. Nyíltan tehát nem 
jelenik meg, és ez így van rendjén. Az írással 
foglalatoskodó titkos boldogsága ez. Olyany- 
nyira mély magánügy, hogy valójában nem 
is kíváncsi rá senki. Mégis találhat magának 
utakat a felszínre, mégpedig olyan észrevét
lenül, hogy kijátszhatja még jogos tulajdono
sa, az író éberségét is. Legtöbbször a stílus- 
bravúr, a hajlékonyság vagy az egymásra tor
lódó történetek képét ölti. Bűbájos ellenség
ről van tehát szó, akivel szemben képtelenség 
veszíteni, mert mint ajándékot osztja a behó- 
dolást is, ami ezért nem is tekinthető gyarló
ságnak, inkább pillanatnyi egyensúlyvesztés
nek.

Békés Pál megítélésem szerint elvesztette 
az egyensúlyát, és ezzel a legkevésbé komp
romittáló vereségmódot szenvedte el.

Lawrence Sterne T h e  Sentimental J our- 
ney T hrough  Francé and Italy című 
művének parafrázisát írta meg. Ez az egyet
len mondat három kommentárra ad lehető
séget. Az első Sterne-re vonatkozik, a XVIII. 
századi angol próza egyik legjellegzetesebb 
alakjára. Sterne a johnsoni esztétika szorítá
sában meglepően szabad és autonóm szerző
ként jelenik meg az angol irodalom törté
netében. Olyan könnyed és pontos követke
zetességgel teszi próbára a történet elmondá
sának határait, hogy ez még most is termé
kenyen hat. Bár művei magyarul is olvasha
tók, mégis csak szórványos jelek utalnak rá 
prózánkban. így Békés Pál parafrázisa felér 
egy irodalomtörténeti jószolgálattal is. Ezt 
annak tudatában írom, hogy nyilvánvalóan 
ez a legfelszínesebb megközelítése Békés kö
tetének. A  második kommentár a kötet címé
re vonatkozik. A  Sentimental J ourney
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T hrough  Francé and Italy cím ű Sterne- 
m űnek két m agyar fordítása van. Kazinczy 
Ferenc 1815-ben ad ja közre fordítását Érzé
keny útazások Franczia- és O laszország
ban címmel, majd 1957-ben Érzelmes uta
zás címmel H atár Győző fordításában „Ka
zinczy Ferenc fordításának figyelembevételével” j e 
lenik m eg a  második. Békés Pál Kazinczy 
m egoldását választja parafrázisában: ÉRZÉ
KENY ÚTAZÁSOK KÖZÉP-EURÓPÁN ÁT. Ebben a 
döntésben Békés szándékára látok utalást. 
É rdem es elgondolkodni ezen, mivel nem  h i
szem, hogy vaktában hozott elhatározás 
eredm énye a választás, a zamatosabb archai
záló form a m ellett döntést m eg szegényes 
magyarázatnak hiszem. Az érzékenység von- 
zata a  nyitottság; így részletezőbb regisztráló
képességet feltételez. Az érzelmesség konno- 
tációja azonban az oldottság és az esetleges
ség. Az érzelmes utazó végső soron csaknem 
ellenpólusa az érzékenynek. Az első figyelme 
szelektív, m íg a  másodiké részletező. A két 
fordítási megoldás m ögött a  szentimentalitás 
két különböző értelm ezése rejlik: Kazinczy 
átfogónak és m ódszeresnek értékeli, H atár 
viszont partikulárisnak és töredékesnek. 
Eszerint az érzékeny utazó a  megbízhatóbb úti- 
naplóíró, az ő  figyelmét nem  kerülheti el 
semmi, az általa lejegyzettek analízisértékű- 
ek. Békés Pál regényében Jo rik  András érzé
keny utazóként já r  Közép-Európában, tehát 
a  d m  alapján részletes közép-európai hely
zetjelentést várhatunk. A  harm adik kom
m entár a  parafrázisra vonatkozik. A parafrá
zis végső soron két m ű közötti átjárások 
rendszere, amely leginkább a  gondolat moz
gékonyságára épít. Csak úgy képes működni, 
ha  az alapszöveg és az új között akadály nél
kül tu d  átjárn i az olvasó. Ennek elsődleges 
feltétele az alapszöveg ismerete. (Termé
szetesen ez nem  elengedhetetlen feltétel, e 
nélkül csupán az új m ű áll elő a parafrázis 
utalásaitól megfosztva.) A  parafrázis így azok 
szám ára b ír csak jelentéssel, akik az új mű 
megkövetelte m értékben ismerősek az alap
szövegben. Egy társasági form a tehát; két 
szöveg körül egybegyűlt olvasók nem  m in
d en  izgalomtól m entes vizsgálódása. Ebben a 
diskurzusban igazi téttel csak az új m ű szer
zője vesz részt. Neki meggyőzően indokolnia 
kell választását, s ebben leghatékonyabb esz
köze az eltérések és megfelelések arányának

felállítása. Bizonyítási eljárásában azonban 
csak az eltérést használhatja, mivel a puszta 
megfelelés a parafrázis esetében inkább jel
zés-, mintsem magyarázatértékű. Békés Pál 
tehát -  azon olvasók kezébe, akik ismerik 
Sterne művét -  az eltérések sorából összeálló 
új művet ad, és így természetesen a diskurzus 
alapjául is az eltérés és vele párhuzamosan az 
egybevetés kínálkozik.

Ez a parafrázis egyeüen, mindent átfogó 
eltérésre épít. A helyet változtatja meg Békés 
Pál, áttéve az eseményeket „Franczia- és Olasz
országból” a Német Demokratikus Köztár
saságba és Csehszlovákiába. Minden ezután 
következő változás ezt a generális különbsé
get részletezi, amelynek eredményeként a 
parafrázis összes, az alapműtől eltérő szála a 
megváltozott helyszín tényében fut össze. így 
e parafrázis értelme a helyszín definiálása 
lesz. Tehát: Közép-Európa.

Békés Pál ötlete nem minden veszély nél
küli. Választott technikája -  a mindent egy 
szituációra rendelés -  könnyen változhat 
pamflettá, ami önmagában még nem feltét
lenül volna hiba, ám a tárgyat és Békés igé
nyeit tekintve mindenképpen annak lenne 
tekinthető. A másik veszélyt rejtő tényező 
maga Közép-Európa. Minden körülírás nél
kül egyszerűen nehéz tárgy. Sokrétegű írói fi
gyelmet és absztrakt analizálásokon edzett 
gondolkodást kíván -  ez utóbbi persze egy 
regényben inkább mint strukturáló elem mű
ködik ellenőrizve az író vélekedéseinek 
tarthatóságát. Tehát nem gondolom, hogy 
Közép-Európa kizárólag filozófiai traktátus
ban értelmezhető, azt viszont fontosnak tar
tom, hogy a legindázóbb történetmondás is 
rendelkezzék egy filozófiai gondolatmenet 
körültekintő részletezésével, azaz a tárgy mi
nél pontosabb körülhatárolásának igényével. 
Ez persze nem zárja ki a töredékességet, de 
még az egyoldalúságot sem, sőt a tárgy isme
rete egyenesen bátorítja ezeket a megoldáso
kat. Úgy gondolom, hogy nincs az a reduk
ció, amelyben ne lenne képes megjelenni az 
egészről való átható tudás.

Békés Pál tudása Közép-Európáról csu
pán jelzés marad, régióra vonatkozó ismere
tei csak töredékeiben jelennek meg ebben a 
parafrázisban. Legerőteljesebb jelzése maga 
az alapodét -  Közép-Európa elkülöníthető és 
elkülönítendő Európa egyéb területeitől. A
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Német Demokratikus Köztársaságban és 
Csehszlovákiában tett utazás nemcsak hely
színeiben és helyzeteiben, de alapjaiban is 
különbözik egy franciaországi utazástól. 
Mintha csak a világ más tájaira vezetne. Tri
viális, mégis rögzítendő megállapítás: más itt, 
mint amott. Ez a különbözőség mindenek
előtt az iróniára ad lehetőséget. Ez Békés Pál 
másik jelzése: tisztában van vele, hogy mi zaj
lik itt. Az irónia valódiságát olvasói rokon- 
szenvünk igazolja. Egy általam ritkán tapasz
talt jelenség áll itt elő. A könnyed és -  hogy 
zamatos szóval éljek -  pajkos történetmon
dás, valamint az olvasók köré vont egybete
relő irónia együtt -  nem találok pontosabb 
szót rá -  valamiféle kedvességet eredményez. 
Már-már beleszoknánk a felszabadultságba 
és a kisfiús rafináltságba, kezdenénk jól érez
ni magunkat ebben a kokettáló pikareszk- 
ben, amikor rá kell ébrednünk arra, hogy ez 
korántsem lenne Békés Pál szándékai szerint 
való.

Eleinte halkabban, majd egyre erősebben 
artikulálódik egy gondolat: „A história -  idéz
tem mesterem egyik tantételét -  legalábbis a tál kö
zeli, csak megzavar, s elterel a helyes irányból. Tisz- 
tátlan elfogultságokat ültet fejünkbe, s szétzilálja a 
gondolatot. A história ártalmas szubsztancia, mely 
a sejtekbe ivódván alattomos, észrevétlen rombolást 
végez odabent.” Oh, a história -  emeltem két 
karom elhárítón s egyszersmind védekezőn -, azzal 
én nem foglalkozom.” A történelem tehát lerá
zandó nyűg, a látást elhomályosító tévképzet, 
legalábbis így jelenik meg a könyv első részé
ben, de az események sorozatában átalakul e 
gondolat is: Buchenwald és a nagynéni tör
ténete nyilvánvalóvá teszi, hogy a történelem 
elől menekülni nemcsak együgyűség, de le
hetetlen is. „Hogy a história a sátánnak műve, 
pusztító méreg, mi nem hagy a szellemnek kertjei
ben rózsát nyesegetni? Való igaz, eddig rendben 
volnánk, mesterem. Ám hogy éppen ezért véle bármi 
módon érintkezésbe kerülni tilos -  ez már botor
ság!” A végkövetkeztetés pedig így hangzik: 
„Ami pedig a lényeget illeti, jó, ha megjegyzed te 
is, hátha bölcs vagy eléggé tanulni más kárán, hősi 
eb: van, mit hiába akarnánk elbliccelni, végül 
megtalál, s nyakunkra veti hurkát.” Mindezek a 
gondolatok valamennyi esetben ugyanazon 
formában hangzanak el. Vissza-visszatérően 
mindannyiszor aforizmatikus sűrűséggel fo

galmazódnak meg, és így el is ütnek a szöveg 
egészétől. Kis körök képződnek így a regény
ben, melyek középpontjában mindig hasonló 
természetű gondolat van; a megtagadni vá
gyott, de uralmát mégis gyakorolni tudó tör
ténelemé. Ezek a kis körök nemcsak didakti- 
kusságukkal törik meg a szöveget, hanem el
térő minőségükkel is. Az elmondott történet 
a megjelenítést választja a magyarázat formá
jául -  sűrű szövésű, sokágú, maga a regényes 
forma. Az aforizma a történet tarka relativiz
musával szemben a verdiktszerű tömörítés 
mellett dönt. Békés Pál a történelemről afo
rizmatikus mondatokban beszél, és ezek a 
gondolatok mintha sietősnek tűnnének. Egy 
részletező történet mindig többet tud. Mind
annyian, akik magyarul olvassuk ezt a művet, 
elértjük Békés Pál aforizmáit. Kétségtelenül 
igazat beszél, ám még sincs igaza. Az életün
ket uraló történelem ezekkel a verdiktekkel 
nem mondható el. Ezek az aforizmák látszó
lag a gondolat szolgálatában állnak, valójá
ban azonban sokkal kevesebbet hoznak fel
színre belőle, mint amennyit ígérnek. Éppen 
itt, ezen a kritikus ponton ölt látható alakot 
az a bizonyos bűbájos ellenség, a regényíró 
boldogsága. A szívet melengető stílusbravúr, 
az engedelmes szavak és a simulékony törté
netek mintha elaltatnák Békés Pál gyanakvá
sát. Mintha elégedettnek látszana a történet
aforizma felosztással. Mintha elterelődne a 
figyelme arról a lehetőségről, hogy törté
netben oldja fel az aforizmákat, amelyek nél
kül valószínűleg egy szabadjára engedett, ke
vésbé egyértelmű, de mindenképpen rejté
lyesebb epika születhetett volna. •

Sterne a  T ristram SHANDY-ben egy m ár
ványt imitáló lapot iktat a kötetbe: „Olvass, ol
vass és megint csak olvass, pallérozatlan olvasói
mért tetem es olvasás nélkül -  értőén ezalatt, mint 
főtisztelendőségtek jól tudják, tetem es tudo
m ányt -  sohasem leszel képes behatolni a legott kö
vetkező márványos oldal tanulságos értelmébe (tar
kabarkajelképe mívemnek!).”

Békés Pál lemondott erről a rejtélyesség
ről, helyette utat engedett regényírói boldog
ságának. Minden fenntartásom ellenére is 
úgy gondolom, hogy -  saját szempontjából 
legalább -  bölcsen cselekedett.

Orsós László Jakab
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KÉT BÍRÁLAT EGY 
KÖNYVRŐL

Aczél Tamás: Illuminációk 
Fordította Gy. Horváth László 
Európa, 1991. 592 oldal, 298 Ft

I

VÁLTOTT SZEMÜVEGGEL 
AZ APOKALIPSZISON TÚL

„Történetekkel tapétázott szellemek 
bolyongónak körülöttem.”

(Ezra Pound: Cantos)

Aczél Tamás első angol nyelvű regénye (ötévi 
munka eredménye) 1981. október 23-án, a 
forradalom 25. évfordulóján jelent meg (elő
ször Amerikában, majd Angliában). Az Illu- 
mination  szenzáció volt. Az angol nyelvű ol
vasót szinte elvakította ez a vibráló esemény
tömeg és a felvillantott anyag gazdagsága, 
káprázatos fénye.

A könyv olyan gazdag skálájú és annyi sí
kon mozog egyszerre, hogy nyugodtan olvas
hatjuk mint realista korregényt, politikai al
legóriát, társadalomkritikát, pszichológiai ta
nulmányt, modern mitológiát, humoros ka
landregényt, krimit, önéletrajzot, példabe
szédet, pikareszket, Bildungsromanl, egzisz
tencialista vagy abszurd epikát s végül mint 
a vakság és a látás egyetemes drámáját. A re
génynek nemcsak tematikája, szerkezete és 
stílusa figyelemre méltó, de a beleágyazott 
óriási adathalmaz is. Az író felhasználja mind 
a régi, mind a mai tudományágak számtalan 
felfedezését, és újabb és újabb kelepcébe csal
ja a mit sem sejtő olvasót. Ez a tour de force 
nagy műveltséget igényel attól, aki meg akar
ja fejteni a százszámra elrejtett trükköt, allú
ziót, analógiát, metaforát, tanmesét, szimbó
lumot. Nemcsak európai, keleti és világtörté
nelmet, marxizmust, orvostudományt, tipo
lógiát, földrajzot, filozófiát, biológiát, fizikát, 
klasszika-filológiát, kriminológiát, pszicholó
giát, numerológiát, irodalomtörténetet, ok
kult tudományokat, négy-öt nyelvet kell va
lamennyire ismernie az illetőnek, de fel kell 
ismernie a különböző korokban és kultúrák
ban divatos anekdotákat, népdalokat, sláge

reket, filmeket, operettbetéteket, verseket, 
tévéműsorokat, ételeket, vicceket és szokáso
kat. Sokat segít az is, ha valaki szakértője a 
gombáknak, porcelánnak, gyertya- és baba- 
készítésnek, az indiai konyhaművészetnek és 
az autótípusoknak. Végezetül nagy előny, ha 
az olvasó közép-európai, lehetőleg magyar, s 
megjárta mind Hitler, mind Sztálin poklait.

Úgy tűnik ezek után, hogy még egy való
ban nagy műveltséggel rendelkező recenzens 
sem lenne képes kielégítő ismertetést írni er
ről a sokrétűen komplikált műről. (Ez persze 
túlzás, mert magát a történetet bárki megért
heti és élvezheti, ha odafigyel.) Talán a leg
járhatóbb út ahhoz, hogy kitaláljunk ebből a 
buja prózadzsungelből, az, ha az irodalmi 
elemzés hagyományos sorrendjét követve be
mutatjuk, hogyan integrálta a szerző a re
gényelemeket.

A tér- és időkezelés ugyanolyan bonyolult, 
mint a tematika. A főhős sokfelé utazik a je
lenben, és még több helyen jár a múltban. A 
történet Londonban és Bécsben játszódik, de 
a főszereplő felidézi kalandjait Budapesten 
és a volt „népi demokráciák” fővárosaiban. A 
többi csatlakozó mesemondó aztán elvezet, 
többek között, a Szovjetunióba, Németor
szágba, Kínába. Valamennyi miliő leírása 
annyira megbízható és élethű, hogy az olvasó 
szinte eltalálna oda, s legott felismerné még 
az épületeket is. De a pontosan megrajzolt 
földrajzi háttérnél sokkal fontosabb a metafi
zikai tér: a vak főhős sérült (levált) retinája, 
melyen előhívatnak a múlt emlékei, s felve
tődnek a jelen események által inspirált ké
pek.

Az idő, ami Babits szerint „a minden élmé
nyek összessége és hullámzó valóság”, alig tagol
ható itt. Aczél tudatosan alámerül a hullámzó 
időben, s a hős alapélményeinek mélységéből 
görgeti felszínre az események sorozatát. Ez 
nem egyszerű „tudatáram”-regény; a szerző 
alteregója, áttörve az objektív idő rácsait, a 
jelen kavargó eseményeibe fűzi a közel- és 
régmúlt történéseit. A belső monológ techni
káját követve, az író mindent lejegyez, ami 
alakjának tudatában megfordul, abban a „lo
gikátlan” sorrendben, ahogy az agy dolgozik. 
Az ily módon tágított jelen a hatvanas évek 
eleje, de például a mauthauseni tábor, a sztá
lini perek és az 56-os magyar forradalom 
konkrét időkeretet szolgáltatnak az előre,
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hátra, közel- és régmúltban történő esemé
nyekhez. A sorsok és életutak búvópatakok
ként folydogálnak a konkrét időbeli esemé
nyek felszíne alatt, s napok, hónapok, évek 
múltán (sok oldallal később) bukkannak elő' 
újra, más és más körülmények között. A hős 
csapongva idézi fel látszólag „összefüggéste
len” emlékeit, egy időben elemzi és éli át újra 
őket. A szertelenül hömpölygő gondolatok 
aztán összeolvadnak a reális időben. így ké
pes az író sok-sok évtizedet 592 oldalra sűrí
teni.

Az Illuminációk egyfajta mellékága Aczél 
JÉGKORSZAK (The ICE Age) című regényé
nek, melyet 1959-64 között írt. Az ebben a 
kötetben mellékszereplő Feldheimer György, 
az élveteg fogorvos most központi figura lesz, 
s rajta keresztül egy sereg más szereplő is visz- 
szatér. Mozaikszerűen, lépésről lépésre tárul 
fel a fogorvos múltja. Apja zsidó „Austro- 
phile”, híres gyerekgyógyász és tipológus, bá
torságáért arany vitézségi éremmel kitünte
tett első világháborús hős. Anyja hívő katoli
kus, egyik nagybátyja kalocsai érsek, a másik 
kúriai tanácselnök. Gondtalan, gazdag, nagy
polgári gyermekkor után (a bencéseknél vé
gez) Ukrajnába kerül, majd röviddel később 
megszökik a büntetőtáborból; otthon mint il
legális kommunistát elfogják s vallatják a nyi
lasok. Ezután a günskircheni tábor követke
zik. 1945-ben már a pesti orvoskaron szerve
zi a kommunista pártsejtet. Hűsége és lelke
sedése ellenére azonban rövidesen pártfe
gyelmit kap, mert arra vetemedett, hogy il
legalitása idején felkereste lebombázott laká
sukat. Miután végez az egyetemen, kinevezik 
fogorvosnak a Hidegvölgyi úti pártkórházba. 
Bár 1948-ban kizárják a pártból, a párttitkár 
mint kiváló szakembert külföldi utakra küldi, 
így jut el Kínába, a Szovjetunióba és így to
vább. Később csak azért nem kerül börtönbe, 
mert az ÁVO leghírhedtebb vallatója bizal
mába fogadja, s a dekadens fogorvos gro
teszk módon a félelmetes pribék gyóntatójá- 
vá válik. 1956-ban Líviával Angliába emigrál, 
ahol két év alatt megszerzi diplomáját, s mint 
szájsebész éli szürke, „eseménytelen” életét a 
nők és az egzisztencializmus rabságában.

Eddig a szűk értelemben vett „reális” tör
ténet. Mind a lazán szőtt jelenben, mind a 
felidézett múltban óriási embersereg népesíti 
be a regény színpadát. A főhős (vagy antihős)

az az érzéki, puhány, érzékeny, élhetetlen ba
lek, akivel mindig történik valami, akivel 
minden nő anyáskodik, akinek orvosa, valla- 
tói, barátai, szomszédai állandóan kiöntik lel
kűket. Ez a fura, modern Teiresziász hosszú 
és veszélyes utat jár be a látástól a vakulásig, 
míg látomássorozatok (illuminációk) után vé
gül elérkezik a bölcsességig, a megtisztulásig.

A számtalan vegyes nemzetiségű és foglal
kozású férfi szereplő, mint Boccacciónál vagy 
az Ezeregyéjszaka MESÉi-ben, történetekkel 
traktálja a türelmesen hallgató fogorvost -  
mindmegannyi önálló novella - , és lépésről 
lépésre viszi közelebb őt -  és az olvasót -  a 
titkok megfejtéséhez; ők szolgáltatják az illu- 
minációkat. A rájuk rótt szerepek sokrétűek, 
szinte valamennyi vagy szimbólum, vagy ős
típus. Néha már szarkasztikusán humoros 
neveikből következtethetünk egyéniségükre, 
funkciójukra vagy arra, hogy mit képvisel
nek. Ilyen például Zoltán Zoltánovics, az ide
ges, meghasonlott, de elvhű párttitkár; Ka- 
rolinszky-Thörök, a nagypolgári orvospro
fesszor, Feldheimep volt pesti főnöke; Kadré 
elvtárs, moszkovita ávós ezredes; Odysseus 
Brown, a milliomos, aki gyertyát önt szövés 
helyett (felcserélve a szerepeket, Aczélnál Pé
nelopé az, aki utazik, és válogatott viszontag
ságok után hazatár); Hackenkreutz, a nyilas 
vallató detektív; Grimm, a bőbeszédű osztrák 
nyomozótiszt; Kadesh, a rabbi; Hieronymus, 
a püspök; vagy az újjászületési fürdőrítust ce
lebráló inas, Jean-Baptiste. De találkozunk 
Kari és Friedrich bátyóval is, Rabindranath 
Tagoréval, Mr. Sheen és Gallagher személyé
vel (valójában White és Smith urak, az angol 
kémelhárító szolgálat -  MI-5 -  emberei); a 
kedélyesen odavetett Dzsugasvilivel; Mon- 
sieur Carreau-val, az Orient Express hálóko
csi-kalauzával; a babakészítő Manesszel, Don 
Abbaddal, a kirúgott pappal, de még Ferenc 
Jóskával is, nemi közösülés közben, hogy 
csak néhányat említsünk a szinte megszám
lálhatatlan ismert vagy képzelt figura panop
tikumából.

A könyv egyetlen valóban pozitív hőse a 
hetvenhárom éves osztrák dr. Abelim, a hu
manista filozófus. Feldheimer legigazibb ba
rátja, mentora, „apja” és látását, egyben sza
badságát visszaadni készülő mágusa. Ez a szí
nes Marcus apó meséli a regény legmegrá
zóbb történeteit. Ő vezeti az olvasót az apó-
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kalipszis legfeketébb korszakába. Felidézi a 
mauthauseni tábor kőbányájának 186 lépcső
jét, a válogatott kínzásokat, a mártírok hős
tetteit, a lázadások vérfagyasztó megtorlásait, 
az ember végső elállatiasodását és felemelke
dését. Hasonló intenzitással adja elő, hogy is 
mentette meg a náciktól, vad kalandok árán, 
csodálatos 1929-es Düsenberg autóját; a nu- 
merológia végtelen variációit és a jó linzer el
készítésének titkait is. Ugyancsak a profeti
kus szemsebész hátrahagyott kéziratai, példá
ul A VAKSÁG ÉRTELME -  AZ ÉRTELEM VAKSÁGA 
vagy A KÍNZÁS TÖ RTÉN ETE -  A TÖRTÉNELEM 
KÍNZÁSA szolgáltatják a „látás” legfennköltebb 
elégiáit.

Mikor a „csodatevés” előtt virtuálisan le
fejezik a varázslót, megértjük, mért kell Feld- 
heimernek egyedül megtalálnia a sötétségből 
kivezető utat, a látszat mögött a lényeget.

A göröngyös ösvényeken botorkáló vak 
kezét sokan fogják -  főleg nők! Bár a tohonya 
Gyuri nem Don Juan, mégis vonzza a szép
nemet. Aczél asszonyai mindmegannyi ős
anya; más-más tulajdonságot szimbolizálva 
segítenek és rombolnak, adnak és vesznek, 
vért és velőt szívnak, majd alázatosan ápol
nak vagy pátyolnak, humorosak és tragiku
sak. A legfőbb szerepet Líviának osztja a szer
ző. A régi szerető s élrabtartó, a tottyadt-kö- 
vér babusgató, főző-sütő, folyondár-boszor
kány a középszerű, félművelt, kispolgári tu
catnők mintaképe. (Elpusztítását a menekül
ni vágyó Feldheimer hónapokon át tervezge
ti és kéjelegve sokszor átéli.) Mint római név
rokona, Lívia, valóban mindenre elszánt bes
tia. Lehet, hogy ő volt dr. Abelim gyilkosa is, 
mert ha szeretője vak marad s gondoskodás
ra szorul, talán még feleségül is veszi, s ezzel 
élete leghőbb vágya teljesül. Mikor egy pap 
aztán szó nélkül eltűnik Bécsben (előzőleg 
persze kifosztja vak „urát”), az olvasó éppúgy 
fellélegzik, mint a hős. Lívia barátnője, Fe- 
lícia, az erős, intrikus, egocentrikus, okos 
alapnőstény típusa; szinte „androgyn” jelen
ség, egyike a mitikus párkáknak. Erika vi
szont az archetipikus fészekrakó, áldozatos 
Hausfrau, ápolónő és mindenes. Magda, a 
reggelit és testét hűségesen felszolgáló kiscse- 
léd Édes Annának és bibliai névrokonának 
ötvözete. Penelope, akire Feldheimer évekig 
vár epekedve, akkor is eszménykép marad, 
amikor végre megtörténik a beteljesülés. A

Nő-ideál ugyanis váratlanul megjelenik Bécs
ben, szilveszter éjszakáján, és „hazaviszi” a 
vak embert az Orient Expressen a ködös Al- 
bionba. A korábbi szerető, Tia Matté, a mez
telen táncosnő, aki bujaságával tartja rabság
ban a kéjenc fogorvost, a balilóniai káosz-is
tenasszony reinkarnációja. Egy gigantikus 
akváriummal bélelt szobában szeretkezik, 
szótlanul; lehetne Kirké, Kalüpszó vagy bár
melyik szirén, najád, nimfa vagy sellő. Egy 
szép nap aztán ő is eltűnik, mint egy rossz 
álom. Felvonul még az ávilai szent utóda, 
Theresa, az örök optimista; aztán Gondos 
kisasszony (Miss Care), a féltibeti, félosztrák 
hűségszimbólum, aki titkárnői szerepben 
szolgálja fogorvos főnökét; majd Maia (Her
mész anyja), a zavaros, rendetlen babagyár
tó; a melegszívű s forró testű lengyel Jadwi- 
ga, akivel hősünk Kínából hazaútban a vasúti 
kocsiban közösül; majd a nimfomániás Zsu
zsanna, akivel viszont a vadonatúj fürdőszo
bában próbálna szeretkezni egy lakásszentelő 
alatt. Végezetül többször felbukkan a válto
zékony Dániellé, három variációban, három 
különböző időpontban. A regény nőalakjai 
boszorkányok, szentek vagy fémmé fatale-ok -  
tipikus NŐK! (A szerző szerint!)

Az első látásra szétesőnek tűnő, laza törté
netsorozatot logikai egység tartja össze. Szer
kezetileg úgy tűnik, mintha a szerző kidobta 
volna az „I Ching” kockáján a könyv alapraj
zát, s a szerencsejátékosnak kijött a hexagoni 
ábra. A hat rész váltakozó számú fejezetekre 
oszlik. A műben rejlő számos titok megfejté
sét segíti, ha az olvasó figyelmesen elemzi a 
rész- és fejezetcímeket és a számokat. Az első 
rész, A baleset, hét fejezetre oszlik: Szemjnllák, 
Látnivalók, Látványosságok, Látványok, Árnyak, 
Szemek és Villanások. A második, A sztriptíz fe
jezetei Retrospekciók, Introspekciók, Reflexiók, 
Kontemplációk és Hallucinációk címszavak alatt 
bonyolódnak. Ezt követi A nyomozás című 
rész: Disputációk, Intimációk, Refrakciók, Appa- 
ríciók s Adumbrációk. A negyedik rész, A gyil
kosság című, más-más optikai lencsékre tago
lódik: Bioszkóp, Kaleidoszkóp és a folytatásos, 
háromdimenziós Sztereoszkóp. Az ötödik rész, 
A bosszú, felsorolja a gyakori látáshibákat: 
Myopia, Hypermetropia, Nyctalopia, Hemeralopia, 
Amblyopia és Presbyopia. Végül A hazatérés fel
vetíti a modern képlehetőségeket: Cineráma, 
Dioráma, Kozmoráma és Panoráma. Tehát a re
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gény egy hétrészes, önálló, zárt egységgel in
dul; kerek, szerencsés expozíció. Majd foly
tatódik három ötös jó dobással. Ezt követi a 
négy plusz hat (10), ami szintén osztható öt
tel, s mint ilyen, lezárt. A kifejlést hozó záró
rész négyes tagozódású: háromdimenziós lá
tásunkhoz egy ragyogó coup de gráce-szal 
csatlakozik a vakság negyedikként, hogy 
mint drámai kiteljesülés megszűnjék. A kör 
bezárul.

Ilyen kiválóan nem  írt angol prózát m ég 
magyar, de  más nemzetiségűekből átszárma- 
zottak közül se sokan. Alig lehet elhinni, 
hogy valaki így tudjon egy idegen nyelvet, 
am it csak élete derekán tanult m eg. M int az 
egyik lelkendező am erikai kritikus írta annak 
idején: „Mikor kiderül, hogy ez a szerző első re
génye angolul, s írója külföldi, úgy megdöbben az 
ember, mintha azt hallaná, hogy Bemini szobrai 
úgy készüllek, hogy kezébe nyomtak egy vésőt, s rá
kiáltottak: faragj!” Az Illuminációk nem  
könnyű könyv; egyszeri olvasás nem igen elég 
hozzá, sőt a második u tán  is m arad jócskán 
felfedeznivaló. Aczél stílusa eklektikus, asze
rin t változik, m i illik legjobban az adott cse
lekményhez vagy meditációhoz. N em  sorol
ható  egyik irodalm i irányzathoz sem. M egta
láljuk benne az orosz realista nagyepika ele
m eit éppúgy, m int a francia szürrealisták, 
szimbolisták, ném et expresszionisták és az 
amerikai posztm odern irányzat módszereit. 
N éha önállósítja a szavakat, néha viszont 
joyce-i m intára több m int egy oldal hosszú 
egy-egy m ondatzuhatag. A szöveg tele van 
szójátékokkal, rejtett s  je lö lt idézetekkel, 
szakszavakkal, asszociációkkal, bibliai és m i
tológiai utalásokkal, görög, latin, ném et, 
francia, orosz, olasz, spanyol és m agyar beté
tekkel, marxista zsargonnal, sám áni titkok
kal, néha  vulgáris am erikai kollokvialitások- 
kal és lírikus elmélkedésekkel.

A Kozmikus Konflagráció, Lenin és Na- 
gyezsda piknikjei, Marx síija, a nukleáris le
szerelési kampány, a Portobello Road zsib- 
árusai, Jancsi és Juliska mézeskalács háza 
vagy a King’s Crosson sétáló prostituáltak kö
zött látszólag nem sok az összefüggés, Aczél 
könnyedén variálja, majd logikusan hasz
nosítja ezeket az elemeket képszínezésre vagy 
hangulatteremtésre. A nyelvi bravúrok tár
házát olyan ügyesen aknázza ki az író, hogy 
olykor még a művelt olvasó is szótárazni

kénytelen. De nem bánja meg. Érdemes min
den sort lassan, figyelmesen olvasni, mert a 
regény legnagyobb jelentősége nyelvi bra
vúrjában rejlik, amit, a szerző nagy szeren
cséjére, Gy. Horváth László, a fordító a lehe
tőséghez mérten a legkiválóbban adott vissza.

Végezetül próbáljuk összefoglalni a könyv 
mondanivalóját, „üzenetét”. Feldheimer, 
mint Oidipusz és Teiresziász, vakon tanul 
meg látni és megbocsátani. Ahogy a „jégkor
szak” szimbóluma és valósága összeolvad, an
nak minden iszonyatával, a hőssel együtt az 
olvasó is rájön arra, hogy az emberiség bi
zony semmit sem tanult a történelemből. A 
nád kihallgató ugyanazzal a módszerrel dol
gozik (s hasonló zsargonban beszél), mint a 
kommunista, sőt az angol se sokkal jobb, csak 
nem annyira veszélyes, s valamivel civilizál
tabb. De hosszú távon nincs nagy különbség 
Kelet és Nyugat között, csak talán embernek 
maradni könnyebb valamivel az utóbbiban. 
Az író tapasztalatból írja le mind a három po
litikai rendszert. Feldheimerrel együtt Aczél 
Tamás is véglegesen leszámol a „vak” múlttal, 
ahogyan egy angol nyomozó összefoglalja: „A 
párt iránti hűségem, hitem és rajongásom először 
kiábrándulásba, majd ellenállásba és utálatba, vé
gül ádáz gyűlöletbe torkollt." És másutt: „A mar
xista-leninista ideológia és annak alkalmazása kö
zötti hallatlan különbség felismerése végül logiku
san oda vezetett, hogy szakítottam mind az elméleti, 
mind a gyakorlati kommunizmussal." A tékozló 
fiú a könyvben nem ér haza, a baleset miatt, 
de az író igen. Lerázta igáit, visszanyerte lá
tását. Az emigráció, a száműzöttség sem bánt
ja már, hiszen: „nem a száműzetés-e az ember ter
mészetes állapota? Normális léthelyzete, amióta 
Adámot és Évát erővel kitaszították a kertből?... 
Nem úton van azóta is szó szerint az ember... ku
tatva a nyomokat, a visszautat -  a paradicsomba? 
A szabadságba? A boldogságba? A természet mé- 
hébe? Isten hideg ölelésének őrébe? Abba, ami vár
ja a tökéletességről és szentségről szőtt nevetséges ál
main túl? De van-e visszaút?” Az író ambivalen
sen felel önnön kérdésére. Szabad akaratunk 
birtokában választhatunk: mindenki eljuthat 
a látásig, a humanistává érlelő felismerésig, a 
bölcsességig, ha beengedi életébe a fényt, 
odafigyel az illuminációkra és tanul belőlük, 
még akkor is, ha ez ideig-óráig vaksággal és 
óriási szenvedéssel jár. Mert végül minden 
nagy dolog eltörpül. Csak akkor ér valamit
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az élet, ha az ember szabad, remélni képes, 
hisz a boldogság lehetőségében és abban, 
hogy LAT! Rimbaud utolsó verssorozatának 
címe azonos könyvünkével. Franciául az „il- 
lumination" -  többek között -  sugallatot jelent, 
angolul ezt a szót használják a középkori ini
ciálékra is. Ilyen értelemben készült, ugyan
ezzel a címmel Benjámin Britten megrázó 
kamarazenei kompozíciója is. Mindhárom 
esetben valami módon a lélek felemelkedésé
ről van szó. Aczél Tamás könyvében is.

A kötet fedőlapját szürrealista kép díszíti: 
a kaotikus előtérben két szemüveg, egy fehér 
és egy fekete keretes néz farkasszemet egy
mással. Mindkettőben összezúzottak, repede
zettek a lencsék. A háttér fokozatosan szür- 
kül/zöldül, majd megfeketedik és vörösben 
izzik. Vad víziót idéz és ígér.

Györgyey Klára 

II

REGÉNY, AMELY KERESI OLVASÓJÁT

Mítoszok, metaforák, dilemmák. A kiűzetés, 
a kaland, a hazatérés ősi mítoszai. A testi, az 
értelmi és a szellemi vakság furcsa metaforái. 
A bezártság, a bűn, a szégyen különös dilem
mái. A cím talán Arthur Rimbaud-tól, a mot
tó Milton Elveszett PARADicsoM-ából, a fő
hős helyzete pedig mintha az Éden keleti ka
puján túl, a kiűzetés és önmagunk kiűzése 
között, Hammurabi és János apostol paráz
nákat megítélő igéi után lenne, és a „Hová 
mennék a Te lelked elől és a Te orcád elől hova 
futnék” zsoltáros igazságából eredne. Nehéz 
meghatározni, mit érthetett Rimbaud a pró
zaverseit összegyűjtő kötetének eredeti -  LES 
Illuminations -  címe alatt. Lehet, hogy a 
cím nem is tőle származott, de annyi bizo
nyos, hogy egy újabb látásmód tudatosítását 
jelentette az irodalomban. Aczél Tamás ese
tében a cím lehetséges jelentései közül -  ihlet, 
megvilágosodás, színvázlat -  a megvilágoso
dás látszik találónak.

A cselekmény nehezen kibogozható az 
asszociációk halmazából, a szó szerinti és a 
jelképes utalásokból, hallucinációk kereszte
ződéséből. A regény fő színhelye: London és

Bécs, de a főhős, Feldheimer emlékezetében 
az ötvenes évekbeli Budapest, Moszkva, Kí
na is megjelenik. A regény ideje az 1959- 
1961 év, de az emlékek visszanyúlnak az öt
venes, a negyvenes, a harmincas évekbe, sőt 
a Ravaillac kínzattatásáról való felolvasásban 
a XVI. századi Franciaország is jelen van. 
1959 nyarán Feldheimer fogorvosi rendelő

jét készül megnyitni Londonban. Arra vár, 
hogy a szükséges orvosi berendezéseket szál
lítsa a szigetország legnagyobb vállalata, a 
Bernstein cég -  amelynek a főnöke az utolsó 
lapig (vagy még azon túl is) elérhetetlen. Feld
heimer egy lakásszentelőre igyekszik élettár
sával, Líviával, akit un, és ha csak lehet, meg
csal. Hajnalban viszik őket hazafelé, de az au
tó egy oszlopnak rohan. Lívia megsérül, Feld
heimer látszólag sérülés nélkül ússza meg a 
balesetet. Később, több hét múlva egyik sze
retője lakásáról távoztában mégis elveszti a 
szeme világát. Több operáció után Bécsbe 
megy Líviával, hogy a csodaorvos hírében ál
ló Abelim professzor meggyógyítsa, a pro
fesszort azonban a műtét előtt megölik. Feld
heimer vak marad, bár egy kis időre vissza
nyeri a látását. Lívia szó nélkül elhagyja, de 
előkerül egy korábbi szereplő, Penelope, aki 
visszaviszi őt Londonba. Vele él egy darabig. 
Feldheimer utóbb régi lakóhelyének egy ki
sebb lakásába költözik, ahol asszisztense és a 
szomszédok gondoskodnak róla. Bernstein 
úrtól meghívás érkezik a fia hazatérését ün
neplő estélyre. Az ünnepség azonban elma
rad, és a Bernsteinnel való beszélgetés is csak 
Feldheimer képzeletében jön létre. Az elma
radt estélyen Feldheimer leesik egy lépcsőn, 
összetöri magát. Rendbe hozzák, megfürde
tik, majd a titkárnő elkíséri. A titkárnőben a 
Dániellé néven már a budapesti emlékezé
sekben is feltűnő hölgyre ismerhetünk, aki
nek jelenlétében a főhős egy pádon a Parlia- 
ment Hillen visszanyeri a látását, vagy meg
látja a világosságot (avagy csak egyszerűen: 
megvilágosodik?).

Ez a regény cselekménye, amelyben a tör
ténések és személyek jelképessége olyan gaz
dag, olyan sokrétű, a harmadik személyű 
asszociációk olyan túlburjánzók, hogy az ér
telmezés minden felelőssége az olvasót ter
helheti. így aztán az értelmezés már-már töb
bet árul el az olvasóról, mint a szerzőről, an
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nak ellenére, hogy Feldheimer figurája sokat 
rejt Aczél Tamásból is: mindketten 1921. de
cember 16-án születtek!

A leginkább lineáris szerkezetűnek mutat
kozó regény a látás-vakság fogalma, allegóri
ája köré szerveződik, és ahhoz kapcsolódnak 
a főleg szemorvosok és optikusok számára 
érthető megnevezések, kezdve a SZEMPILLÁK 
első fejezetének műszempilla-keresésétől az 
egyre jobban elvonatkoztatott, egyre inkább 
szaknyelvi szembetegséget, látásmódot stb. 
jelentő fejezetcímekig (például Refrakciók, Ap- 
paríciók, Adumbrációk, Szíereoszkóp, Myopia, 
Hypermetropia, Nyctalopia, Amblyopia, Presbyo- 
pia, Cineráma, Dioráma, Kozmoráma stb.). Mint
ha a látás-vakság fogalmához kapcsolódná
nak az író kedvelt szerzői is, Homérosz, Mil
ton, Joyce, akik közösek abban, hogy éleslá
tásuk nem párosult szemmel...

Aczél Tamás ezzel a regényével meglephe
ti a magyar olvasót, aki már elfeledte az öt
venes években írt verseit, regényeit, és nevét 
csak a nemrégiben itthon is megjelent, Mé- 
ray Tiborral írt könyvéből, a T isztító vi- 
HAR-ból ismeri. Csalódik az az olvasó, aki eb
ben a regényben a TISZTÍTÓ vihar politikus 
íróját, témáját keresi, mert itt a kortörténeti 
utalások vékonyak, emlékezetszerűek, sze
mélyesek: Feldheimer György londoni fogor
vos emlékei Magyarországról. Ez a regény 
ugyanis, amelyet Aczél Tamás angolul, az an
golszász olvasóközönség számára, annak fel
tételezett elvárásai szerint írt meg, modern 
kalandregény. A szerző előszavában reméli, 
hogy a vak Feldheimer nemcsak Teiresziász- 
ként, hanem a kalandos Odüsszeuszként is 
felismerhető.

Szimbólumok, rejtélyek, jelképek, rejtvé
nyek: a regény figurái között feltűnőt Rabind- 
ranath Tagore, a húszas években hazánk
ban is népszerű indiai Nobel-díjas költő alte- 
regója. Megjelenik egy Fromm nevű szerep
lő, erősen emlékeztetve a pszichoanalitikus, 
okkult, zen-buddhisztikus tanoktól is meg
érintett pszichológusra. A Helena Ivanovna 
Glavatsky néven, Abelim professzort szám- 
misztikára tanító mellékszereplőben pedig a 
regény írásának kezdetekor (1967-1968-ban) 
divatos zen-buddhizmus sodrában újrafelfe
dezett múlt századi teozófushőt, Helena Pet- 
rovna Blavatskyt (1831-1891) lehet felismer
ni. Kérdés, hogy az indiai költő, a német

származású amerikai pszichológus-szocioló
gus, az orosz származású amerikai teozófus- 
nő közötti buddhisztikus-teozofikus kapcsolat 
valóban elősegíti a könyv értelmezését? Le
het, hogy mindez az illumináció félrevezető 
csapdája, tévútja, hiszen a történet töredékei
ben akár Milton Elveszett paradicsom- 
ának parafrázisaként is értelmezhető (amely
re a mottó is felhívja a figyelmet). Lehet, 
hogy éppen a különböző vallások -  a görög 
mitológia, a buddhisztikus tanok, a keresz
tény, pogány és az okkult motívumok -  fel- 
használása volt a cél? Segít-e, ha sikerül eze
ket és más irodalmi utalásokat, főleg -  a 
teozofikus hatásoktól sem mentes -  Joyce 
ULYSSES-ére emlékeztető fordulatokat, kiszó
lásokat (például Odüsszeusz és Penelope ne
vű szereplők, Feldheimer Odüsszeusszá válá
sa, a világ omphaloszának említése stb.) a re
gény értelmezésekor „helyére tenni”? Bár a 
narráció módozata más, a rokonság Joyce- 
szal erős, de azért nem annyira, hogy Szerb 
Antalnak az ULYSSES-re tett óvatos megjegy
zése -  „Most már talán sohasem szabad bevallani, 
hogy blöff volt az egész” -  az lLLUMlNÁClÓK-ra 
is igaz lehetne. Ez a könyv minden megcsi- 
náltsága, megszerkesztettsége ellenére is át- 
éltnek, élménye személyesen is megtapasz- 
taltnak mutatkozik.

Mintha egy megtérés történetének az irá
nyában rendeződnének a jelképek, címek, al
címek, az utalások, a szereplők és történeteik, 
a kalandok, a példázatok hosszú megfogal
mazásai, amelyek a vakság-látás allegóriájá
ban a bibliai átkot: „nézvén nézzetek és ne lás
satok, hallván halljatok és ne értsetek" sugallják. 
Szakrális értelmezés lehetőségére int a re
gény eleje és vége, első és utolsó szava: „Jó
ságos Isten”. Mintha ez bujkálna Bernstein fi
gurájában is, aki a fogászati szerszámokkal 
kereskedő cég vezetőjeként a vevőkkel való 
személyes kapcsolat híve, hatalma azonban 
megtörik, üzlettársai régiesnek tartják elveit, 
a nagy céghez méltónak az elszemélytelení- 
tett kapcsolatot tekintik. Bernstein fia pedig 
megtérése után tizenkét tanítványt gyűjt ma
ga köré...

„Hát nem a száműzetés az ember természetes ál
lapota?”-  kérdezi Feldheimer. -„Normális lét
helyzete, amióta Adámot erővel kiutasították a kert
ből... De van-e visszaút... megtalálhatja-e bárki a 
keskeny ösvényt...?” A két estély kerete közé
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ékelődött történetben Feldheimer mégsem 
csak a visszaút keresésével van elfoglalva, ha
nem a karambol pillanatában észlelt villanást 
feledve -  mely egy másodpercre világosságot 
gyújtott a sötétségben -  egy szíriai sztriptíz
táncosnővel élvezi az élet örömeit, és csak né
hány hét múlva vakul meg. A fény katartikus 
jellege és az azt követő vakság a damaszkuszi 
úttal való párhuzamot kínálja. Csakhogy, míg 
Saul engedelmessége hamar látásának visz- 
szatértét eredményezi, addig Feldheimer 
hosszú és rögös utakat jár be a gyógyulás föl
di lehetőségeit kutatva London és Bécs kö
zött, szépasszonyok hálószobáin keresztül 
egészen addig az estélyig, míg a megbocsátás 
vagy kegyelem víziója által Jean-Baptiste 
(vagyis: Keresztelő János) közreműködésével 
az őskeresztény idők Caracalla thermájához 
hasonló medencében elmerül. „Kikapaszkodva 
a vízből -  újból összerakva: teljes emberként", 
megtisztulva jelenik meg, akit a régi Dániellé 
vezet a végleges megvilágosodás helyére. Ta
lán ez is az oka annak, miért vannak elhall
gatott sorsok, be nem fejezett szálak a re
gényben, hiszen az, hogy ki és miért ölte meg 
Abelim professzort és feleségét, vagy hogy ki 
a tettese az O’Hara által elmesélt gyilkossá
goknak, a megtéréshez képest kicsinyesen e 
világi lesz. Ismeretlennek megmaradó bűnök 
büntetései ezek, és a gyakran említett kozmi
kus konflagráció eszközei.

Egy helyen kínál csak megfejtést Feldhei
mer, amikor egy megnevezhetetlen, nem ül
dözhető és nem is elítélhető „gyilkost” sejtet 
meg. A főhős emlékeiből elővillanó törté
netben az Erdélyből származó Groszmann 
Mojse éhen hal a günskircheni KZ-ben az 
amerikaiak megjelenése előtt két órával, úgy, 
hogy hátizsákjában több mint egy kiló füstölt 
szalonna van. Elcserélni nem tudta, megenni 
meg nem lehetett, mert az Istene parancso
latának megszegése lett volna. „Miféle Isten az, 
aki meggyilkolja kis szolgáját, mert az hű maradt 
Hozzá? Mert betartotta az alku rá eső részét? Mi
féle igazságtevés az, amely megbosszulja a lojali
tást? Árulással fizet az engedelmességért?” -  kér
dezi Feldheimer, aki a bécsi szállodában fek
ve, Abelim meggyilkolása után találja meg a 
választ. Mindketten azért haltak meg, mert a 
véglegesség, a bezártság rabjai voltak. „A vak
ság végleges és a véglegesség... vakság.” Abelim 
professzor kiszámítható volt, szokások rabja

ként ment a parkba, lemészárlása színhelyé
re, és a véglegesség vallásának rabja volt Moj
se is, mert nem evett a szalonnából. Talán a 
különböző vallások, misztikus nézetek végle
gessé, zárttá vált rendszerei is ezért villannak 
fel és vallanak csődöt. Feldheimer a történet 
végén már elutasítja a hallucinációs gomba
levet kínáló buddhisztikusan rejtélyes Tago- 
rét, és a szinte fétisszerű csodaautó, a Düsen- 
berg 29 sem árulja el titkát, mint ahogy Abe
lim számmisztikus, okkult kutatása Gla- 
vatsky/Blavatsky tanítása alapján a rejtélyes 
186 lépcsőfok „értelméről” is megfejthetetlen 
marad.

Talán e szemlélet miatt tűnik maga a re
gény is megfoghatadannak, megragadhatat- 
lannak, esedegesnek. Szép, jól megírt, a hosz- 
szú mondatokat szentenciaszerű tömörségű 
tőmondatokkal lezáró novellák lazán kapcso
lódó halmaza, amelyek regényfejezetekként 
a késleltetést elősegítve nagy feszültséget 
hoznak létre. A megoldadan rejtélyekből szö
vődő 592 oldalas megvilágosodáskeresés fe
szültsége azonban az utolsó oldal megvilágo
sodásával nem válik megnyugtatóvá. Feld
heimer és az író utolsó mondata: „Látom. 
Igen, igen, igen. Tényleg látom, jóságos Isten/” 
-  meglehetősen szűkszavú és talányos marad 
a keresés hosszadalmasságához képest. A 
bűnügyi motívumokból is táplálkozó regény 
nem teljesíti a klasszikus krimi -  de persze 
nemcsak a krimi -  kimondadan követelmé
nyét: Az olvasáskor még érthetedennek tűnő 
részek, az esetlegesen egymásra következő fe
jezetek az utolsó mondattal, a regény befeje
zésével nem kapnak egy csapásra belső értel
met, nem válnak törvényszerűvé, nem lesz az 
olvasó számára a regény csak így és csakis így 
megírhatóvá, a történései csakis így elmond- 
hatóvá, nem válik a káoszból egy csapásra 
rend. Az illuminációk folyamatából nem kö
vetkezik az egyértelmű megvilágosodás. 
Mintha maga a regény se lenne végleges. Ta
lán emiatt nem lesz a könyvből a megírás ide
jétől, helyétől, az írói szándéktól függeden 
igazi „nagy” regény minden kiválósága, 
asszociációinak gazdagsága, szerzőjének fel- 
készültsége, nagy elhatározása ellenére. Le
het azonban, hogy nemcsak a főszereplőnek, 
hanem az olvasónak is illuminálódnia kelle
ne, és így meglátnia, hogy nem a regényben 
kell a ráció rendjét keresni, mert arra mint
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az univerzum részére vonatkozik a „Nihil in 
urúverso est inordinatum! -  elve -  Ebben az intéz
ményben minden a helyén van!”}

Más igényeknek kellett megfelelnie az II- 
LUMiNÁciÓK-nak, amikor 1981-ben először 
jelent meg Amerikában, ahol ez a regény a 
vasfüggönyön túlról jött szerző, a Kossuth- és 
Sztálin-díjas író elismerten kiváló angoltu
dással megírt könyve volt, és másnak Ma
gyarországon, 1991-ben. A 80-as évek elején 
Aczél Tamás mintha bizonyítani akarta volna 
nyugatias műveltségét, modernségét, gondo
lati mélységét, nyelvtudását, írói képességeit 
regényével. A kiváló nyelvismeretet bizonyító 
stílus a magyar fordításban hol bravúros, hol 
túlburjánzó, bőbeszédű, néha hátborzonga
tóan virtuóznak, néha kissé túlírtnak tűnik. 
Angol nyelvűeknek szánt politikai, történeti 
„korrajza” főleg az ötvenes évek Magyaror
szágáról zavarbaejtően elnagyolt, motiválat
lan a magyar olvasó számára, még akkor is, 
ha nyilvánvaló, hogy csak szükséges kellék, a 
megtérés háttere. Az utalásai, jelképessége 
pedig olyan sokrétű és bonyolult, annyira kó
dolt, hogy a regény szinte már értelmezhe
tetlen, vagyis annyi megfejtést kínálhat, hogy 
az kihívja a gyanút, hogy a szerző olvasóját 
sújtja a már említett átokkal: „nézvén nézzetek 
és ne lássatok, hallván halljatok és ne értsetek”. A 
regény türelmes, illuminálódásra is képes, 
lelkes olvasót keres magának, akinek van füle 
a hallásra...

Tarjányi Eszter

MANDELSTAM MAGYARUL

Oszip Mandelstam: Sófényű csillagok 
Szerkesztette Halmos Ferenc, az előszót 
és jegyzeteket írta Szilágyi Ákos 
Móra Talizmán, 1991. 269 oldal, 220 Ft

Mandelstam: Versek. Farkaskopó század 
Erdődi Gábor fordításai 
Unikomis, 1991. 80 oldal, 112 Ft

Az első, terjedelm ében is reprezentatív m a
gyar nyelvű M andelstam-válogatás megjele
nése jelentős esemény az orosz-m agyar iro

dalmi kapcsolatok újabb történetében, noha 
a magyarul olvasó közönség nem most talál
kozhat először Mandelstammal. Néhány ver
se már a hatvanas évek derekén megjelent a 
Nagyvilágban, az Új írásban, Rab Zsuzsa Sár
kányölő című versgyűjteményében; a Klasz- 
szikus OROSZ KÖLTŐK című antológiában 
(Európa, 1966, válogatta E. Fehér Pál és La
tor László) tíz verssel szerepel. A Napjaink 
szovjet irodalma című tanulmánykötetben 
(Gondolat, 1974, szerkesztette Elbert János) 
helyet kapott Lator László máig érvényes, 
szép Mandelstam-esszéje, noha az akkori 
„napjainkhoz” képest a költő már több mint 
harminc éve halott volt. 1975-ben az Európa 
Kiadó Pór Judit válogatásában CSILLAPÍTHA
TATLAN SZAVAK címmel jelentetett meg egy 
karcsú kötetet, amely méltán tekinthető a 
mostani gazdagabb válogatás előhírnökének. 
Érdemes megjegyezni azt is, hogy hazai 
rasszistáink (Szilárd Léna, Han Anna) már a 
hetvenes években bekapcsolódtak a nemzet
közi Mandelstam-kutatásba.

M indazonáltal tény, hogy az iroda
lomkedvelők szélesebb köréhez a  költő tragi
kus sorsának m ár-m ár legendává homályo
suk h íre  jóval ham arabb é r t  el, m in t m aguk 
a művei, s  a befogadás em e -  régiónkban 
nem  ritka -  aszinkróniájának megvan a maga 
veszélye. G ondoljunk Paszternák ZSIVAGO 
DOKTOR-jára, am elynek itthoni megjelenését 
az elhallgatás hosszú csendje u tán  a hírverés 
és ellenhírverés valóságos kavalkádja előzte 
m eg, s a  felfokozott várakozás az olvasók egy 
felszínesebb részénél csalódottságba csapott 
át. M it tudhato tt m ég nem régiben az „átlagos 
m agyar versolvasó” (van m ég ilyen?) Man- 
delstamról? Főleg azt, hogy egy Sztálin ellen 
írt gúnyverse és más „felforgató” írásai m iatt 
zaklatták, üldözték, száműzték, s hogy végül 
egy távol-keleti büntetőtáborban halt m eg is
m eretlen körülm ények között negyvenhét 
éves korában. Ennek alapján elképzelhető, 
hogy némely olvasó képzeletében egy anti- 
Majakovszkij képe rajzolódik ki, aki versei
ben néptribuni szenvedéllyel, harsány han
gon ostorozta a  szovjethatalmat... Az ilyen ol
vasó term észetesen csalódni fog. Reálisabb
nak  tűn ik  viszont az az aggály, hogy az olva
sók egy része azzal teszi le  a  kötetet, hogy a 
verseket nem  érti. Való igaz, hogy M andels
tam  nemegyszer a szokásosnál nagyobb szel



Figyelő •  759

lemi erőfeszítésre készteti az olvasót. Ez azon
ban korántsem jelenti azt, hogy a versei ért
hetetlenek.

Mandelstam költői pályája a szimboliz
mustól való elfordulás jegyében kezdődött. 
Az orosz szimbolisták miszticizmusának, 
transzcendens törekvéseinek elutasítása kö
zös negatív platformot jelentett számára az 
akmeistákkal és a futuristákkal. Az akmeiz- 
musnak mint irányzatnak kereteit hamaro
san szétfeszítette képviselőinek (Ahmatova, 
Gumiljov) egymástól erősen eltérő, önálló 
költői alkata. A futuristákkal Mandelstam 
kezdettől fogva két lényeges vonatkozásban 
került szembe: a kulturális örökség és a nyelv 
kérdésében.

Az orosz futuristák az egész megelőző kul
túrát ki akarták dobni „a Jelenkor Gőzhajójá
ból”. Ezzel szemben Mandelstam költészeté
nek az egyetemes európai és orosz kulturális 
örökség -  történelem, mítosz, művészet -  
szerves alkotórésze, meghatározó eleme. Ho
mérosz és Szapphó, Ovidius és Tibullus, 
Dante és Tasso, Racine és Dickens éppúgy ih
lető forrásai, mint a klasszikus és kortársi 
orosz költészet Gyerzsavintól Ahmatováig, 
Puskintól Vjacseszlav Ivanovig, a párizsi 
Notre-Dame és a konstantinápolyi Hagia 
Sophia ugyanúgy, mint Moszkva hagymaku
polái és Pétervár „sárgálló kormányépületei”. 
Mindez a szó szoros értelmében „benne van” 
Mandelstam költészetében: verseit át- meg 
átszövik a reminiszcenciák, rejtett idézetek, 
utalások, polémiák -  nem könnyű feladat elé 
állítva költészetének kutatóit, no meg elsősor
ban olvasóit. A költő maga határozta meg igé
nyét az olvasóval szemben: rendelkezzék az 
ő (mármint a költő) kultúrájával; miként mű
vészi eszményképe, Dante, ő is a gyors felfo
góképességet, a fél szóból is értést, a „dogad- 
livoszty”-ot tartotta az igazán művelt ember 
fő ismérvének. Ez a költészetét mélyen átható 
kultúraemlékezet és történetiség abban a 
művészetfilozófiai felfogásában gyökerezik, 
amely szerint a művészet végső soron az em
beri létezés eredeti harmóniájának megtes
tesülése, s ezért a művészet fő célja önnön 
folyamatosságának újrateremtve megőrző
fenntartása:....a dalnok mások versét költi újra,
és azt sajátjaként dalolja már” (ÉN nem  hall
gattam O sszián meséit..., Papp Gábor Zsig- 
mond és Tóth Krisztina fordítása).

M int m inden igazi költő, M andelstam  is 
nyelvteremtő. Azonban a futuristákkal ellen
tétben ő  nem  a  szavak testének (hangzásá
nak), hanem  „lelkének”, azaz jelentésének 
megváltoztatásával akarja m egterem teni saját 
nyelvét. Szilágyi Ákos feltételezhetően az ol
vasó útbaigazítására választotta a  SÓFÉNYŰ 
CSILLAGOK elé ír t  magvas előszava mottójául 
a költő alábbi gondolatait: „Miért kellene a szót 
azzal a tárggyal azonosítanunk, amelyet jelöl? Ta
lán a tárgy a szó ura? A szó Pszükhé. Az eleven 
szó nem jelöli a tárgyal, hanem szabadon, mintegy 
lakóhelyéül, kiválasztja ezt vagy azt a tárgyi jelen
tést, dologiságot, kedves testet...” Egy másik gyak
ran  idézett gondolata Daniéról ír t  esszéjéből: 
„Minden szó olyan, mint egy nyaláb, a tartalom 
szanaszét meredezik belőle, nem pedig egy hivatalos 
pontra.” M andelstam tehát fellazítja a  szó 
konvencionális, köznyelvi jelentésének köte
lékeit, ezáltal felerősíti a szövegkörnyezet je 
lentésmódosító, sőt jelentésterem tő hatását, 
és rendkívüli m ódon kiterjeszti a  szó kapcso
lódási lehetőségeit. A kiváló filológus, Zsir- 
munszkij, cirkuszi hasonlattal élve, Mandels
tam  m etaforáinak röp té t fantasztikus és bo
nyolult ugrásokhoz hasonlította egyik lengő 
trapézról a másikra.

A szó asszociatív lehetőségeinek korládan 
kitágítása persze éppúgy zsákutcába vezet
het, mint Hlebnyikov „értelmen túli" nyelve. 
Mandelstamot azonban éppen kultúraemlé
kezete óvja meg a szemantikai káosztól. Poé
tikai rendszerében nagy szerepet játszanak az 
európai (főleg görög és római) mitológia és 
irodalmak megújítva megőrzött motívumai, 
„mitologémái” és szóemblémái, amelyek ver
seinek különböző kontextusaiban új jelen
tésekkel és érzelmi tartalmakkal gazdagod
nak. (Például a csillag hagyományosan pozitív 
töltésű motívuma gyakran negatív képzettár
sításokat -  távoli, hideg, szúrós -  idéz fel.) 
Emellett Mandelstam költői nyelvében nagy 
szerepet játszik a paronomázia, azaz a hason
ló hangzású szavak szemantikai összekapcso
lása, ami az egész kortársi orosz költészet 
egyik jellemző vonása, és ugyancsak megne
hezíti a fordítók dolgát.

A költő szemantikai „trapézugrásait” 
azonban (akárcsak a cirkuszi artistákéit) szi
gorú fegyelem irányítja. Mandelstam fellazít
ja a szavak jelentését, de megőrzi az orosz 
költészet századai során kialakult hangulati
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és stiláris holdudvarukat; emellett számos 
versében követi a klasszikus orosz költészet 
(Puskintól és még korábbról eredő) versépít
kezését, jellemző szintaktikai formuláit, dal
lamvezetését, a hagyományos versmértéke
ket és azok ritmikai realizációit. Egyfelől te
hát merész asszociációk és meghökkentő szó- 
kapcsolatok, másfelől a szavak ismerős aurá
ja, a szerkesztés klasszikus szigorúsága és 
gyakran epigrammatikus tömörsége: Man- 
delstam egy személyben modernista és klasz- 
szicista költő, és éppen ez az, ami fordítóit a 
legnehezebb feladat elé állítja. „Eszményi” 
fordítójának hangját talán Babits, Kassák és 
József Attila hangjából kellene valamiképpen 
szintetizálni.

A Sófényű csillagok verseit legalább há
rom nemzedék költő-műfordítói ültették át 
magyarra, összesen huszonhatan. íme a név
sor: Bajcsi Cecília, Baka István, Bella István, 
Faludy György, Fodor András, Garai Gábor, 
Hárs György, Horváth Ferenc, Kálnoky Lász
ló, Kántor Péter, Kiss Benedek, Lator Lász
ló, Majtényi Zoltán, Mezey Katalin, Oláh Já
nos, Papp Gábor Zsigmond, Pór Judit, Rab 
Zsuzsa, Rózsa Endre, Somlyó György, Tando- 
ri Dezső, Teliér Gyula, Tóth Krisztina, Veress 
Miklós, Zalán Tibor, Zsávolya Zoltán. A vál
lalkozás jelentősége és a feladat nehézsége 
alapján méltányos lenne, hogy teljesítmé
nyükről külön-külön szóljunk, ám erre már 
csak terjedelmi okokból sem kerülhet itt sor. 
Annak idején Kardos László, aki számos mai 
műfordítónknak mestere volt, „kollektív nem
zeti küzdelemnek” nevezte a műfordítást, s va
lóban, a verseny mozzanata kétszeresen is je
len van a műfordításban: verseny az ereded 
szöveggel, és verseny a más megoldást kínáló 
fordításokkal. A kötet szerkesztőjének érde
me, hogy a versenyt e második vonatkozás
ban nyílttá tette, amikor ugyanannak a vers
nek két vagy több fordítását is közreadta. Ám 
itt sem mindig könnyű eldönteni, melyik a 
jobb fordítás: egyes részletek megoldását te
kintve olykor a „pontozásos győzelem” tűnne 
igazságos eredménynek; más esetekben köny- 
nyebbnek látszik a döntés, de itt a versenyzők 
nem tartoznak azonos „súlycsoportba”... (Bo
csássa meg nekem az olvasó, hogy a műfor
dítás humánus művészetéről a legkevésbé 
humánus sportág kifejezéseivel szólok.)

Vállalva az elkerülhetetlenül szubjektív 
értékelés ódiumát, úgy vélem, hogy Man-

delstam költészetének ez idő szerint leghite
lesebb magyar tolmácsolója Lator László. La
torban kivételesen szerencsés arányban teste
sül meg a műfordító eredendő kétlényegűsé- 
ge: költő és filológus egy személyben. Nem
csak oroszul tanult meg, hanem „mandelsta- 
mul” is (ahogyan korábban „lermontovul” és 
„biokul”), és megvannak a saját erőteljes köl
tői eszközei ahhoz, hogy a nyelvi „trapézug
rásokat” és a klasszikus versépítkezést egy
aránt megszólaltassa. Hogy tudás, empáüa és 
ihlet mi módon és mely pillanatban találkoz
nak, az persze a fordító títka. Az olvasóé a 
vers szépsége -

„Hűvös nappal, vézna fény szivárog. 
Szabadon s gazdátlan bolygva járok... 
Felettünk a gonosz ősz vajákol, 
ért gyümölccsel fenyeget a fákról, 
hegycsúcsokkal szól a hegycsúcsokról, 
pókhálóval a szemünkbe csókol...”

(Eltűntél
A KÖDFELHÓBE VESZVE)

-  az ítészé pedig a felismerés öröme: ez nem
csak egy szép magyar vers, ez Mandelstam 
verse -  magyarul. Lator, ha kell, fortissimó- 
ban zenged a verset:

„de látja Isten: ímé, zene támad, 
az állomást ének reszketteti, 
és hegedűhang-bolttá összeállnak 
a levegő fütty-tépte rongyai.”

(Koncert a pályaudvaron)

Ha kell, a csendet „szólaltatja meg” az erede
tivel kongeniális sorokban:

„Finom vitorlát szeg a hangnak 
a fül, a meredt szem kihal, 
éjféli madarak suhannak 
átal a csenden, néma kar.”

(Finom  vitorlát szeg
A HANGNAK)

Festeni tudja a szorongás kínzó belső kény
szermozgásait

„Mint kit imbolygó kígyó kínoz, imhol 
vagyok, merő gyötrődés, remegés. 
Megcsömörlöttem belső hurkaimtól, 
nem kell a Múzsa és a józan ész."

(ŐSZ MORD HOMÁLYA)
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és a szomorúság ledobhatatlanul nyomasztó 
terhét:

„szivemben, mint szürke madarat, 
bánatomat cipelem."

(HÚS MÉRŐVEL 
FUKAR SUGARAT)

Lator régi és hű társa Mandelstamban, 
Pór Judit számos fordítással szerepel a kötet
ben. Felelősen és szépen tolmácsol olyan fon
tos verseket, mint a művészetfilozófiai hitval
lásnak tekinthető SlLENTiUM („Maradj meg 
habnak, Afrodité, zenévé változz vissza, szó”) vagy 
az 1918-ban írt Derengő szabadság, a for
radalomnak ez a váteszi erejű, egyszerre re
ménykedő és szorongó köszöntése. Hatáso
san szólaltatja meg az eredeti szöveg hang- 
szerelését (H ullám hullámra dől...) és 
őszinte átéléssel a szomorúság és szorongás 
verseit (A lovak olyan lassan lépnek, 
R o ssz ez a mai nap, N yugtalan neszező 
LOMB KÖZÖTT). Legszebb fordítása a már em
lített, 1975-ös válogatás címadó verse:

„Csillapíthatatlan szavak.
Júdea kábulatba dermedt, 
a férfi fejét egyre lejjebb 
csüggeszti minden pillanat. 
Körös-körül a katonák 
a hűlő holttestet vigyázzák; 
horgod a fő, mint vékony ágát 
hajlító idegen virág.

Országol Ő és elalél, 
liliom, lankad szirma, szára 
az édes, örvényes vizárba, 
és törvényét üli a mély.”

Fodor András és Rab Zsuzsa az orosz köl
tészet hazai tolmácsolásának nagy múltú, ki
váló mesterei. Noha egyikük sem „lelki roko
na” Mandelstamnak, mindketten találtak 
olyan verseket (s ez feltehetően a szerkesztő 
érdeme is), amelyekre saját költői alkatuk 
leginkább rezonál. Fodor kitűnően alkalmaz
za Mandelstamnak azt az eljárását, amely 
egy-egy tömör jelzéssel, jellemző részlettel, 
szóemblémával idézi fel különböző korok és 
tájak életét, kultúráját (Európa, Novellino , 
A  PHAETON kocsisa). Ez egyébként Somlyó 
Györgyre is vonatkozik, aki -  érthetően -  a

latin-francia és hellén kultúrát idéző versek 
fordításában remekel (Notre-Dame, N yerí
t ő  ménesek, Lassan csorran, A  híres 
Phaedrát...). Rab Zsuzsát elsősorban a lélek 
belső tájait festő, a szorongást és gyötrő ma
gányt megszólaltató versek vonzzák (N e 
szólj!, Voronyezs 1937), de a tőle már-már 
megszokott stílusbravúrral szólaltatja meg a 
balladásan sejtelmes KÜLÖNÖS ÉJSZAKA című 
verset is.

A kötet egyik örvendetes tanulsága, hogy 
oroszból fordító költőink fiatalabb és még fia
talabb nemzedéke legjobb teljesítményeivel 
nem marad el az idősebb pályatársak színvo
nalától, amely bízvást „dobogós helyezésre” 
számíthatna, ha egyszer a hellén hagyomá
nyok szellemében megrendeznék a műfordí
tók olimpiai versenyét. Kántor Péter és Baka 
István nevét szeretném kiemelni: fordításai
kat a szigorúbb igényeket is kielégítő pontos
ság (mindketten orosz szakot végeztek az 
egyetemen) s ugyanakkor hiteles költőiség, 
formai találékonyság jellemzi. Kántor Péter 
Mandelstam érzelmi és gondolati világának 
legmélyebb, szorongó-sóvárgó rétegére rezo
nál érzékenyen (CSAK GYERMEK-GONDNYI BA
TYUT..., Akárha aranyfüst, ragyog..., Vi
harfelhők ALÁ SZORULVA..). Sajnálatos, 
hogy éppen az egyik legszebb fordítása ma
radt ki a válogatásból; ez a fordítás korábban 
a Holmi 1990/7. számában jelent meg, s alig
hanem egyenrangú versenytársa a kötetben 
szereplő, Lator által készített változatnak. 
Idézzük fel mindkét fordítást, és ítéljen az 
olvasó:

„Köd takarja már megfoghatatlan, 
elmosódó, gyötrő arcodat.
“Istenem!« mondtam, bár nem akartam, 
véletlenül számon kiszaladt.

Kirepült a mellemből az Isten 
neve, mint egy óriás madár. 
Ködgomolyba vész előtte minden, 
s fészke-háza most lakatlan áll.”

(Lator László fordítása)

„Áthatolhatatlan köd takarta 
Gyötrő és bizonytalan valód.
Istenem! — mondtam, nem készakarva, 
Tévedésből használván e szót.
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Mellemből, mint nagy madár ha röppen, 
Kiszakadt az Istennek neve;
Sűrűn gomolyog a köd előttem,
És üreslik bennem hűlt helye.”

(Kántor Péter fordítása)

Baka István egyaránt hitelesen tolmácsol
ja a költőt, amikor az az antik szépség ragyo
gásában láttat egy pohár fagylaltot („Fagy
lalt!”), vagy jóindulatú iróniával, pompásan 
megfigyelt részletekkel mutatja be a múlt szá
zad francia társadalmának egyik jellegzetes 
figuráját (Az ABBÉ). Baka fő érdeme, hogy 
legjobb fordításaiban neki is sikerül harmo
nikus egységben megszólaltatnia Mandels- 
tam modernizmusát és klasszicizmusát. Még 
a költő egyik legezoterikusabb verséből, a bo
nyolult egyéni mitologémák egybecsengő 
hangzásán felépülő NŐVÉREK -  GYÖNGÉDSÉG 
S TEHER... címűből is át tud menteni annyit, 
amennyit az idegen nyelvi közeg egyáltalán 
lehetővé tesz. Bravúrosan veszi át a költő 
egyik ritka regiszterét is, a játszi könnyedség 
mögé rejtőző reményvesztettséget:

„Görögök viszik Helénát 
kék habon,
engem meg a sós tajték vág 
épp nyakon.

Ajkaimra az üresség 
csókja forr,
mutogat nekem csipiszt még 
a nyomor...”

(ÉN TENÉKED NYÍLTAN, 
VÉGLEG...)

Költői sokszólamúság jellemzi Bajcsi Cecí
lia fordításait is. Ő is képes a metrlim és rit
mus rendjével „kordában tartani” a merész 
szófűzéseket (Vers az orosz költészetről), 
tőle sem idegen a könnyed iróniával leplezett 
rezignáció hangja (Volt  egy Alekszandr 
HERCOVICS), az epigrammatikus tömörség 
(Nem, nem  A HOLD...) és a míves népköltészeti 
stilizáció:

„Kicsi vállad, a szép, -  piros: ostor alatt, 
piros: ostor alatt, veri-égeti fagy.

Ez a gyermeki kéz -  vasalókat emel, 
vasalókat emel, kötelet kötegel.

Ez a lágyivű láb — üvegen csupaszon, 
üvegen csupaszon, csupa-vér homokon.

S te, kiért vagyok én az a gyertya, amely 
feketén lobog el, — könyörögni se mer."

(Kicsi vállad, a  szép)

Huszonhat fordító több mint háromszáz 
fordítása között természetesen jócskán akad
nak kevésbé sikerültek is. Ám a félsiker, sőt a 
kudarc is szolgálhat tanulságokkal. Közülük 
kettőt emelek ki -  nem új keletűek, de máig 
érvényesek. Először: a „nyersből” vagy ide
gen nyelvi közvetítéssel történő fordítást csak 
végszükségben volna szabad alkalmazni (pél
dául eszkimó vagy bantu versek átültetésé
nél). A költészet nyelvi művészet, s a fordító, 
aki nem hallja az eredeti szöveg zenéjét, nem 
érzékeli a szavak ízét, színét, illatát, sötétben 
tapogatózik. Másodszor: a műfordító művész 
és tudós egy személyben; filológus mivoltáról 
csak abban az esetben mondhat le, ha a mű
vészi empátia különös adományával van 
megáldva (mint, mondjuk, Weöres Sándor); 
egyébként tudnia kell, hogy mit fordít. Ami 
mármost Mandelstam tolmácsolását illeti, a 
fő nehézséget, mint jelezni próbáltam, a köl
tő modernizmusának és a klasszicizmusának 
sajátos egysége jelenti. A fordítók közül töb
ben -  helyenként olyan kiváló mesterek is, 
mint Bella István, Tandori Dezső vagy Zalán 
Tibor -  inkább a modernista oldalról közelí
tettek a versekhez: a „trapézugrások”, me
rész és meghökkentő szóképek vonták ma
gukra figyelmüket, s kevésbé az ezeket ösz- 
szetartó klasszikus költői formulák.

Erdődi Gábor Mandelstam-fordításai számá
ra igencsak hátrányos helyzetet teremtett, 
hogy e szép kiállítású vékony kötetnek úgy
szólván megjelenése pillanatától akarva-aka- 
ratlan a Sófényű csiLLAGOK-kal kell meg
mérkőznie. A verseny már csak azért sem 
egyenlő esélyű, mert egy fordító teljesítménye 
áll szemben huszonhatéval. Ugyanakkor Er
dődi teljesítményének megítélésénél figye
lembe kell vennünk magának a vállalkozás
nak bátorságát és felelősségét is: Erdődi ma
ga választott ki és fordított le ötvenegy verset, 
többségükben az 1930-as években írottak, 
azaz nem éppen a legkönnyebbek közül. Az 
előszóból és a jegyzetekből kiderül, hogy Er-
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dődi nemcsak „készült” Mandelstamból, ha
nem rokonszenves érzelmi elkötelezettség is 
fűzi a tragikus sorsú költőhöz. A fordítások 
között van néhány kiemelkedő, amelyekben 
megszólal Mandelstam klasszikus vers-zenéje 
(A DRÁGA KÁMEÁMAT NEM TALÁLOM, EGY TA
VAT láttam ÉN) vagy éppen letisztult, rezig
nált hangja (Az ajkam MÉG mozog), iróniája 
(Miféle utca ez?). A fordítások jelentős ré
szében azonban nem tükröződik Mandels
tam poétikai kettőssége, a merész szófüzése- 
ket nem fogja rendbe a szabályos versépítke
zés; ennek következtében a vers gyakran „le
ül”, némely esetben egy bizarr szöveg szó sze
rinti fordításának benyomását keld. (Mint lát
tuk, ez a jelenség nemcsak Erdődinéi jelent
kezik.)

Összefoglalásképpen végül is elmondhat
juk: több okunk van az örvendezésre, mint a 
fanyalgásra. Nemcsak egy fehér folt tűnt el a 
század orosz költészetének hazai tolmácsolá
sában. Szellemi életünk egy olyan költő befo
gadására nyert lehetőséget, aki élete mártíri- 
umával és életműve pátoszával egyaránt hitet 
tett az emberi lét ősi és egyetemes, csak ide- 
ig-óráig háttérbe szorítható értékei mellett, a 
sötétség és a mindenkori pusztító erők elle
nében. Ennek az életnek és életműnek van 
üzenete a mai olvasó számára, s talán nem 
hiú a remény, hogy a „magyar Mandelstam” 
pozitív szerepet játszhat a múlt terhétől és a 
jelen előítéleteitől megtisztuló orosz-magyar 
szellemi kapcsolatok újjáalakításában.

Péter Mihály

SZÓBAN ÉS ÍRÁSBAN 
HEIDEGGERRŐL

Utak és tévutak
A budapesti Heidegger-konferencia előadásai 
Szerkesztette Fehér M. István 
A német nyelvű előadásokat fordította Egyedi 
András, Farkas János László, Zalán Péter 
Atlantisz, 1991. 311 oldal, 210 Ft

Alétheia. Heidegger-szimpózium Debrecenben, 
Vajda Mihály rendezésében, 1991. október 26-30.

Az elmúlt években egymást követték az olyan 
Heidegger-konferenciák, melyeket német és 
magyar filozófiatörténészek közösen rendez
tek. (Költészet és műalkotás, Szeged, 
1989. október, Utak és tévutak -  azaz a 
megjelent és recenzeálandó kötet előadásai -, 
Budapest, 1989. november, A másik kezdet, 
Grassau-Rottau-Messkirch, 1990. október, 
valamint Alétheia, 1991. október.) Én ma
gam jelen voltam mindegyik rendezvényen, 
ezért úgy kívánok hozzászólni a nemrégiben 
megjelent kötethez, hogy eközben szem előtt 
tartom a heideggeri filozófia elevennek vélt 
kérdéseit és kérdésességeit. A recenzió szok
ványos műfaját ugyan túlhaladja ez a szán
dék, de formálisan is lehetőséget nyújt erre 
az az egybejátszás, hogy a kötet éppen a deb
receni konferencia ideje körül jelent meg, 
amikor is tanúi lehettünk annak, hogy ho
gyan fűzik tovább gondolataikat a két évvel 
korábbiakhoz képest az egyes résztvevők, és 
hogyan nyerik el bizonyos kérdéskörök és ér
telmezések a maguk helyét és fajsúlyát.

A felsorolandó négy kérdés közül elsőként 
a művészetre vonatkozót emelem ki, mivel 
úgy tűnik, ez a heideggeri filozófia máig is 
egyik legaktuálisabb és a továbbfŰzés szem
pontjából talán a legtermékenyebb kérdése. 
Erre a tényre utal már az is, hogy a „tanítvá
nyok” jelentős része ebbe az irányba fordult: 
Gadamer, Biemel, sőt Herrmann munkássá
gában ez nyilvánvaló, nyilvánvaló továbbá 
Badt, Dittmann vagy Gottfried Boehm mű
vészettörténeti munkásságában, illetve a bu
dapesti kötet olyan jelentős szerzőire is áll, 
mint Ottó Pöggelerre vagy Christoph Jani
méra, Walter Biemelre. Biemel szerint Hei- 
degger folytatja azt a schellingi, nietzschei
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örökséget, hogy az 6 filozófiájának is a mű
vészetről való gondolkodásban van a zárókö
ve, ebben teljesedik be. A művészetben 
ugyanis -  Heidegger szerint -  „az igazság lép 
működésbe”, „az ember lakozása válik láthatóvá, a 
világa értelmében felfogott tartózkodása”. (136. 
o.) A művészet így értett lényege azonban ko
rántsem örök és változatlan, hanem egy tör
téneti kérdésre adott válasz: éspedig arra a 
kérdésre, hogy vajon „mi felől határozódik meg 
az a gondolkodás, amely most a művészet eredeté
nek utánagondol?”. (138. o.) Heidegger szerint 
nem kétséges, hogy a modem embernek a 
tudományos-technikai „világképbe” való be
zártsága, a világcivilizáció határozza meg azt 
a kérdést, illetve ennek ellentmondva az a re
mény is, hogy az ember, mint jelenvaló lét, 
lét- és világfeledtségében is, annak dacára is 
képes meghallani a lét hívását, és föltárulhat 
számára a lét műbe rejtett, benne működő 
igazsága. Biemel e mondhatni evidens Hei- 
degger-olvasata csak ezután, e művé
szetfilozófia realizmusának hangsúlyozásával 
válik markánssá, amikor egy sajátos topoló
giában csúcsosodik ki: az igazság műbe rej
tett igazsága eszerint nem más, mint „helyek 
megtestesítő működésbe hozása, és ezekkel a helyek
kel az ember lakozására, az őt körülvevő dolgok 
tartózkodására alkalmas tájékok megnyitása”. 
(145.0.)

„A minket körülvevő dolgok tartózkodására al
kalmas tájékok megnyitásá"- ról beszél Christoph 
Jamme is, Heidegger Rilke- és Cézanne-ér- 
telmezésével konkretizálva ezt a gondolatot. 
Tudjuk, hogy Heidegger Cézanne otthoná
nak, a Saint-Victoire hegyének bejárásával 
közeledett a festő képeihez. E helyek megnyí
lásának tapasztalatából látta meg a cézanne-i 
festményeken azt, hogy a rajtuk megjelenő 
természet immár nem az embernek szolgál, 
s a dolgok maguk ezáltal visszanyerik eredeti 
realitásukat: újra érzékletesek, újra megmu
tatkozik bennük az a csoda, amit Cézanne 
maga a dolgok lelkének, sőt beszédének neve
zett. „Azt hiszik -  írja -, hogy egy cukortartónak 
nincs arculata, nincs lelke. De ez naponta változik. 
Tudni keU fogni őket, körül kell hízelegni őket, eze
ket az urakat. Ezek a poharak, ezek a tányérok be
szélgetnek egymással, meghitt szavakat váltanak 
egyre..." (149. o.) A festő ilyesféle megnyilat
kozásai világosan mutatják, hogy művészete 
rokonságban áll azzal a rilkei költészettel,

mely a  dolgok m egm entésére, végső arcula
tuk  megőrzésére tett kísérletet azzal, hogy 
megkísérelte átváltoztatni őket „romolhatatlan 
szavakká”. (154. o.) A kulcsszó ebben az értel
mezésben is a realizmus, akárcsak Biemel írá
sában, mely a dolgok pártján állást jelenti a 
technikai uralom ra törő  cél-eszköz-racionali- 
tással szemben.

A m agam részéről hajlok a rra , hogy eze
ket a  gondolatokat tekintsük a heideggeri fi
lozófia legelevenebb üzenetének. É ppen 
ezért bizonyos m értékig kénytelen vagyok 
egyetérteni Walter Biemellel abban, hogy 
am ikor az em ber az újraolvasások során nap 
m in t nap  szembesül ezzel a nagyszabású terv
vel, a  vele szemben felhozott kritikák „vala
hogy mindig nevetségesen hatnak”. (136. o.) Gya
korlatilag ezt tapasztaljuk, és korántsem  elvi
leg van így, hiszen egyébként én  magam is 
term ékenyebbnek vélném a kritikai viszo
nyulást. De hogy m ennyire nem  látszik lehet
ségesnek a  továbbhaladás, a rra  hadd  hivat
kozzam most csupán az em lített konferenci
ákon elhangzott kritikai gesztusokra, jo seph  
Rauscher Szegeden a dolog, eszköz, m ű el
határolását kifogásolta a  m odern  művészet 
felől, úgy vélem, a  fentiek alapján belátható
an  teljesen indokolatlanul. Karol Sauerland 
(Szegeden) és T atár György (a kötetben) pe- 
dig egyaránt azon a gondolaton botránkozott 
m eg, hogy A műalkotás EREDETÉ-ben leírt 
görög tem plom  olyan nyűt vonatkozásokat 
gyűjt m aga köré, melyeknek tevékeny tágas
s á g a , , ^  történelmi nép világa”. Míg Sauerland 
ebben rasszizmust, veszélyes küldetéstudatot 
vélt felfedezni, addig T atár György éppen  el
lenkezőleg, a „történelm i nép” jelzőt kívánta 
elvitatni a  görögségtől a „választott n ép ” ja 
vára. (279. o. skk.)

Ámde tekintsünk most el a szó hagyomá
nyos értelmében vett „tévutaktól”, melyeket 
a kötetet kiadó Fehér M. István így jellem
zett: „Utakról és távútokról gondosabb szemügy- 
revételkor legalább három szinten van szó: egyrészt 
a gondolkodók [...] útjairól és tévútjairól, másrészt 
a kutatás, illetve a különböző kutatási és recepciós 
irányok által járt utakról; végül e kötet tanul
mányaiban kitaposott vagy megkezdett utakat ille
tően.” (17. o.) Ehelyett tekintsünk végig azon 
az írrén, „bolyongáson”, mely együtt jár az 
igazsággal, mely mint „tévedés" az igazságnak, 
mint elrejtetlenségnek az elrejtettsége.
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Hogyan tartoznak tehát szükségképpen 
hozzá a heideggeri és heideggeriánus utak
hoz a tévutak, a Holzwegéhez az írre} Nézzük 
először a „theóriát” mint „aletheiologiát”.

Az igazság lényegére (Wesen), illetvê  meg- 
történésére (Wesen mint ige) föltett kérdéssel 
foglalkozott az 1991 októberében Debrecen
ben a Vajda Mihály által rendezett szimpózi
um. A nyitóelőadáson az ezúttal személyesen 
is jelen lévő Walter Biemel azt a megfordu
lást (Umkehr) vizsgálta, mely a következő 
heideggeri mondatban fogalmazódik meg: 
„Dos Wesen dér Wakrheit ist die Wahrheü des We- 
sens”, azaz az igazság lényege a Wesen (azaz 
a Seinnal rokon értelmű Wesen, a jelenvaló 
levés) igazsága. Ez a megfordulás arra mutat 
rá, hogy a megismerésnek a dologgal való 
megegyezése, mint az igazság közönséges, el
koptatott lényege csupán azért lehetséges, 
mert van ennek a megegyezésnek egy mé
lyebben rejlő alapja, az, amit Heidegger elő
ször „alétheiá”-nak, majd „Iichtung”-nak ne
vezett. Biemel professzor ez irányú kommen
tárjai pontosan folytatták az imént idézett bu
dapesti előadását, éspedig, úgy vélem, azért, 
mert a dolog és a megismerés közötti meg
egyezés mögé való kérdezést Heidegger a 
mű és világ közötti hagyományos mimetikus 
viszony kritikájával együtt építi ki. Amint a 
műalkotás fölállít egy világot, és nem egy már 
meglévőt képez le, és amint ez a fölállítás ős
viszályban van azzal, amin alapulhat ez az 
alapítás, azaz az elrejtő földdel, ugyanígy 
csak kiküzdöttnek, egy ősvitában megtörté- 
nőnek tekinthető a dolog igazsága is. Ezt a 
polémiát juttatja kifejezésre az a-létheia priva- 
tív képzése is: mint „nem elrejtettség”, „elrej- 
tetlenség”, mely azután az ontológiai differen
cia felől úgy értelmezhető, hogy a létező, 
azáltal, hogy előlép, mintegy elébe is lép an
nak, ami által előléphetett, s így az maga rejt
ve marad, megvonja magát. „Mivel: azonban a 
létező, iüetve a létezőként ismert a fénylő tisztáson 
áll, ezért bizonyos módon mégis lelepleződik a Lét. 
Megmutatkozik, és ezzel egyszersmind megvonja 
magát. Ez a vonakodó önmegvonás az, ami a tisz
tásban (Lichlung) felfénylk, és amire többnyire 
nem figyelmezünk. [...] Amennyire a nyitottság 
nemcsak a létező nem elrejtettsége, hanem az elrej- 
tekezés számára való tisztás (lichtung), ugyan
ennyire nemcsak puszta nem jelenlét a rejtekezés,

hanem vonakodó önmegvonás” -  írja H eidegger 
a GRUNDFRAGEN-ben (210. sk.)

Az igazságnak ezt a paradoxiáját Heideg
ger a legtömörebben úgy fogalmazza meg, 
hogy az alétheia nem más, mint „ Unverborgen- 
heit des Verborgenen”, azaz „az elrejtettségnek 
az elrejtetlensége”. A Hérakleitosz-előadások e 
gondolatát kommentálva Vajda Mihály azt a 
már a budapesti ülésszakon is más formában 
elhangzott értelmezését fejtette ki, hogy az 
igazság mint elrejtetlenség Heidegger szerint 
tehát annak a megmutatkozása, hogy „vala
mi” (a Lét?) megvonja, elrejti magát, hogy a 
gondolkodás nem juthat túl az elrejtettség, a 
feledés felismerésén. Ezzel Heidegger egy
szersmind rezignáltan konstatálja a valami
lyen igazságot hirdető (kvázi „világmegvál
tó”) filozófiák végét, és szerénységre, gondol
kodói alázatra szólít fel. A heideggeri filozó
fiát a posztmodernnel rokonító budapesti 
előadásban Vajda ezzel kapcsolatban a szub
jektumfilozófiák átfogó kritikájáról beszélt, 
arról, hogy az ember szubjektum voltát csak 
tirannisz formájában, „az objektív igazságot ki
sajátító egyed által valósíthatja meg”. (271. o.) S 
ez mindaddig így is marad, amíg az ember 
nem meri elveszíteni a szubjektumfilozófia 
nyújtotta biztonságát, s nem tudatosítja, hogy 
„az ember nem a létezők ura", hanem csak „a Lét 
pásztora”. Ebben a kevesebben azonban nem 
elveszít valamit, hanem éppenséggel nyer, 
amennyiben „elnyeri a pásztor lényegi szerénysé
gét, akinek abban áll a méltósága, hogy maga a lét 
választotta ki őt igazságának Önzőjéül”. (Weg- 
marken 338, idézve a kötet 267. oldaláról.)

Nemcsak az idézett H umanizmus-levél- 
ből, de H eidegger számos más írásából is ki
olvasható, hogy azzal a felismeréssel együtt, 
hogy az igazság „az elrejtettség elrejtetlensége”, 
egy kitüntetett valakire vonatkozik, vagyis rá  
van bízva az em berre, egyszersmind lényegi 
változásnak kell bekövetkeznie az em berlét
ben  m agában. H eidegger e reménységével 
azonban élesen szemben áll az a  léttörténeti 
tapasztalata, mely a  m odern  kor egyre nö
vekvő létfeledtségére és világpusztítására, a 
technika lényegére, m int elszabadult racio
nalitásra, a  „csinálmány” ura lm ára  vonatko
zik. A BeitráGE néhány évvel ezelőtti meg
jelenésével m ég inkább nyilvánvalóvá válik 
előttünk az, hogy milyen mélységben látott
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bele Heidegger e világtörténésbe. Herrmann 
kötetbeli rekonstrukcióját idézem:

„Heidegger három pályát nevez meg, melyeken 
a lét általi elhagyatottság és az újkori csinálmány, 
mint az újkori létező létezőségének meghatározása 
történik, de úgy, hogy ezek mint olyanok elfedőd- 
nek. Az első pálya a számítás (Berechnung), melyet 
mint olyat, »csak a technikának a matematikában 
gyökerező csinálmánya juttat uralomra«. (I. m. 
120. o.) A második pálya a gyorsaság, melyen Hei
degger a »technikai sebességek mechanikus fokozá
sát* (i. m. 121. o.) érti. Harmadik pályaként a tö
megszerű uralomra jutása (Aufbruch des Massen- 
haften) mutatkozik meg, mely a szám és a kiszámít
ható primátusában gyökerezik. Az e pályákon hala
dó lét általi elhagyatottság és csinálmány »a világ 
elsötétüléséhez és a föld pusztulásához« (Weltver- 
düsterung und Erdzerstörung) (i. m. 119. o.) ve
zet. Világon itt a világszerű értelemvonatkozások 
nyitottságát, földön pedig azt a magába zárkózót 
kell érteni, mely a világ nyitottságában ezeket rej- 
ti/őrzi (birgt). Az újkori tudomány és a modem 
technika előrehaladása »ma még elképzelhetetlen 
állapotokig (fokozza) a föld kizsákmányolását és ki
használásál, valamint az ember tenyésztését és ido- 
mításáu. (I. m. 156. sk. o.) A természettudomány 
által a létezőről leválasztott természet a technika ál
tal »a vége felé gördülő pusztulás « (i. m. 277. o.) 
állapotába kerül. Heidegger azt mondja, ez nem
csak a technikát fejleszti, hanem »hatalmát a mérték- 
telenségig és a feltartózlathatatlanságig fokozza« (i. 
m. 391. o.).’’ (Idézve a kötet 49. oldaláról.) De 
vajon ki kiálthat megállj!-t ennek a monst
rumnak? Mely kő zúzhatja össze ezt a gigászi 
kolosszust, ha a világ végleges elsötétülésé- 
ben és a föld elpusztulásában egyneművé vá
lik fény és sötétség, egybezuhan az elrejtett 
az elrejtetlennel egy „határtalan mennyisé
get” alkotva? Vajon milyen lehetőségei van
nak a filozófiának, ha szembenéz ezzel a le
hetőséggel?

A Heideggerhez közel állók elfogadják, 
hogy vége van a filozófiának, ha filozófián a 
Platónnál és Arisztotelésszel kezdődő és a 
transzcendentálfilozófiában beteljesedő me
tafizikát, mint „perspektivikus szubjektiviz
must” értjük. Ezzel a beismerésükkel azon
ban véleményük szerint egyszersmind erede
ti jogába juthat a gondolkodás, noha, mint 
Heidegger írja, „még nem tudjuk, hogy mit is je
lent gondolkodni”. Az azonban tudható róla, 
hogy várakozás jellegű, hogy nyitott a léttől 
való megszólítottság megtörténésére, az

Ereignisre. Abban lakozik, mint „kímélés”, „je- 
lenvaló-lenni-hagyás” (Anwesenlassen) a maga 
aktív-passzív vagy ahogy Heidegger görögö
sen nevezné: mediális jelentésében. Ki-ki ma
ga döntse el, mennyiben válasz ez az ő sze
mélyes kérdésére. Ámbár talán éppen azok 
lennének a leginkább zavarban egy ilyen 
döntés élesre állításánál, akik a kívülállókkal 
együtt tudják, hogy a heideggeri filozófia 
éppúgy nem folytatható és nem művelhető 
iskolaszerűén, mint a legtöbb újkori nagy fi
lozófia. Ezért fordul oly könnyen önmaga el
lentétébe a proklamált szerénység: vagy a 
művészetet stilizálja föl, patetikusan, az ere
detekkel érvelve egy hamis szakralizálás irá
nyába, vagy dühöngő világkritikával prófé
tába az emberi „lakozás” helyreállításának 
egyedül járható útját, vagy pedig olyannyira 
van füle a heideggeri gondolkodás kvázi-val- 
lásos tendenciáinak meghallására, hogy vagy 
egy jezsuita olvasatnál lyukad ki, vagy pedig 
a new age szellemében istenválasztásba csap át, 
legyen ez a hölderlini nyomon haladva a gö
rög theos vagy pedig a Kelettel folytatott dia
lógusban elmerülve -  vagy puszta ernyedt
ségből? -  Zen istene. Engedtessék meg, hogy 
most érvelés és bizonyítás nélkül is idesorol
jam Heidegger úgynevezett posztmodern 
követőit is, akik véleményem szerint csupán 
abban térnek el a többiektől, hogy nem tart
ják tisztázhatónak, hogy egyáltalán kihez is tér 
meg az istenválasztó. (Talán éppen ebben a 
mondhatni gnosztikus démoniában rejlik a 
posztmodern hatása és vonzereje is.)

A másik út a tradicionalizálóké, akik be 
akarják építeni Heideggert a filozófiatörté
netbe. Kritikusan reflektálnak a görög kezde
tet ismétlő második kezdetre alapozott heideg
geri eszkhatológiára, s rámutatnak, hogy 
Heidegger maga is feladta később a „léttörté
netet", mint „a metafizika résén való átbújást”. 
Úgy értelmezik a kései írásokat, hogy élete 
végén Heidegger újra hitet tett a fenomenoló
gia mellett. A jelen kötet szerzői közül Klaus 
Held és Tengelyi László képviseli ezt az állás
pontot, továbbá a debreceni ülésszakon 
emellett érveltek Rombach struktúrafenome
nológiájának hívei is. Held a Lét és iDŐ-t a 
husserli fenomenológia radikalizmusának te
kinti, Tengelyi László pedig fenomenológus- 
ként értelmezi mindenekelőtt Kant és Schel- 
ling bűnértelmezését, hogy azután Heideg- 
gerrel szólva „a véges szabadság sorseseményé
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nek" nevezze azt. A hermeneutikába és poszt
modernbe olvadó irányokkal ellentétben a fi
lozófiának egy olyan saját lehetősége vetődik 
itt fel, hogy legyen az, ami mindig is volt: fe
nomenológia. Mint Heidegger maga is írja: 
a fenomenológia „lényege szerint nem irányzat. 
Hanem olyan időről időre változó és ezáltal mégis 
maradandó lehetősége a gondolkodásnak, mely meg 
akar felelni az elgondolandónak”. Ez az elgon
dolandó pedig a létre föltett kérdéstől és a 
léttörténettől búcsút vevő Heidegger számá
ra nem más, mint a megjelenő, a phainome- 
non, a maga megjelenésében. Illetve az es gibt 
rejtélyes esje.

Végezetül egy harmadik, Heideggerrel 
szemben kritikusabb továbbgondolási lehető
ségről szólok, melyet a budapesti konferencia 
gyűjteményes kötetében mindenekelőtt Ta
tár György, de gyengébben Fila Béla is kép
viselt. Kérdésük az, hogy mi felé lépjen ki a 
kritikai racionalizmusban csődöt mondott fi
lozófia örökébe lépő gondolkodás. A vála
szuk is egybehangzó: Isten felé. Ezután azon
ban már élesen elválnak az utak. Az egyik út 
az önmagát már rég túlélt tradicionális ke
resztény theológiába vezet. A másik pedig ab
ból a felismerésből indul ki, hogy „Isten nélkül 
a metafizika nem meghaladható”. (287. o.) Két
ségkívül a heideggeri filozófia továbbgondo
lásának egyik legizgalmasabb kérdése az, 
hogy vajon egy ilyen irányra céloznak-e Hei
degger ez irányú elszórt megjegyzései. Gon
doljunk például a Tatár György által kom
mentált Nietzsche-írásban a nihilizmusba ve
zető metafizikus kereszténységnek (Christen- 
tum) a keresztényi élettől, az őskeresztények 
bibliai gondolkodásától (Christenheit) törté
nő elválasztására, vagy a „költői lakozás” fejte
getése kapcsán ama hölderlini gondolat átvé
telére, hogy e lakozásnak csak egyetlen mér
téke lehetséges, a Biblia kinyilatkozó Istene. 
Ezek az elszórt megjegyzések azonban egy 
éles elhatároláson alapulnak, mellyel Hei
degger maga is elválasztotta egymástól a fi
lozófiát és a theológiát, mondván, hogy ha 
valaha theológiát írna, nem szerepelne ben
ne a „lét” szó. Ugyanerre mutatott rá Micha- 
el Franz is, megállapítva, hogy a bibliai hit fe
lől teljesen értelmetlennek bizonyulnak a fi
lozófia alapkérdései, például a metafizikáé, 
hogy ti. „miért is van a létező, és miért nincs in
kább semmi”} Ezek a megjegyzések, valamint

Heideggernek a kereszténység és görögség 
vegyes házasságát, az ontotheológiát ért bírá
latai arra engednek következtetni, hogy a 
heideggeri filozófiának a görögség felé for
dulásában több rejlik, mint amit látni szoktak 
benne, illetve amit Heidegger maga is beval
lott. Több az a gesztus, mint a filozófia egyet
len kezdetének a megismétlése, megenged
ve, hogy akár jövőbelinek nevezzük ezt a kez
detet. Ugyanis végül is az a mentség rejlik 
benne, hogy a filozófia, lévén eo ipso görög 
dolog, mindenkor megelőzi a kereszténységet, 
s így legfeljebb csak előkészítheti a Lét közel
ségéből való gondolkodásával azt a dimenzi
ót, amelyben újra megjelenhet az önmagát 
kinyilatkozó „isteni Isten”, de ő maga nem 
gondolhat ezzel az Istennel. Kitérés ez, mert 
ugyanakkor bízik is abban, hogy a gondolko
dás a költészettel együtt előkészítAeh ezt a pa- 
rusiát, mely a csődbe jutott emberiség egyet
len mentsége -  amint ezt a Spiegel-beszélge
tésben kicsit zsurnaliszta könnyedséggel állít
ja. Ha mármost, mi magunk, Heidegger el
lenében, mégis Istennel együtt akarunk gon
dolkodni, akkor jórészt tanácstalanok mara
dunk a filozófiát illetően. így jár Tatár 
György is, amikor egy sajátos zsidó messia
nizmust állít szembe „minden vendégek legfélel
metesebbjével”, a nihilizmussal; és így jár Fila 
Béla is, amikor ahhoz a sovány toleranciaesz
ményhez lyukad ki, hogy „Isten szolgájának” 
meg kell hallania „bölcselő üzenetét", éspedig 
úgy, hogy eközben mégis „a saját Urára hall- 
gat”.

A filozófia végére vonatkozó heideggeri 
kijelentésnek tehát legalább három értelme
zése van. Az egyik szerint minden filozófia 
egyaránt érvényes, akár hermeneutikusan, 
akár úgy, hogy választunk egyet, „fogadunk” 
egyre. A másik értelmezés szerint van egy sa
játos, mindig újra megújuló és érvényes filo
zófiai gondolkodás, amit fenomenológiának 
nevezhetünk. A harmadik értelmezés szerint 
(Hegelt plagizálva, mutatis mutandis) arról 
van szó, hogy a filozófia ugyan látszólag to
vábbél, hiszen továbbra is vannak filozófu
sok, születnek filozófiai művek, de mégis 
megszűnt a szellem legmagasabb rendű for
mája lenni, mivelhogy nem abszolút szükség- 
szerű a léte. Ha pedig ez így van, akkor nem
csak az úgynevezett metafizika tűnik „Irre”- 
nek, azaz az igazság szükségképpeni másik
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oldalát képező doxának, hanem az is, hogy 
ez most történik, és nem történt meg talán 
már réges-rég.

Az Utak ÉS TÉvuTAK-hoz visszatérve né
hány formális kritikát kell tennem. A fordí
tások minőségének bírálatakor szem előtt 
kell tartanunk, hogy Heidegger jószerével le- 
fordíthatadan. Tehát nem is annyira olyasmi
ket kifogásolok, hogy például a technika lé
nyegének tekintett Ge-stellt a fordító nemes 
egyszerűséggel állványnak magyarította 
(hogy hol kötőjellel, hol anélkül, ez már per
sze következetlenség); értse meg, aki tudja. 
Sokkal inkább olyan félreértelmezésekre 
gondolok, mint a Wesen hangsúlyozottan két
féle értelmének nem megkülönböztetésére 
(lásd a fentebb idézett kulcsmondat félrefor- 
dítását a 130. oldalon: „az igazság lényegének 
keresése közben a lényeg [sic!] igazságához érkez
tünk”), vagy a Vertellennek a Vorsteüemíel való 
összekeverésére (a 132. oldalon), vagy a Lich- 
tungnak „fénylés"-sel való, sajnos már bevetté 
vált visszaadására, noha Heidegger élénken 
tiltakozott az ellen, hogy a köznyelvben 
egyébként tisztást jelentő szó kapcsolódna a 
fénymetaforikához, és nem a nyitottságra, a 
tágasságra asszociálna. Másutt a Weltentwurf- 
ról tudjuk meg, hogy az „világkép”, „világfel
fogás” vagy esetleg „projektálás”, nem gondol
va e kifejezések hangsúlyozott heideggeri bí
rálatával. (140. o.) Nem értem a Kehre „egy- 
másbafordulás”-sai való visszaadását sem, hogy 
ne soroljam tovább a példákat. Ugyanis az 
ilyen részleteken túlmenően a leglényege
sebb baj a szövegek teljes lektoráladansága, 
sokszor önmagukban is, de egymáshoz viszo
nyítva viszont teljes anarchiája. Ki hinné, 
hogy ugyanarról a Wesungról van szó, amikor 
egyszer „tartózkodás"-t, másutt sogaf „történeti 
tartózkodás”-t, illetve megint másutt „jelenvaló
ság"-ot olvas az olvasó? Nem hiszem, hogy 
mindig lehetséges az egyértelmű megfelelés, 
mert nem terminusokról van szó, de a telje
sen kaotikus, lektorálatlan és megszerkesztet- 
len összevisszaság csak azt eredményezi, 
hogy az, aki ezekből a szövegekből legalább 
a Heidegger-magyarázatokat meg akarja ér
teni (ha már a „mestert” nem is), legfeljebb 
téved: de hát: út vagy tévút, úgy tűnik, egyre 
megy. Sajnálom, hogy mindebből az egyéb
ként ígéretes Adantísz Kiadóra is háramol
nak konzekvenciák.

Kocziszky Éva

BEHÁLÓZVA
Pemeczky Géza: A háló*
Héttorony [1991]. 300 oldal, 500 Ft

Az egér, ahogyan lassan, akadozva, a maga 
összevissza tévelygő egér módján (nem volt 
valami céltudatos állatka) átrágta magát a 
könyv tekintélyes, friss enyv- és festékszagtól 
kissé büdös papírmennyiségén (a minőségről 
később), a 141. oldalon rátalált erre a mon
datra: „Ez a belső mozgás [ti. Vittore Baroni 
Reál Correspondence nevű levelezési lán
cának belső mozgásáról van szó] pedig azért kí
vánatos, mert egyfajta szociális hőt, emberi hőt ger
jeszt maga körül. ” Az egér abbahagyta a rágást, 
nagy eszével és érzékeny szívével arra gon
dolt, ez lenne itten a kulcsmondat. Múló pil
lanat volt ez csupán, mert amint további szor
gos munkával eljutott a 227. laphoz (Jegyze
tek), a 231.-hez (Th e  Magaziné N etwork), 
a 237.-hez (Irodalomjegyzék/B ibliogra- 
phy), a 244.-hez (Megjegyzések), a 247.- 
hez (Művészfolyóiratok tematikus jegy- 
zéke/T hematical Register of Periodi- 
cals), a 271.-hez (Archívumok , informáci
ós források/Ar t  Archives, Sources o f  In 
formation), a 274.-hez (Művészfolyóira- 
to k  alfabetikus jegyzéke/Alphabetic 
Register o f  Periodicals) és végül a 298.- 
hoz (Az angolból v ett  idézetek eredeti 
szövege), egérszíve megrettenve és irigyen 
megdobbant: TUDOMÁNYOS MÚ, JESZ- 
SZUSOM!

Mi tagadás, Pemeczky Géza művé
szettörténeti munkát írt, tudományos köny
vet, többéves kutatásainak, célirányos levele
zésének, célratörő utazásainak, őrjítő szorgal
mú kartonrendszereinek eredményeit gon
dolta végig és foglalta össze. A maga számá
ra? a szereplők számára? a barátainak? az ol
vasóknak? -  mindegy is; a fontos csak az, 
hogy a hang, amelyen itt a szerző tudo
mányos téziseit előadja, a baráti levelezések, 
a háziasszonyi morfondírozások, a ráérős 
könyvlapozgatások és a színes papírokkal va
ló vacakolások házias és bensőséges és ottho
nos atmoszféráját sugározza. így azután nem 
is látszik rajta, hál’ istennek (legalábbis első 
pillantásra nem, másodikra is alig), hogy ko
moly, sőt alapvető opusszal állunk szemben,

* A könyv neoizmusról szóló fejezete megjelent a 
Holmi 1990/5. számában.
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melyet összeráncolt homlokkal, mély lélegze
tet véve, koncentrált figyelemmel kell olvas
ni, jegyzetelni. Ehelyett az olvasó azon kapja 
magát, hogy szórakozottan el-elmélázik ma
ga is a network megszületésén és elragadóan 
gyors, ellenállhatatlan kiterjedésén, elképzeli 
Lón Spiegelman „múzeummá öregedett’’ házát 
a Mississippi partján, az elhunyt feleség ma
gányos autójával a kertben (nekem itt A NAGY 
zabálás utolsó képsora jutott eszembe, 
ahogy az autót és mozdulatlan utasait lassan 
belepi a hó), harsányan vigyorog a mail art 
művészek szellemes képi ötletein, csattanós 
firkáin és pecsétéin: iszonyú jól szórakozik.

Akkor most tudományos vagy szórakozta
tó könyvet írt Perneczky Géza, és egyáltalán, 
miről szól?

M int szigorú m űvészettörténeti m unka, a 
művészmagazinokról beszél, azokról „az alter
natív művészeti folyóiratokról, amelyeket az 1960- 
as évek vége óta maguk a művészek adtak ki” -  
írja a  BEVEZETÉS-ben. Egy olyan műfajról, 
amely gyökereivel a klasszikus avantgárdhoz 
nyúlik vissza, am elynek sorsát és term ését a 
konceptuális áram latok és a fluxusmozgal
m ak éppúgy alakították, m in t például a xe
rox által m egnyitott határtalan másolási lehe
tőségek, s amely -  m ég csak óvatosan kockáz
tatjuk m eg az állítást -  sok szem pontból fon
tosabb, m indenesetre „életbevágóbb” és ele
venebb területe lehet a m űvészetnek, m int a 
g rand  art, a festészet vagy a szobrászat. Mert 
ezeket a  folyóiratokat az a vágy, igény hozta 
létre, hogy bennük  a  művészek ne azt és ne 
úgy közöljék képben és írásban, am it és aho
gyan a normális, a „hivatásos” kiadványok; 
m űhelym unka, belső tisztázás, m agángon
dolkodás, a határokat nem  tű rő  kom m uniká
ció a  háttere, alapja ezeknek a magazinok
nak, sokszor éles és célratörő, m áskor m eg 
oldott és játékos a hang, am elyen megszólal
nak. M indenképpen másfajta azonban a vi
szony, a  szerzők (és aztán m ajd az olvasók) 
viszonya a művészet kérdéseihez, sajátos, m e
redek  perspektívából veszik szemügyre a dol
gokat és jelenségeket -  olyan fordulatosság
gal, kötetlenséggel, sziporkázó változékony
sággal és rugalm as gondolkodásm óddal, 
amely a  professzionális folyóiratok struk tú rá
já tó l idegen. Erősíti ezt a karaktert az a  tény, 
hogy e folyóiratokat nem  a tradicionális ki
adók és terjesztőhálózatok terjesztik, hanem

maguk a művészek osztogatják, postázzák 
kollégáiknak, érdeklődőknek és az ilyen ki
adványokra specializálódott archívumoknak, 
amelyeknek tulajdonosai, gyűjtői és feldolgo
zói (nyilván olvasói is) maguk a művészek. 
Szerényen, vidáman és célirányosan zsizseg- 
ve és nyüzsögve, szerkesztve és levelezve a 
hetvenes évek folyamán nemcsak a művész
folyóiratok sokféle fajtája (1. a tematikus jegy
zéket, 247-268. o.) született meg, hanem a 
második nyilvánosságnak az a csatornarend
szere is, amely állandóan változott, terebélye
sedett, hozta-vitte, átadta-átvette és aztán to
vábbfejlesztve, sokszorosítva új utakra indí
totta a művészeti-vizuális információkat. Eze
ken a csatornákon végül még néhány olyan 
„komoly”, professzionális gyűjteménybe is 
bejutottak, mint a Getty-alapítvány, a New 
York-i Museum of Modern Art vagy a székes- 
fehérvári István Király Múzeum. Azt is 
mondhatjuk, hogy szerte a világon létrejöt
tek azok az intézményfélék -  művészkönyve
ket áruló boltocskák, alig ismert archívumok 
-, melyek persze emlékeztetnek az „igazi” 
boltokra, archívumokra; non-profit jellegük, 
„árujuk” különlegessége, sajátos közönségük 
valami ismeretlen titokzatosság, ínyenceknek 
való kifinomult és bennfentes légkörben vi
rágzik, legalábbis messziről így érezhetjük. 
Aki azonban elolvassa Perneczky könyvét, az 
gyorsan ráébredhet, hogy ez koránt sincs így: 
ez a különös, egzotikusnak tűnő világ eleven, 
színes szálakkal, a nagy műfajoknál szoro
sabb kötelékekkel fűződik a világhoz: a tör
ténelmi szituációk, a história eseményei és 
alakjai, a társadalmi mozgások, a szellemi 
áramlatok, a művészet bonyolult hullámveré
se, stílusok, divatok, a mindennapok horda
léka árasztja el a művészfolyóiratok oldalait. 
Könnyed és egyszersmind éles elméjű és fel
vágott nyelvű, könyörtelen és gúnyos pillan- 
tású képek és ábrák, kommentárok és refle
xiók, önreflexiók ellenállhatatlan áradata, a 
„szegény” technikák (xerox, pecsételés) szem- 
kápráztatóan gazdag variációi -  mindez arról 
a szabadságról beszél, amely az alternatív 
művészet otthona, s amelynek légköre any- 
nyira emlékeztet a tengerek felől érkező sós 
levegőre.

Perneczky könyve, mely a nemzetközi 
szakirodalomban is az első elemző és össze
foglaló munka, az 1968-1988 között megje
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lent művészfolyóiratok rengetegében kalau
zolja olvasóit. Az embernek menet közben 
zúg a feje az egymás hegyén-hátán torlódó 
benyomásoktól, kóvályog, szédül, akár egy 
körhintában ülve, de kiszállni nem tud. Fur
csa, de felemelő tapasztalat, hogy az utolsó 
oldalt behajtva egyszer csak rendeződik a 
zűrzavaros halmaz, a vicces, de áttekinthetet
len részletek világos rendbe állnak össze, s 
nemcsak a műfaj és az egész alternatív világ 
fontos problémáit ismerjük és értjük meg, 
hanem biztonságosan tájékozódunk a szerző 
iránymutató rendszerezése nyomán az ame
rikai mail art revük, a grafikai magazinok, a 
pecsételt folyóiratok, a neoista kiadványok 
stb. ingoványos talaján.

Itt az idő, hogy eláruljuk az olvasónak, 
Pemeczky maga is egyik szereplője (hőse?) 
saját könyvének; mint nemzetközi alternatív 
erdei körökben jól ismert mail art művész és 
a művészfolyóiratok történetét kutató művé
szettörténész, önnön dublőrjeként jelenik 
meg lapjain; ennek az egyszerű „trükknek” 
köszönhetjük, hogy a legszigorúbb elméleti

és történeti elemzéseket is a hozzájuk vezető 
személyes élményeken -  távoli tájak, ismeret
len társaságok, nyájas angol szaktanárok, agi
lis üzletasszonyok, tapintatos hálóvendégek -  
keresztül kapjuk, ettől olyan szórakoztató és 
lakályos olvasmány.

Alom az örök kommunikációról -  mondja 
az egyik fejezet címe. Nosztalgikus cím ez, és 
bizonyára személyes is. Az egér látta olykor 
(a papírkosár mögül) a szerzőt, amint a nagy 
konyhaasztalnál ülve, ollóval a kezében, hig
gadtan szuszogva postáját bontogatta, vagy 
válaszküldeményeit készítette (boríték, ra
gasztószalag, különböző pecsétek, tollak, le
vélmérleg stb.). Azt is látta akkor, hogy a szer
ző ott ül ugyan, de nincs jelen: a borítékokban 
van, velük érkezik, és megy vissza a feladó
hoz más borítékokban, ő maga a kommuni
káció, a háló egy darabkája. Megértő egér 
volt, rágta A HÁLÓ című könyvet is, így jól ér
tésükén csak annyit motyogott maga elé 
egérbajsza alatt: SMILE (1. 196-198. o.)

Kovalovszky Márta
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