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Lakatos IstvÀn

SZ°TVçLçS-EGYBEFORRADçS

Nem n¢zek vissza engednek-e mersz-e
k´vetni m¢g idûnket Ãjrakezdve
selymes talpad a mezsgy¢t puhatolva
belesimul-e kûbe vÀjt nyomomba
nem ¢rdekel pÀrÀkba ´lt´z´tten
a suhogÀs te vagy-e m¢g m´g´ttem
sodrodba vonsz m¢gis vergûdn´m Àllig
tekinteted gerincemen parÀzslik
akartÀl-e nem tudom lenni tÀrsam
a teljes ¢s v¢gsû elÀrvulÀsban
harkÀly szavak kopognak csak riadtan
ki fejti meg? hajÂsok a viharban
a fuldoklÂ szÁv morze-dobogÀsÀt?
felfogod-e mi vÀr rÀd
. . . ä ä ä . . . jelzem
ess Â ess karomba mentsd ki lelkem
italÀtÂl elvÀlt a szomj a testtûl
elvÀlt az ´lel¢s lÀtÀs a szembûl
talÀlkozom k¡l´n az ´lel¢ssel
holnap hajnalra tegnap lesz ne v¢tsd el
rÂzsapiros kutad kutatva szomjam
magÀnyosan bolyong sivatagodban
nem n¢zek vissza hallod-e k´vetsz-e
honn¢t vezet ´sv¢ny testbûl a testbe
holdt¡k´rben ragyog ¡nnepi arcod
az Àlmatlan rem¢ny majd Ãjraalkot
ha k¢rdezik hogy tud nem n¢zni vissza
mert rÂzsaolaj nedveid ki issza
mert sürü habzÂ erdeid ki jÀrja
nem ¢rdekel kinek feslesz virÀgba
nem n¢zek vissza n¢ma szÀd meg¢rt-e
tudd lehet lobogni lÀng n¢lk¡l ¢gve
valamilyen hangszert el¢d levittem
ne zÀrvÀny l¢gy borostyÀn ¢veimben
a zene¢rtû sz´rnyek ¢ljeneztek
te s¡ket maradtÀl pillÀd se rezzent
kaptÀl v¢rt is lÀssak rajtad meleg pÁrt
de j¢gf¢nyes szemed felelni nem bÁrt
mi felgyült bennem s nem lelt r¢st idÀig
most t´rj´n ki?
most t´rj´n ki?v¢rben ÀllnÀl bokÀdig

1039



nem t´r ki! belûlem tenger se mos ki
fogunk marcangolÂdva fuldokolni
a mezÁtelen fÀjdalom savÀban
talÀlkozÀsa lesz vÀgynak a vÀggyal
de nem tudom borzadn¢k tudni honn¢t
ki csap le rÀd k´zben milyen karom t¢p
nem n¢zek vissza nem kell visszan¢znem
k´vetsz sÃlytalan a varjÃs´t¢tben

ez Ágy van erre
ez Ágy van erre¢s j´ssz mintha szÀllnÀl
z´ld vÁzerek csermelylenek bokÀdnÀl
elmorzsolÂdott ´sszekulcsolÂdÀs
zagyval¢ka oldalt a korhadÂ sÀs
k¢t messzes¢g egymÀshoz k´zeledni
mikor fog? szÂlok ä hozzÀd szÂlva ä semmi
szikrÀzÂ kr¢tajeleit az Ãtnak
te olvasd ä mily kÁn dorongjai fÃrnak
mÁg hÀnytorogsz ki tudja milyen Àgyon
s kitûl t¢pÀzva meg ä lÀtva se lÀtom
nem ¢rdekel kik rongyoljÀk ruhÀdat
szakÁthatatlan marad az imÀdat
ezer szÂ indul megk¡zdeni ¢rted
folytatÂdsz mint a halmok mint a r¢tek
lassan lassan
lassan lassanmi seb Ágy is ´r´k seb
elestelednek szavaim f´l´tted

De ott ahol a nap gy¢mÀntkem¢nyen
szembe s¡t ¢s Àll ¢jjel is az ¢gen
¢s fut a folyam h¢t kanyara szemben
vak medr¢bûl t¡k´rk¢ped kimentem
¢rt sÀr folt szenny buktÀl bÀrmily g´d´rbe
itt ä mit tehetsz ä tiszta maradsz ´r´kre
rÀd n¢zhetek mÀr hosszan este-reggel
¡res ruhÀd megtelik Ãjra testtel
ism¢t k¢rdezhetlek ä hallgatsz remegve
hÀt mit tudok m¢g vÀlaszolni erre?
tudom szük sÀtram fel¡tni a parton
szitÀm-lapÀtom fogvacogva tartom
csak vÀrni tudjak tÁzszer hÀrom ¢vig
iszapod aljÀn aranypor csek¢lylik
nem lÀtja mÀs ä gyüjtve naponta grammnyit
ki voltÀl ki lehetsz ebbûl aranylik
j´vûmbûl arcod nem fog kimarÂdni
mÀr nemcsak te az ´ntv¢ny is valÂdi
l¡ktetû erezet ¡t Àt az ¢rcen
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¢ledni kezd a hallgatag s´t¢t szem
mintha valaki lassan Àt´lelne
mintha sÃgna k¢tes szÂt is f¡lembe
szobrod-e vagy te nem tudom ki sÃgja
hogy Ãjra Ãjra Ãjra
azt ¢rdemes csak ami m¢rhetetlen
¢s ott van meleg csak ahol mi ketten
a nap kit¢p gy´trelmes ¢jszakÀdbÂl
megfordulok l¢p¡nk lÀngba a lÀngbÂl
rokon izzÀsban a vÀgyak s a formÀk
visszaragyogsz rÀm visszaragyogok rÀd
ez mÀr az egy¡ttl¢tez¢s
ez mÀr az egy¡ttl¢tez¢sbemÀrtja
forrÂ szÁv¡nket az idûvilÀgba

BertÂk LÀszlÂ

TOJçSPOR

A kukacok megosztoztak az
ÁrÂkon, a tÀblÀkra
f´lÁrtÀk, hogy kijÀrat, a levegût
beszappanoztÀk, minden
Ãgy ment, ahogy a halott
hÃsban szokÀs, akinek a
magas, hosszu hajÃ jutott,
valamivel k´nnyebben tekergett,
mint aki a kicsi
szakÀllast aprÂzta, vagy a
k´pc´s kopaszban szlalomozott, mivel
mindnyÀjan vÁzszintesen, s a
f¡l¢tûl a farkÀig, azazhogy
a combok, a lÀbszÀr, m¢g a
h¡velykujj laposa is
beleszÀmÁtott, csak azt nem
¢rtett¢k, mi¢rt van annyi
tojÀspor az agyban, vasszeg a
szÁvben, ricinus a belekben, s
mi¢rt, hogy ezek
gyorsabban szÀradnak, alig jut
idû a foszlÂ bûrt (bûrk¢t)
zabÀlni, holott
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abban a tinta, abban az
elektromossÀg, a kÁgyÂzÂ galaxisok,
a tejutak, a f¢ny eml¢ke, s ha
elv¢gezte a dolgÀt, akkor egy
kukac is olvasna,
nem?

KERºLGETED

Deszkatavasz. Meztelen fenekü
gyerek les be a lyukon. Egy nû
ruhÀkat tereget. Nyitott
koporsÂban viszik a halottat. G´r´g-
keleti papok a mandulafÀk. SÁr a
fakÀd. Valahol
verik az asztalt. Ennyi. R¢g volt,
amikor megilletûdt¢l. Amikor
azt k¢pzelted, hogy
neked kell berendezned a
ravatalozÂt. Ha a
kerÁt¢shez ¢rinted a melled,
megszÂlal a harang. Tudod, hogy
most szegezik rÀ a fedel¢t.
¹r¡lnek? OrdÁtoznak? Holnap
benne lesz az ÃjsÀgokban. Mint a
koporsÂszegek, sÀrgÀllnak a
nÀrciszok. Egy facsemete, amit
ûsszel ¡ltett¢l, elment a t¢llel.
Nagyot ¡tsz a meglazult
karÂra. Egyengeted a f´lÀsott
f´ldet. K´veket raksz egy
lÀdÀba. Ker¡lgeted, mint
kutya a sÁreml¢ket.
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K°T Ný

Homokot visznek az utcÀn. K¢t nû.
Karonfogva. Az egyik
magabiztosan, kicsit elûbbre. A mÀsik
mintha el akarna bÃjni a tÀrsa
vÀlla m´g¢. Valaki
leejti a szÀjÀt. Egyszerre
n¢znek hÀtra. A pillanat
mintha az elûzû volna. Ugatni
kezd egy kutya, de mÀr
¡tik is. Hallani, ahogy
f´lrobban a
gombostüraktÀr, holott
reggel Âta kapar a torkod, s az utcai
villany is ¢g mÀr. Galambok
f´trik a pÀrkÀnyt, csipkedik egymÀs
f¡le t´v¢t. Hullik a
b´rt´nudvar. K¢t gombostüfej
k´z´tt j´n fel az ¢gi
homokostÀl. LÀtni benne
Neil Armstrong lÀba nyomÀt. A dolgokat
akkor kellene a hely¡kre tenni, amikor
ott vannak. Mit mondjak? K¢t nû
a Holdon. Boldogok. S izgatÂan
sz¢pek.

KÀntor P¢ter

   MEKHANIK SUSHKOVVAL   
A VALAHANYADIK ISM°TL°SBEN

1997. mÀjus elsej¢n
este felvonulok a szokÀsos Ãtvonalamon,
a Duna-parton, a pesti oldalon,
¢ljen mÀjus elseje! ä recsegi bennem
egy r¢gi gramofonlemez, aztÀn elakad,
¢s csend lesz, jÂl kil¢pek, allons enfants,
ne maradjak le Mekhanik Sushkov m´g´tt,
Mekhanik Sushkov k¢t uszÀlyt tol maga elûtt a vizen,
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az çrpÀd hÁd fel¢ k´zeled¡nk fej fej mellett,
mÀr izzadok, amikor eszembe jut a r´vid nyelü lapÀt,
hogy hova tünhetett el a t¢len,
hol lehet ¢s felbukkan-e m¢g egyÀltalÀn?
nem mintha aktuÀlis lenne, nem az,
a havat szoktuk ellapÀtolni vele a kocsi k´r¡l,
most meg virÀgzanak a fÀk, a juhar, a platÀn,
most bÃjik Àt Mekhanik Sushkov a hÁd alatt,
¢s megy tovÀbb, lassÁtÀs n¢lk¡l,
¢n pedig visszafordulok, ennyi az esti tÀvom,
a Margit hÁdtÂl az çrpÀd hÁdig,
tavaly t¢len m¢g, vagy tavalyelûtt,
egyszer kettesben vonultunk itt apÀmmal,
illetve hÀrmasban: a r´vid nyelü lapÀtot
felvÀltva hol ¢n vittem, hol û,
¢s mikor û, akkor ¢n zsebre vÀghattam a kezem,
mert kesztyü persze nem volt egyik¡nkn¢l se,
de az û keze sose fÀzott,
ellapÀtoltuk a havat, ¢s valahogy nem akarÂdzott
hazamenni ä mÀris? ä, jÂ volt egy¡tt,
mint akik megbesz¢lnek fontos dolgokat,
holott nem besz¢lt¡nk semmirûl se,
csak felvÀltva vitt¡k a r´vid nyelü lapÀtot,
ami a halÀla utÀn olyan rejt¢lyesen eltünt,
els¢tÀlt egymaga messze az çrpÀd hÁdon tÃlra,
Ãgyhogy jobb, ha nem is keresem; mÀr visszafel¢,
a Soli Deo Gloria mellett elhaladva,
¢pp csak ¢rintve gondolatban k´z´s s¢tÀnkat,
ahogy egy madÀr szÀrnya ¢pp csak ¢rinti a vizet,
¢s huss! huss, apa, huss, mÀjus elseje, huss!,
megÀllok egy pillanatra, mint r¢g az eredetiben,
a felvonulÂkkal zsÃfolt harsogÂ DÂzsa Gy´rgy Ãton,
amikor eleresztettem az elsû szÁnes l¢gg´mb´t,
¢s n¢ztem, ahogy szÀll f´lfel¢, ¢s eltünik a magasban.
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Bernard Malamud

EMBER A FIñKBAN
Nemes Anna fordÁtÀsa

Mintha egy halk salomot hallottam volna, bÀr a sofûr szlÀvos vonÀsait lÀtva ez valÂszÁ-
nütlennek tetszett. AmiÂta be¡ltem a taxiba, egyfolytÀban f¡rk¢szett a visszapillantÂ
t¡k´rben, s ettûl, szÂ, ami szÂ, rossz ¢rz¢sem tÀmadt. Negyvenh¢t ¢ves vagyok, s a
testsÃlyombÂl ugyan vesztettem az utÂbbi idûben, de a szorongÀsaimbÂl, mi tagadÀs,
nem. Az amerikai ́ lt´z¢k az oka, gondoltam elûsz´r. LerÁ rÂlam, hogy idegen vagyok.
Vagy k¢szakarva szegûd´tt a nyomomba? De hÀt hogyan, amikor ¢n intettem le az
utcÀn?

Ingujjban vezetett ezen a hüv´s jÃniusi napon: tÁz foknÀl nemigen lehetett t´bb.
HarmincvalahÀny ¢ves f¢rfi volt, Ãgy festett, mintha sose lakna jÂl, noha utÂlag
visszagondolva inkÀbb aff¢le ´r´k el¢gedetlennek lÀttam, nyÃzottsÀga ellen¢re se
rossz megjelen¢sünek, bÀr ahogy jobban megn¢ztem, mintha valami sÃlyos k¢z lapÁ-
totta volna le a fej¢t, igaz, a lapÀlyra eg¢szs¢ges, sürü haj borult. Mint mondtam, leg-
inkÀbb szlÀvos volt ez az arc: sz¢les jÀromcsont, aprÂ, erûs Àll, Àmde k´zb¡l hosszÃkÀs
orr dÁszelgett, a szûr´s, v¢kony nyakon pedig jellegzetes ÀdÀmcsutka ä vegyes tÁpusnak
lÀtszott tehÀt. Mindenesetre a salomtÂl mintha megvÀltozott volna a k¡lseje, m¢g a vizs-
latÂ szempÀr is. Ez a f¢rfi szemlÀtomÀst el¢gedetlen volt ezen a sz¢p jÃniusi napon:
munkÀjÀval, sorsÀval, k¡lsej¢vel ä egyre megy. K´r¡llengte ût valami ûsi szomorÃsÀg,
mely isten tudja, honnan fakadt; a taxis nem bÀnta, hogy a homlokÀra van Árva, ki-
csoda-micsoda ä erre bizony nem mindenki k¢pes, ¢s nem is mindenki hajlandÂ. Ez
az ember annak mutatta magÀt, ami. Nem mondanÀm, hogy valami nagymenû, de
nem is titkos ellenÀllÂ. Kem¢nyen ¡lte meg a kocsit, eg¢sz l¢ny¢vel sofÁrozott ä meg-
kapÂ vonÀs. JÂ szemem van a r¢szletekhez.

ä Izraeli? ä k¢rdezte suttogva.
ä Amerikanszki. ä Nem tudok oroszul, mind´ssze egy-k¢t udvariassÀgi fordulatot.
Ingzseb¢be nyÃlt egy lapos cigarettacsomag¢rt, s mik´zben karjÀt Àtvetette az ¡l¢s-

tÀmlÀn, a VolgÀt hirtelen oldalra rÀntotta, hogy kiker¡lj´n egy kanyarodÂ teherautÂt.
ä VigyÀzzon!
Nekil´kûdtem az oldalfalnak ä bocsÀnatk¢r¢s semmi. Kivettem egy bolgÀr cigaret-

tÀt ä nem volt nagy kedvem hozzÀ, tÃlsÀgosan erûs ä, aztÀn visszaadtam a csomagot.
Eszembe jutott, hogy visszakÁnÀlom a menû amerikai cigarettÀmbÂl, de nem akartam
megbÀntani.

ä Feliksz Levitanszkij ä mutatkozott be. ä ¹rvendek. Vagyok taxis. ä Erûs, mÀr-mÀr
zamatos akcentussal besz¢lt angolul, de foly¢konyan, s ez mentette a helyzetet.

ä ç, szÂval tud angolul. Valahogy sejtettem.
ä FoglalkozÀsom fordÁtÂ. Angol, francia. ä Megvonta a vÀllÀt.
ä Engem Howard Harvitznak hÁvnak. SzabadsÀgon vagyok itt k´r¡lbel¡l hÀrom

h¢tig. Nemr¢g halt meg a feles¢gem, s most utazgatok, hÀtha Ágy kicsit k´nnyebb lesz.
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Elcsuklott a hangom, de az¢rt m¢g hozzÀtettem, hogy ha m¢g egy-k¢t folyÂirat-
cikkre valÂt is siker¡l ´sszegyüjtenem, tiszta haszon.

Egy¡tt¢rz¢se jel¢¡l Levitanszkij f´lemelte a kormÀnyrÂl mind a k¢t kez¢t.
ä VigyÀzzon, az isten szerelm¢re!
ä Horovic? ä k¢rdezte.
V¢gigbetüztem a nevem. ä Az az igazsÀg, hogy elsû¢ves egyetemista koromtÂl Har-

ris voltam, de nemr¢g visszavettem a Harvitzot. ApÀm akkor angolosÁtott Harrisra,
mikor ¢retts¢giztem. Orvos volt, praktikus ember.

ä Nem is lÀtszik zsidÂnak.
ä Akkor mi¢rt k´sz´nt salommal?
ä N¢ha mondunk ilyen. ä Egy perc mÃlva megk¢rdezte: ä Mi okbÂl?
ä Mit mi okbÂl?
ä Mi¢rt visszavÀltoztatta nev¢t?
ä VÀlsÀgba ker¡ltem.
ä EgzisztenciÀlis? GazdasÀgi?
ä Az a helyzet, hogy a feles¢gem halÀla utÀn vÀltoztattam vissza.
ä Mi a jelentûs¢g?
ä Az a jelentûs¢ge, hogy k´zelebb ker¡ltem ´nmagamhoz.
H¡velykujja k´rm¢vel a sofûr fellobbantott egy gyufaszÀlat, ¢s rÀgyÃjtott.
ä °n csak f¢lig-meddig zsidÂ vagyok ä mondta ä, pedig apÀm, Avram Iszakovics

Levitanszkij zsidÂ volt. Mivel anyÀm nem zsidÂ, nekem lehetett vÀlasztanyi, de anya
mindenÀron akarta, hogy k¢rjek dokument, amiben zsidÂ nemzetis¢g van, respektÀl-
nyi apÀm. így csinÀltam.

ä Ne mondja!
ä ApÀm meghalt, mikor ¢n voltam gyerek. N´veltek (vagy neveltek?) Ãgy, hogy tisz-

teljem zsidÂ n¢p ¢s vallÀs, de ¢n mentem sajÀt Ãton. °n ateista. Ez ÃgyszÂlvÀn sz¡k-
s¢gszerü.

ä MÀrmint a szovjet ¢let?
Levitanszkij szÂtlanul f¡st´lt tovÀbb, ¢n pedig zavarba j´ttem sajÀt k¢rd¢semtûl.

K´rben¢ztem, hÀtha rÀj´v´k, merre jÀrunk. ä K¢sûbb megk¢rdezte: ä Milyen irÀnyba?
Elmondtam, m¢g az elûzû t¢mÀra reagÀlva, hogy azelûtt ¢n se voltam valami nagy

zsidÂ. ä A sz¡leim teljesen asszimilÀlÂdtak.
ä SajÀt akaratbÂl?
ä Persze hogy sajÀt akaratukbÂl.
ä Nem Âhajt ä tudakolta ekkor ä megtekintenyi K´zponti ZsinagÂga Arhipova ut-

cÀn? Nagyon ¢rdekes ¢lm¢ny.
ä Egyelûre nem ä feleltem ä, de vigyen el a Szadovaja KudrinszkajÀra a Csehov

MÃzeumba.
Ettûl mintha ä sÂhajtva ä nekibÀtorodott volna.

Rose, mondtam magamban.
KifÃjtam az orrom. MÀr Rose halÀla utÀn elterveztem, hogy elutazom a SzovjetuniÂba,
de nem tudtam elszÀnni magam az indulÀsra. Nagy csapÀsok utÀn lassan ocsÃdok, de
az az igazsÀg, hogy egy¢bk¢nt se vagyok az a fajta, aki elhamarkodottan d´nt fontos
¡gyekben. Nyolc hÂnappal k¢sûbb, amikor mÀr ÃgyszÂlvÀn csomagoltam, Ãgy ¢rez-
tem, a megk´nnyebb¡l¢s, amit keresek ä tÃl azon, ami m¢g mindig foglalkoztat ä,
r¢szben abbÂl a k¢nyszerbûl fakad, hogy vÀratlan ¢s komoly szem¢lyes d´nt¢st kell
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hoznom. MagÀnyom enyhÁt¢s¢re tavasz Âta Ãjra ´sszejÀrogattam elsû feles¢gemmel,
Lilliannal, s minthogy û vÀltozatlanul egyed¡lÀllÂ volt ¢s vonzÂ, egyszer csak arra le-
szek figyelmes, hogy t¢tovÀn szÂba ker¡l az ÃjrahÀzasodÀs gondolata ä valahogy szÂ
szÂt k´vet ilyenkor, ¢szre se veszi az ember. Ha csakugyan ́ sszehÀzasodunk, az orosz-
orszÀgi utazÀsbÂl nÀszÃtf¢le lehet ä nem mondom, hogy mÀsodik, mert elsû nemigen
volt. A v¢g¢n, mivel sajnos eddig is ¢pp el¢g komplikÀlt volt az ¢let¡nk, m¢gse tudtam
elszÀnni magam, pedig Lillian, Ãgy hiszem, kapott volna az ajÀnlaton. Az ¢n ¢rz¢sei-
met viszont olyan nehezen lehetett ¢rt¢kelni, hogy Ãgy d´nt´ttem, semmit se d´nt´k
el v¢glegesen. Lillian, aki szÂkimondÂ teremt¢s, s a gondolkodÀsa egy ¡gyv¢d¢, meg-
k¢rdezte, talÀn mÀr nem lelkesÁt az ´tlet, mire azt feleltem, hogy a feles¢gem halÀla
Âta egyfolytÀban vizsgÀlgatom az ¢letemet, s m¢g idû kell, hogy kider¡lj´n, hÀnyadÀn
Àllok. ä M¢g mindig? ä k¢rdezett vissza az ´nelemz¢sre utalva, s hangjÀban ezzel a
pÂtk¢rd¢ssel: ´r´kk¢? VÀlaszk¢pp csak ennyi telt tûlem: ä M¢g mindig. ä AztÀn d¡-
h´sen: ä ¹r´kk¢. ä Intelem magamnak: ñvakodj az Ãjabb komplikÀlt viszonyoktÂl!

Na, ezzel kis hÁjÀn megadtam az ¡gynek a kegyelemd´f¢st. Nem siker¡lt valami
derüsre ez az este, bÀr akadtak benne jobb pillanatok. Valaha nagyon szerelmes voltam
Lillianba. Most arra gondoltam, talÀn segÁt egy kis levegûvÀltozÀs ä mondjuk egy hÂ-
nap k¡lf´ld´n. R¢gÂta szerettem volna elmenni a SzovjetuniÂba; s ha most egyed¡l
lehetek, ¢s rem¢lhetûleg nyugodtan meghÀnyhatom-vethetem magamban a dolgo-
kat, az talÀn tovÀbb n´veli az Ãt ÀzsiÂjÀt.

így hÀt meglepett ä igaz, nem tÃlsÀgosan ä, hogy amikor mÀr kezemben volt a vÁ-
zum, Ãgy ¢reztem, vÀrakozÀsom alÀbbhagyott, s valamif¢le feszeng¢s tart hatalmÀban.
IndulÀs elûtt mÀskor is elfog a f¢lsz az utazÀstÂl, magyarÀztam magamnak. Eljutok-e
odÀig? Nem t¢rÁtik-e el a g¢pet? HÀtha hÀborÃ t´r ki, s golyÂzÀporba cs´ppenek. Az
igazat megvallva ä hiÀba k¡zd´k ellene ä aggÀlyoskodÂ ember vagyok, s ez, ha ¢rtel-
mezni prÂbÀlom, azt jelenti, hogy minden percben f¢lig-meddig a k´vetkezû perc fog-
lalkoztat. Sietek, mik´zben egy helyben ¡l´k, ok n¢lk¡l aggaszt a j´vû, s a tÃlfejlett
lelkiismeret terhe nyomaszt.

RÀj´ttem, a szovjet-oroszorszÀgi utazÀssal kapcsolatban azok a hÁrlapi histÂriÀk
nyugtalanÁtanak, amelyek szerint ilyen-olyan szovjet vÀrosban a titkosrendûrs¢g elka-
pott valami turistÀt vagy utazÂt àk¢mked¢sÊ, àtiltott gazdasÀgi tev¢kenys¢gÊ, àhuliga-
nizmusÊ vagy micsoda vÀdjÀval. Ezt a szerencs¢tlen pasast, aki, azt hiszem, a massa-
chusettsi Sudburybûl valÂ, a vilÀgtÂl elzÀrva tartjÀk, amÁg nem vall, aztÀn meg k¢ny-
szermunkÀra Át¢lik, ¢s elviszik Szib¢riÀba. MiutÀn megkaptam a vÁzumot, fantÀziÀim-
ban idûnk¢nt megjelent egy idegen, aki vaskos borÁt¢kot nyom a kezembe, s amikor
ostoba mÂdon nekiÀllok olvasni a papÁrokat, letartÂztat ä term¢szetesen k¢mked¢s¢rt.
Mit csinÀln¢k ilyen esetben? Azt hiszem, eldobnÀm a borÁt¢kot, ¢s azt kiÀltanÀm: ä Ne
c¢lozzon meg vele, nem ¢rtek oroszul ä ¢s a lehetû legm¢ltÂsÀgteljesebb mÂdon od¢bb-
Àlln¢k abban a rem¢nyben, hogy ettûl megb¢nul. Aki fenyegetett helyzetben csak Ãgy
od¢bbÀll, az k´z´mb´snek ¢s Àrtatlannak mutatkozik. LegalÀbbis a sajÀt szem¢ben.
EzutÀn k¢pzeletben l¢p¢seket hallok a hÀtam m´g´tt, s mivel fantÀziÀim meglehetû-
sen racionÀlisak, k¢t tagbaszakadt kÀg¢b¢s ragad meg, hÀtracsavarjÀk a karomat, ¢s
letartÂztatnak. Nem utcai szemetel¢s¢rt ä ahogy rem¢lem ä, hanem àbizonyos deza-
vuÀlÂ dokumentumoktÂl valÂ megszabadulÀs kÁs¢rlet¢¢rtÊ, mely t¢nyt neh¢z volna
tagadni.

Lelki szemeim elûtt ott ordÁtozik, rÀngatÂzik H. Harvitz, addig rÃgkapÀl, amÁg szÀ-
jÀt be nem fogja egy b¡d´s teny¢r, s a koponyÀjÀra m¢rt gumibot¡t¢s kÁs¢ret¢ben be
nem gy´m´sz´lik a k´nyvekbûl, filmekbûl ismerûs, elmaradhatatlan fekete Ziszbe.



R¢misztû dolog a hideghÀborÃ. N¢ha arra gondolok, bÀrcsak olyan t´k¢lyt ¢rne el
a k¢mked¢s, hogy a SzovjetuniÂ is, meg az USA is minden lehets¢geset tudna a mÀ-
sikrÂl, s miutÀn kicser¢ln¢k ¢s szÀmÁtÂg¢pes Ãton rendszeresen aktualizÀlnÀk az ́ sszes
informÀciÂt, egyszer s mindenkorra b¢k¢n hagynÀk egymÀst. Ettûl t´nkremenne a
k¢mked¢si ¡zletÀg, hiszen annyival t´bb az ¢pelm¢jü dolog a vilÀgban, s a magamfaj-
tÀnak csakis merû passziÂbÂl jut esz¢be egy szovjetuniÂbeli utazÀs.

MindjÀrt a rept¢ren elfogott valami f¢lsz, amikor PÀrizsbÂl j´vû g¢pem a jÃnius
k´zepi d¢lutÀnon leszÀllt Kijevben. A vÀmos elkobozta tûlem a LÀthatÂ titkok cÁmü vers-
antolÂgia ´t p¢ldÀnyÀt: a k´tetet n¢hÀny ¢ve szerkesztettem k´z¢piskolÀk szÀmÀra, s
az¢rt tettem be a bûr´nd´mbe, hogy elajÀnd¢kozzam, ha az amerikai k´lt¢szet irÀnt
¢rdeklûdû oroszokkal talÀlkozom. Most alÀ kellett Árnom egy papÁrt, amit a tisztvise-
lû szÁntiszta cirill ÁrÀssal ÀllÁtott ki, kiv¢ve a nyomtatott betüs angol cÁmet ä LÀthatÂ
titkok ä, a àtitkokÊ alÀhÃzva. Az egyenruhÀs vÀmtiszt ä vaskos f¢rfiÃ, kism¢retü fej¢n
puha haj, vÀllÀn v´r´s csillagok ä azt mondta, azt kell alÀÁrnom, tudomÀsul veszem,
hogy a SzovjetuniÂba nem szabad k¡lf´ldi k´nyvet ´t p¢ldÀnyban behozni; de majd
visszakapom a tulajdonomat a moszkvai rep¡lût¢ren, amikor elutazom. Aggodalmas-
kodtam az alÀÁrÀs miatt, de inturisztos idegenvezetûm, ez az ingatag cipûsarkakon ti-
pegû, hidrog¢nezett szûke h´lgy, akinek lÀtvÀnya ¢s ked¢lye megnyugtatÂan hatott
rÀm, bÀr a ruha az¢rt gûz´lg´tt rajtam, s¡rgetett, hogy Árjam alÀ. Azt mondta, a do-
lognak nincs jelentûs¢ge, ¢s Árjam csak gyorsan alÀ, hogy indulhassunk a Dnyepro
SzÀllÂba.

Ekkor k¢rdeztem meg, hogy mi t´rt¢nne, ha lemondan¢k a k´nyvekrûl, ha nem
k¢rn¢m vissza ûket. Az inturisztka a vÀmoshoz fordult a k¢rd¢ssel, mire az nyugodtan,
komolyan ¢s hosszadalmasan vÀlaszolt.

ä Azt mondja ä tolmÀcsolta a h´lgy ä, hogy a SzovjetuniÂ senkitûl sem veszi el a
jogos tulajdonÀt.

Mivel mind´ssze n¢gy napom volt a vÀrosban, s az idû a szokÀsosnÀl is gyorsabban
szaladt, fogszÁva alÀÁrtam a papÁrt plusz n¢gy mÀsolatot (k´nyvenk¢nt egyet vagy
´sszesen ́ t rejt¢lyes kormÀnyhivatalnak szÂlÂt?), visszakaptam egy p¢ldÀnyt, ¢s betet-
tem a lev¢ltÀrcÀmba.

Eltekintve ettûl a n¢mik¢pp komikus incidenstûl, kijevi tartÂzkodÀsom gyorsan ¢s
¢rdekesen telt, leszÀmÁtva a magÀnyossÀgot, amely idegen vÀrosban mindig elfog az
elsû napokban. D¢lelûtt´nk¢nt egy magÀnautÂban idegenvezetûvel k´rbevittek a sz¢-
les sugÀrutakkal behÀlÂzott, dimbes-dombos, z´ld lombÃ vÀrosban, mely szÁneiben
egy pasztell RÂmÀra eml¢keztetett. De d¢lutÀnonk¢nt egyed¡l kÂszÀltam. Elûsz´r
buszra vagy villamosra ¡ltem, aztÀn pÀr kilom¢ternyi utazÀs utÀn leszÀlltam, ¢s gyalog
jÀrtam be egyik vagy mÀsik vÀrosr¢szt. Egyszer bekeveredtem egy piacra, ahol kol-
hozparasztok meg tizenkilencedik szÀzadi orosz reg¢nybe illû szakÀllas-bocskoros mu-
zsikok kÁnÀlgattÀk port¢kÀjukat a vÀrosiaknak. Ezt meg kell Árnom Rose-nak, hatÀroz-
tam el ä persze Lillianra gondoltam. MÀskor meg, amikor egy elhagyatott utcÀn jÀr-
tamban v¢letlen¡l eszembe jutott a vÀmnÀl kapott s a lev¢ltÀrcÀmban lapulÂ nyugta,
hÀtran¢ztem, nem k´vetnek-e. Persze nem k´vettek, de az¢rt jÂ kaland volt.

Az mÀr kev¢sb¢ tetszett, amikor egy k¢sû d¢lutÀn egy Dnyeper-parti csÂnakhÀzhoz
¢rve rÀd´bbentem, hogy elt¢vedtem. S¢tÀlgattam a folyÂparton, mustrÀlgattam a csÂ-
nakokat meg a szigeti strandokat, ¢s ¢szre se vettem, hogy jÂ n¢hÀny kilom¢ternyi-
re elkalandoztam a szÀllodÀtÂl. Nagyon szerettem volna visszajutni, mert meg¢hez-
tem, s nem fült a fogam a gyaloglÀshoz ä ¢pp eleget tÃrÀztam mÀr az utÂbbi hÀrom
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napban ä, Ãgyhogy arra gondoltam, jÂ lenne egy taxi, de mert egy se volt a k´zelben,
megtenn¢ valami busz is, ami nagyjÀbÂl arra megy, amerrûl j´ttem. MegszÂlÁtottam
n¢hÀny jÀrÂkelût, prÂbÀlkoztam angolul, t´rt n¢mets¢ggel, egyszer-egyszer a àPar-
donnez-moiÊ-val, de szemlÀtomÀst zavarba j´ttek. Egy fiatal nû m¢g futÀsnak is eredt
n¢hÀny csetlû-botlÂ l¢p¢s erej¢ig.

Bosszantott ¢s ingerelt a dolog, de az¢rt megszÂlÁtottam k¢t arra j´vû f¢rfit: szavaim
hallatÀn egyik¡k mereven elûresz´gezte tekintet¢t, ¢s tovÀbbsietett, a mÀsik pedig k¢z-
jelekkel adta tudtomra, hogy s¡ketn¢ma. Hirtelen ́ tlettûl hajtva azzal az akadozÂ jid-
dissel prÂbÀlkoztam, amire gyerekkoromban nagyapÀm tanÁtott, mire az illetû ugyan-
ezen a nyelven suttogva a legk´zelebbi buszmegÀllÂhoz irÀnyÁtott.

Nyitottam a szobÀm ajtajÀt, s ¢pp az jÀrt a fejemben, hogy eg¢sz t¢len ezzel a szto-
rival traktÀlom majd a barÀtaimat, amikor megszÂlalt a telefon. Nûi hang volt. HosszÃ
¢s dallamos orosz mondataibÂl annyit ¢rtettem, hogy àGoszpogyin GarvicÊ, s m¢g egy-
k¢t szÂt. Hangja, hanghordozÀsa mint egy ¢nekesnû¢. MondandÂja l¢nyeg¢t ugyan
nem tudtam megfejteni, de lelki szemeim elûtt nyomban ¢lesen kirajzolÂdott a k´vet-
kezû k¢p ä nevezhetj¡k ÀbrÀndk¢pnek ä: egy csinos orosz lÀnnyal andalgok a Jasznaja
Poljana melletti nyÁrfaerdûben, ûszinte besz¢lget¢sbe mer¡lve kil¢p¡nk a fÀk k´z¡l,
v¢gigballagunk a vÁz fel¢ lejtû mezûn, aztÀn csÂnakÀzunk a sz¢ps¢ges kis tavon. Teljes
b¢ke. M¢g az is Àtvillant az agyamon: mi lenne, ha orosz lÀnnyal jegyezn¢m el magam?
Ez volt az ÀltalÀnos k¢p, Àm amikor a telefonÀlÂ elhallgatott, s ¢n persze angolul fe-
leltem, û lassacskÀn letette.

MÀsnap reggeli utÀn a lÀny ä vagy valaki, akinek ugyanolyan a hangja, mert rÀis-
mertem a kontraalt szÁnezetre ä megint telefonÀlt.

ä Ha ¢rt angolul ä mondtam a kagylÂba ä vagy egy kicsit n¢met¡l, franciÀul, netÀn
jiddis¡l, akkor jÂl elboldogulunk. Csak oroszul nem. Sajnos. Nyet ruszki. SzÁvesen ta-
lÀlkozn¢k magÀval, hogy egy¡tt eb¢delj¡nk, vagy amihez kedve van. Ha sejti, mit be-
sz¢lek, mondjon egy dÀt! AztÀn tÀrcsÀzza fel a tolmÀcsot a 37-es mell¢ken. ý majd
elmagyarÀzza nekem, mi a helyzet, s akkor talÀlkozhatunk a maga elk¢pzel¢se szerint.

Az volt az ¢rz¢sem, hogy fesz¡lten figyel, de egy idû mÃlva eln¢mult kezemben a
kagylÂ. Nem f¢rt a fejembe, honnan tudhatta meg a nevemet, s vajon arra kÁvÀncsi-e,
hogy tudok-e oroszul. Esk¡sz´m, nem tudok.

K¢sûbb Ártam Lilliannak egy r´vid levelet azzal, hogy holnap d¢lutÀn n¢gykor Àt-
rep¡l´k MoszkvÀba az Aeroflottal, k¢t h¢tig az Astoria Hotelben fogok lakni, s k´zben
hÀrom-n¢gy napra ÀtrÀndulok LeningrÀdba. Pontosan leÁrtam az idûpontokat, s a l¢-
gipostacÁmk¢s levelet a szÀllodÀtÂl kiss¢ tÀvolabb esû postalÀdÀba dobtam be ä ki tudja.
Rem¢ltem, Lillian idej¢ben megkapja, s a vÀlasz m¢g itt ¢r a SzovjetuniÂban. Az igazat
megvallva eg¢sz nap megmaradt bennem a fesz¡lts¢g.

MÀsnapra azonban megvÀltozott a hangulatom, s ahogy ott Àlltam a korlÀtnÀl a
Dnyeper f´l´tti parkban, ¢s len¢ztem a folyÂ tÃlpartjÀn, a hajdani sztyepp¢n emelke-
dû ¢p¡letekre, valahogy megk´nnyebb¡ltem. Elk¢pesztett az el¢m tÀrulÂ hatalmas
¢pÁtm¢ny, mely Ãgy festett, mintha k¢t-hÀrom kisebbfajta vÀros nûne ki a f´ldbûl kiss¢
elszÂrva. Ez folyik OroszorszÀg-szerte ä vagyis a f¢l vilÀgon ä, s ahogy belegondoltam,
mennyi munka, tûke ¢s kitartÀs fekszik mindebben, ott ¢s akkor meggyûzûd¢semm¢
vÀlt, hogy a SzovjetuniÂ sose fog k¢szakarva hÀborÃt provokÀlni az Egyes¡lt çllamok-
kal, sem atomhÀborÃt, se mÀsmilyet. °s jÂzan ¢sszel Amerika se fog a SzovjetuniÂval.

MiÂta OroszorszÀgba j´ttem, most elûsz´r ¢reztem, hogy biztonsÀgban vagyok, s ott
a Dnyeper-parti szellûs s¢tÀnyon az eufÂria ritka pillanatai jutottak osztÀlyr¢szem¡l.
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Mi¢rt van az, hogy ¢pÁt¢szeti szempontbÂl a cÀri idûk alkottÀk a leg¢rdekesebbet? Ami-
kor a k¢rd¢st f´ltettem magamnak, Levitanszkijnak ¢szrevehetûen megrebbent a
szemh¢ja, nyilvÀn merû v¢letlens¢gbûl. Hacsak nem hangosan besz¢ltem magamban,
ami olykor megesik velem ä de most tudtam, hogy nem. A mÃzeum fel¢ tartottunk,
csaknem nyolcvannal, mert alig volt forgalom.

ä Mi a v¢lem¢nye hazÀmrÂl, Szovjet Szocialista K´ztÀrsasÀgok Sz´vets¢g¢rûl? ä ¢r-
deklûd´tt a sofûr hÀtrafordulva, hogy lÀsson.

ä ¹r¡ln¢k, ha az utat n¢zn¢.
ä Ne legyen ideges, mÀr vezettem sok ¢vek.
Ekkor azt feleltem, hogy sok olyasmit lÀttam, ami nagyon tetszett. Nem vitÀs, hogy

ez egy nagyszerü orszÀg.
Levitanszkij kerek arcÀn nyÀjas mosoly jelent meg a t¡k´rben, s elûtüntek rossz

fogai. TalÀn nem is a szÀja mosolygott, hanem valami mÀs, bel¡l. AmiÂta f´lfedte f¢l-
zsidÂ ûseit, valahogy zsidÂnak lÀtszott inkÀbb, mint szlÀvnak, s mintha el¢gedetlenebb-
nek is tünt volna, mint korÀbban gondoltam. A nyughatatlan szempÀr sÃgta ezt.

ä Mi rendszer¡nk, kommunyizmus is?
ñvatosan vÀlaszoltam, nehogy megs¢rtsem. ä ýszinte leszek. LÀttam rendkÁv¡li,

sût lelkesÁtû dolgokat, de a szem¢lyes szabadsÀgbÂl ¢n a magam r¢sz¢rûl jÂval t´bbet
szeretek, mint amennyi, benyomÀsaim szerint, itt jut az embereknek. AmerikÀnak,
isten a megmondhatÂja, vannak sÃlyos hibÀi, de legalÀbb jogunkban Àll, hogy kriti-
zÀljunk, ugye, ¢rti. ApÀm mindig azt mondta: àAz alkotmÀnyon nem lehet kifogni.Ê
A mi¢nk nyitott tÀrsadalom, ami azt jelenti, hogy szabad a vÀlasztÀs, legalÀbbis elm¢-
letben.

ä Kommunyizmus eg¢sz¢ben jobb polityikai rendszer ä replikÀzott nyÁltan Levi-
tanszkij ä, bÀr jelen stÀdiumban nem teljesen megvalÂsult. Jelen stÀdiumban... ä meg-
torpant, gondolkodott, aztÀn nem fejezte be a gondolatot. InkÀbb Ágy folytatta: ä For-
radalmunk volt nagyszerü ¢s szent esem¢ny. Rajongok korai szovjet t´rt¢nelem, kom-
munyista igyealizmus izgalma, nagyszerü gyûzelm¡nk burzsoÀ ¢s imperialista erûk
felett. Egyik naprÂl mÀsikra felemeltek (felemelkedtek?) minden szenvedû t´megek.
Paszternak hÁvta ezt àpompÀs müt¢tÊ. Jevgenyij Zamjatyin (talÀn maga ismeri k´ny-
veit?) mondotta: àForradalom elem¢szt f´ldet tüzzel, de sz¡letik Ãj ¢let azutÀn.Ê NÀ-
lunk sok po¢ta mondott hasonlÂ dolgok.

Nem vitatkoztam ä kinek-kinek megvan a maga forradalma.
ä Maga mondta elûbb ä n¢zett rÀm a t¡k´rbûl Levitanszkij ä, hogy Âhajt Árnyi cik-

keket lÀtogatÀsÀrÂl. Polityikai vagy nem polityikai?
ä Azt gondoltam, hogy a moszkvai irodalmi mÃzeumokrÂl Árn¢k egy amerikai tu-

risztikai folyÂiratnak. Az ÁrÀs a foglalkozÀsom. SzabadÃszÂ ÁrÂ vagyok. ä BocsÀnatk¢-
rûleg elnevettem magam. Milyen furcsÀn eltolÂdnak a hangsÃlyok, ha idegen orszÀg-
ban van az ember!

Levitanszkij elûbb udvariasan velem nevetett, aztÀn abbahagyta. ä Nem eg¢sz pon-
tosan tudom, mi az szabadÃszÂ ÁrÂ.

MegmagyarÀztam. ä Szoktam szerkeszteni is. Szerkesztettem mÀr versantolÂgiÀt
meg tanulmÀnygyüjtem¢nyt k´z¢piskolÀsoknak.

ä NÀlunk van szabadÃszÂ. °n szint¢n ÁrÂ ä jelentette ki ¡nnep¢lyesen Levitanszkij.
ä Ne mondja! MÀrmint fordÁtÂ?
ä SzakmÀm fordÁtÀs, de eredeti ÁrÂ szint¢n vagyok.
ä Ezek szerint hÀromf¢le munkÀbÂl ¢l: Ár, fordÁt ¢s taxizik?
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ä Taxi nem igazi munkÀm.
ä FordÁt most valamit?
A sofûr k´sz´r¡lt a torkÀn: ä Jelenleg nincs fordÁtÀsi feladatom.
ä írni mit Ár?
ä PrÂzÀt.
ä IgazÀn? °s azonbel¡l mit, ha szabad k¢rdeznem?
ä Megmondom: kis t´rt¢netek, novellÀk, amiket elk¢pzelek ¢letbûl.
ä Jelent mÀr meg ÁrÀsa?
Levitanszkij mÀr-mÀr hÀtrafordult, hogy a szemembe n¢zzen, de aztÀn inkÀbb az

ingzseb¢be nyÃlt. MegkÁnÀltam az amerikai cigarettÀmbÂl. KirÀzott egy szÀlat a do-
bozbÂl, meggyÃjtotta, ¢s lassan kifÃjta a f¡st´t.

ä Egyn¢hÀny darab, de nem mostanÀban. Igazat megvallva ä sÂhajtott fel ä fiÂknak
Árok. Ismeri a kifejez¢s? Mint Iszaak Babel: àCsend müfajÀnak mestere vagyok.Ê

ä Hallottam ä vÀlaszoltam jobb hÁjÀn.
ä Egereknek kell olvasnyi ¢s krityizÀlnyi ä mondta keserüen. ä Ezt nem megeszik,

erre rÀpiszkolnak (vagy rÀpiszkÁtnak?). T́ k¢letes krityika.
ä SzomorÃ.
ä Most meg¢rkezt¡nk Csehov MÃzeumba.
Elûrehajoltam, hogy fizessek, s elk´vettem azt a hibÀt, hogy meggondolatlanul

megtoldottam az ´sszeget egy rubellel. Levitanszkij arca kigyÃlt. ä °n szovjet polgÀr!
ä °s kezembe nyomta az egyrubelest.

ä Nem akartam megbÀntani ä mentegetûztem. ä Ostoba figyelmetlens¢g volt.
ä Hirosima! Nagaszaki! ä vÀgta a szemembe, ahogy nagy gÀzzal-f¡sttel felbûgette a

VolgÀt. ä Agresszor szeg¢ny szenvedû vietnami n¢pnek!
ä Nekem ahhoz semmi k´z´m ä kiÀltottam utÀna.

MÀsf¢l ÂrÀval k¢sûbb, miutÀn alÀÁrtam a vend¢gk´nyvet, ¢s j´ttem kifel¢ a mÃzeum-
bÂl, ÀlldogÀlÂ, cigarettÀzÂ f¢rfit pillantottam meg az utca tÃloldalÀn egy hÀrsfa alatt.
Nem messze taxi vÀrakozott. EgymÀsra n¢zt¡nk ä elûsz´r nem voltam benne biztos,
ki az, de Levitanszkij barÀtsÀgosan biccentett, ¢s rÀm k´sz´nt: ä JÂ napot, jÂ napot! ä
Integetett is, ¢s sz¢lesre hÃzott szÀjjal mosolygott. Idûk´zben megf¢s¡lte sürü hajÀt,
s´t¢t szÁnü, bû zakÂ volt rajta, nyitott gall¢rÃ feh¢r ing ¢s l´ty´gûs nadrÀg. Piros-fe-
h¢r-k¢k csÁkos zoknija kilÀtszott szandÀlja pÀntjai k´z¡l.

BocsÀnatot nyertem, gondoltam. ä JÂ napot ä k´sz´ntem vissza, ¢s Àtmentem hozzÀ
a tÃlsÂ jÀrdÀra.

ä Hogy tetszett Csehov MÃzeum?
ä Nagyon. Sokat jegyzeteltem. Tudja, mi minden van itt? Itt van p¢ldÀul a fekete

puhakalapja, sût a csÁptetûje is, amiben a k¢peken lÀtni. Nagyon megindÁtÂ.
Levitanszkij ä meglepet¢semre ä megt´r´lte a szem¢t. Valahogy Àtalakult: mintha

nem is ugyanaz az ember volna. Milyen fura: elhangzik egy-k¢t szem¢lyes dolog egy
idegen szÀjÀbÂl, s az illetû mÀris megvÀltozik. Ez a taxis immÀr ÁrÂ, m¢g ha csak mÀ-
sodÀllÀsÃ is. LegalÀbbis ez a fû benyomÀsom.

ä BocsÀsson meg elûbbi haragom ä magyarÀzkodott Levitanszkij. ä Mostan nekem
nem legjobb idûk. àLegjobb idûk, legrosszabb idûkÊ ä mondta keserü mosollyal.

ä Ha ́ n is megbocsÀtja nekem az akaratlan s¢rt¢st. Esetleg rÀ¢r most, hogy elvigyen
a Metropolba, vagy csak v¢letlens¢gbûl van itt?

K´r¡ln¢ztem, nem j´n-e valaki kifel¢ a mÃzeumbÂl.
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ä Ha Âhajt felfogadnyi engem, akkor elviszem, de elûbb szeretn¢k mutatnyi valami,
hogy is mondja, ¢rdekes.

BenyÃlt a taxi nyitott el¡lsû ablakÀn, ¢s elûhÃzott egy piros zsineggel Àtk´t´tt, barna
papÁrba tekert lapos csomagot.

ä NovellÀk, amiket Ártam.
ä °n nem ¢rtek oroszul ä feleltem.
ä Feles¢gem fordÁtott n¢hÀnyat. Nem szakmÀja szerint fordÁtÂ, de angolja fejlett ¢s

¢rz¢keny. Volt k¢t ¢v AngliÀban Szovjet Beszerzû BizottsÀgnÀl. Megismerkedt¡nk
egyetemen. °n inkÀbb nem fordÁtok sajÀt novella oroszrÂl angolra, pedig amoda sz¢-
pen csinÀlok. °s nem akarok magam erûltetnyi, olyan az, mint ´nutÀnzÀs. TalÀn no-
vellÀk angolul kicsit suta, feles¢gem is mondja, de az¢rt lehet elolvasnyi ¢s v¢lem¢ny
formÀlnyi.

T¢tovÀn nyÃjtotta Àt a csomagot, m¢gis valahogy Ãgy, mint egy csokor tavaszi virÀ-
got. Ez is valamif¢le tr¡kk lenne?, ´tl´tt fel bennem a k¢rd¢s. Az¢rt tesznek prÂbÀra,
ami¢rt alÀÁrtam azt a nyavalyÀs papÁrt a kijevi rept¢ren, ´t, azaz ´t p¢ldÀnyban?

Levitanszkij mintha belelÀtott volna a gondolataimba. ä KizÀrÂlag novella.
Elharapta a zsineget, a csomagot a Volga sÀrhÀnyÂjÀra tette, ¢s lehÀmozta rÂla a

papÁrt. Benne voltak a novellÀk k¡l´n-k¡l´n ́ sszegemkapcsozva, v¢kony k¢k papÁrra
g¢pelve. Megfogtam egyet, amit Levitanszkij fel¢m nyÃjtott, Àtfutottam az elsû oldalt
ä Ãgy n¢zett ki, mint egy novella ä, v¢gigp´rgettem a lapokat, aztÀn visszaadtam a
k¢ziratot. ä Nem vagyok irodalomkritikus.

ä Nem keresem krityikus. Keresem olvasÂ, aki van irodalmi tapasztalat ¢s Ázl¢s. Ha
maga szerkeszt versk´nyv ¢s tanulmÀnyok, akkor fog tudnyi megÁt¢lni novellÀim iro-
dalmi ¢rt¢ke. K¢rem, elolvasnyi szÁveskedj¢k.

Egy hosszÃ perc utÀn egyszer csak hallom, hogy megszÂlalok: ä HÀt esetleg lehet
rÂla szÂ. ä Nem ismertem rÀ a hangomra, ¢s istenigazÀbÂl nem tudtam, mi¢rt az j´tt
ki a szÀmon, ami kij´tt. Mondhatni, akaratomon kÁv¡l feleltem, Àm kelletlens¢gemet
Levitanszkij vagy nem ¢rz¢kelte, vagy nem akarta ¢szrevenni.

ä Ha ́ n becs¡li... ha ¢rt¢keli novellÀim, talÀn tudja elint¢znyi megjelen¢s PÀrizsban
vagy akÀr Londonban? ä çdÀmcsutkÀja f´l-le liftezett a nyakÀn.

TÀgra nyÁlt a szemem. ä PÀrizsba nem k¢sz¡l´k, Londonban pedig csak annyi idûm
lesz, hogy ÀtszÀlljak az AmerikÀba menû g¢pre.

ä Ez esetben talÀn megmutat sajÀt kiadÂja, ¢s û kiadja munkÀm AmerikÀban? ä Le-
vitanszkij most szemlÀtomÀst feszengett.

ä AmerikÀban? ä emeltem f´l hitetlenkedve a hangom.
Elûsz´r t´rt¢nt, hogy k´r¡ln¢zett, mielûtt vÀlaszolt volna.
ä Ha lenne szÁves megmutatnyi sajÀt k´nyvkiadÂ (megbÁzhatÂ kiadÂ?), talÀn az kÁ-

vÀn kihoznyi novellak´tetem? AlÀÁrok szerzûd¢s, amilyen csak akar. P¢nz, ha kapn¢k,
nem l¢nyeg.

ä Milyen k´tetrûl besz¢l?
Elmondta, hogy a harminc novellÀbÂl, amit Árt, kivÀlasztott tizennyolcat, s ebbûl

van itt n¢hÀny mutatÂba. ä Sajnos nincs t´bb fordÁtva. Feles¢gem biok¢mikus-asszisz-
tens, dolgozik sok Âra laborban. Biztos vagyok, hogy kiadÂja ´r´mmel olvas ezeket.
¹n v¢lem¢ny¢n f¡gg.

Ennek az embernek vagy elk¢pesztû a fantÀziÀja, vagy elment az esze. ä Nem akarok
orosz k¢ziratot kicsemp¢szni OroszorszÀgbÂl. Nem szeretn¢k ilyesmibe keveredni.

ä MÀr tÀj¢koztattam, hogy k¢ziratom kitalÀlt t´rt¢netek.
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ä Az lehet, de akkor is kockÀzatos vÀllalkozÀs. Megmondom ûszint¢n, semmi ked-
vem, hogy ilyen kockÀzatot vÀllaljak.

ä LegalÀbb ha elolvas ä sÂhajtotta.
Megint Àtvettem a k´teget, ¢s lassan v¢giglapoztam mindegyik ÁrÀst. Hogy mit ke-

restem, nem tudom: talÀn kelepc¢t? Olvassam vagy ne olvassam? EgyÀltalÀn minek?
Odaadta a csomagolÂpapÁrt, ¢n meg belecsavartam a k¢ziratot. Ha elûbb elolvasom,

hamarÀbb tÃl vagyok rajta. BeszÀlltam a taxiba.
ä A Metropolban lakom. J´jj´n oda ma este Ãgy kilenc k´r¡l, akkor elmondom a

v¢lem¢nyemet. De ezzel k¢sz, Levitanszkij Ãr, semmi tovÀbbi k´telezetts¢g vagy elvÀ-
rÀs, k¡l´nben nem Àll az alku. Az 538-as a szobÀm.

ä Ma este? Ilyen hamar? ä d´rzs´lgette a tenyer¢t. ä Gondosan kell olvasnyi, hogy
¢szrevegye müv¢szet.

ä Akkor holnap este ugyanakkor. Nem szeretn¢m, ha tovÀbb a szobÀmban maradna
a k¢zirat.

Levitanszkij beleegyezett. S odvas fogai k´zt f¡ty´r¢szve sz¢pen elfuvarozott a Met-
ropolba.

Aznap ¢jjel vizespohÀrbÂl vodkÀt kortyolgatva elolvastam Levitanszkij novellÀit. Egy-
szerüen ¢s erûteljesen megÁrt darabok voltak ä igazÀbÂl erre szÀmÁtottam ä, ¢s nem is
rossz fordÁtÀsban; a fordÁtÀs tulajdonk¢ppen sokkal g´rd¡l¢kenyebb volt, mint ami-
lyennek a f´lvezet¢s utÀn vÀrtam, bÀr persze akadtak benne bakl´v¢sek: t´k¢letlen
szerkezetek, oda nem illû, hivatalos Ázü szavak, n¢melyik mellett k¢rdûjel ä f´ltehetûen
a szÂtÀrbÂl kereste ki ûket a fordÁtÂ. Maguk a novellÀk pedig ä ezek a r´vid mes¢k,
melyek szÀmomra kiss¢ meglepû mÂdon jobbÀra moszkvai zsidÂkrÂl szÂltak ä jÂk vol-
tak, müv¢szileg megoldott, megindÁtÂ t´rt¢netek. Az ÀbrÀzolt helyzetek persze nem
hatottak a teljes ÃjdonsÀg erej¢vel, hiszen figyelmesen olvasom a Timest. Csakhogy
ezek a novellÀk nem panaszszÂnak ÁrÂdtak. MondanivalÂjuk formÀvÀ lett: ´sszeforrt
benn¡k a tÀncos ¢s a tÀnc. öjra t´lt´ttem a gabonaitalbÂl, lassan feldobÂdtam, idûn-
k¢nt eltünûdtem, hogy minek is iszom ennyit ä vagyis azt hiszem, kikapcsolÂdtam.
AztÀn m¢g egyszer elolvastam a novellÀkat, s egyre nagyobb tisztelet ¢bredt bennem
Levitanszkij irÀnt. Az volt az ¢rz¢sem, hogy nem mindennapi ember, s ettûl hirtelen
lÀzba j´ttem. De le is hervadtam mindjÀrt: mintha beavattak volna valamilyen titokba,
amire nem voltam kÁvÀncsi.

Neh¢z itt egy ÁrÂ ¢lete, gondoltam.
Egyszer csak fesz¢lyezni kezdett, hogy ott vannak k´r¡l´ttem ezek a t´rt¢netek. Az

egyikben egy orosz ÁrÂ elt¡zeli az ÁrÀsait a konyhai mosogatÂban. Ezeket itt szemlÀto-
mÀst nem t¡zelte el senki. Ha rajtakapnak, hogy ilyesmit tartok magamnÀl, nyilvÀn
nyakig leszek a slamasztikÀban, ahogy az itteni viszonyokat ismerem. Mi¢rt is nem
ragaszkodtam hozzÀ, hogy Levitanszkij m¢g ma este vigye el az eg¢szet!

HatÀrozott kopogtatÀs hallatszott. °reztem, hogy vagy f¢larasznyit kiemelkedem a
sz¢kbûl. De csak Levitanszkij volt az.

ä SzÂ se lehet rÂla ä nyomtam a kez¢be a paksam¢tÀt. ä SzÂ se lehet rÂla!

MÀsnap este egy-egy pohÀr konyak mellett ¡lt¡nk egymÀssal szemben az ÁrÂ k´ny-
vekkel telezsÃfolt kis dolgozÂszobÀjÀban. Levitanszkij m¢ltÂsÀgteljes volt, sût kezdet-
ben d´lyf´s ¢s sebzett, s alig leplezte t¡relmetlens¢g¢t. °n se voltam valami fesztelen.

UdvariassÀgbÂl j´ttem el, meg talÀn valami megfoghatatlan el¢gedetlens¢gbûl.

Bernard Malamud: Ember a fiÂkban ã 1053



A taxis Levitanszkij, aki Volga-PegazusÀn p´f´g fel-alÀ, a mükedvelû, aki egy t´k¢-
letlen k¢ziratot igyekszik elsÂzni, immÀr elhomÀlyosult az agyamban; most egy komoly
szovjet ÁrÂt lÀttam benne, aki publikÀlÀsi gondokkal k¡zd. Sokan vannak. Ugyan mit
tehetek ¢rte, tünûdtem. De hÀt mi¢rt k¢ne bÀrmit is tennem?

ä Tegnap este nem valami szerencs¢sen fejeztem ki magamat ä szabadkoztam. ä
Sajnos meglepett a j´vetele.

Levitanszkij hol egyik, hol mÀsik keze fej¢t vakargatta t´mpe ujjaival. ä Honnan
szerezte cÁmem?

Zsebembûl elûvettem a gyür´tt, barna csomagolÂpapÁr egy darabjÀt. ä Itt van rajta:
Novo Osztapovszkaja utca 488., 59. lakÀs. Taxival j´ttem.

ä Ez elfelejtettem.
TalÀn, gondoltam.
így is szÂ szerint be kellett szorÁtanom a lÀbam az ajtÂr¢sbe, hogy bejussak. A ko-

pogtatÀsra Levitanszkij feles¢ge nyitott ajtÂt; a szem¢bûl sugÀrzÂ aggodalomrÂl Ãgy
¢reztem, mindig ott ¡l az arcÀn. Az idegennek szÂlÂ meglepûd¢shez, mihelyt angolul
kezdtem ¢rdeklûdni a f¢rje felûl, leplezetlen szorongÀs tÀrsult. AkÀrcsak Kijevben,
most is Ãgy ¢reztem, ellenem fordul az anyanyelvem.

ä Nem t¢ves a cÁm?
ä Rem¢lem, nem. Ha itt lakik Goszpogyin Levitanszkij. HozzÀ j´ttem a... a k¢zirata

miatt.
SÀpadÂ arcÀban az asszonynak els´t¢t¡lt a szeme. TÁz mÀsodperc mÃlva odabenn

voltam a lakÀsban, s hÀtam m´g´tt bezÀrult az ajtÂ.
ä Levitanszkij! ä Volt valami k¢nyszeredett ebben a hÁvÀsban. Gyere is, meg ne is.
A f¢rfi mintha ugyanabban az ingben, nadrÀgban, hÀromszÁnü zokniban j´tt volna

elû. Fesz¡lt, nyÃzott arcÀbÂl kezdetben szÁnlelt unottsÀg Àradt, de ¢l¢nk tekintete,
ahogy arcomat pÀsztÀzta, izgalomrÂl Àrulkodott.

ä Ejha! ä ¡dv´z´lt Levitanszkij.
öristen, gondoltam, csak nem vÀrt?
ä Szeretn¢k pÀr percet besz¢lni magÀval, ha lehet ä mondtam. El szeretn¢m mon-

dani a v¢lem¢nyemet a novellÀkrÂl, amiket volt olyan kedves ¢s ideadott elolvasni.
Levitanszkij mondott valamit a feles¢g¢nek oroszul, amire az asszony ugyanolyan

r´viden vÀlaszolt. ä ñhajtom bemutatnyi feles¢gem, Irina Filippovna Levitanszkij bio-
k¢mikus. T¡relmes, de nem szent.

Az asszony Âvatosan elmosolyodott. MutatÂs nû volt, kiss¢ molett, huszonnyolc ¢v
k´r¡li, hÀzipapucsban, egyszerü ruhÀban. A kombin¢ sz¢le kilÂgott a szoknyÀja alÂl.

Kiss¢ brites akcentussal besz¢lt angolul. ä ¹r¡l´k, hogy talÀlkoztunk. ä Ha Ágy van,
nem nagyon lÀtszik. LÀbÀt fekete k´r´mcipûbe bÃjtatta, csuklÂjÀra karperecet csÃsz-
tatott, szÀja sarkÀban ek´zben ott billegett az ¢gû cigaretta. LÀba, karja formÀs, barna
haja r´vidre vÀgva. SÀpadt arcÀban ä Ãgy r¢mlett ä feszes ajak.

ä çtmegyek Kovalevszkijhez a szomsz¢dba ä mondta.
ä Rem¢lem, nem miattam? Csak az¢rt j´ttem, hogy...
ä Szomsz¢d lakÂ, mellett¡nk lakÀsban ä vÀgott jelentûs¢gteljes arcot Levitanszkij.

ä Falak is v¢kony. ä Megkopogtatta az ¡reges falat.
Riadtan bÂlintottam.
ä K¢rem, ne sokÀ ä k¢rte Irina ä, mert f¢lek.
Csak nem tûlem? Howard Harvitz CIA-¡gyn´k ä komikus ´tlet.
A n¢gyzet alakÃ kis nappali szoba nem volt csÃnya, Levitanszkij m¢gis beljebb tes-
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s¢kelt a dolgozÂszobÀba. WhiskyspohÀrba ¢des konyakot t´lt´tt, aztÀn le¡lt velem
szemben a sz¢k perem¢re ä csupa elfojtott, de lÀthatÂ energia. Egy pillanatig olyan
¢rz¢sem tÀmadt, hogy a sz¢k mindjÀrt f´lemelkedik, ¢s elszÀll vele.

Ha igen, hÀt egyed¡l fog szÀllni.
ä Az¢rt j´ttem, hogy elmondjam ä kezdtem bele ä, mennyire tetszenek a novellÀi,

¢s hogy eln¢z¢st k¢rjek, ami¢rt errûl tegnap este nem besz¢ltem. Tetszik ez az elemen-
tÀris, feszes ÁrÀsmÂd. Egyszerü sz´v¢süek ¢s erûteljesek a t´rt¢netei; van ¢rz¢ke az em-
berekhez, m¢gis tÀrgyilagosan kezeli ûket. TalÀn csehovinak mondanÀm az ÁrÀsait, de
t´m´rebbek, szikÀrabbak, direktebbek ä nem tudom, vilÀgos-e, mit akarok mondani.
Amelyik p¢ldÀul arrÂl az apÀrÂl szÂl, aki lÀtogatÂba megy a fiÀhoz, ¢s az meglÂg elûle.
A stÁlusÀhoz nem tudok hozzÀszÂlni, mivel csak fordÁtÀsban olvastam.

ä Csehovi ä mosolygott hibÀs fogsorÀval Levitanszkij ä, az sz¢p bÂk. Majakovszkij,
korai szovjet k´ltûnk jellemezte Csehovot mint àvilÀg erûs ¢s vÁg müv¢szeÊ. BÀrcsak
Levitanszkij lehetne oly vÁg ¢letben ¢s müv¢szetben. ä Egy darabig a szoba lehÃzott
redûny¢t bÀmulta, bÀr meglehet, nem is n¢zett ott semmit, aztÀn, talÀn ´nmaga biz-
tatÀsÀra, Ágy szÂlt: ä Oroszul stÁlusom nagyszerü: precÁz, gazdasÀgos, van benne szel-
lem. StÁlus talÀn neh¢z angolba fordÁtanyi, mert kev¢sb¢ gazdag nyelv.

ä Ezt mÀstÂl is hallottam. A tisztess¢g kedv¢¢rt meg kell mondanom, hogy fenntar-
tÀsaim is vannak az ÁrÀsaival kapcsolatban, de hÀt van-e olyan sz¢pÁrÂi mü, amivel kap-
csolatban bÀrkinek ne lenne?

ä Magam is van fenntartÀs.
A beismer¢s hallatÀn elÀlltam a bÁrÀlattÂl. MÀr korÀbban megakadt a szemem egy

k¢pen a k´nyvespolcon, s most megk¢rdeztem, ki az. ä LÀttam mÀr valahol ezt az arcot.
K´ltûi a szeme, az egyszer biztos.

ä Hangja is. Ez Borisz Paszternak fiatal korban. Falon tÃlnan Majakovszkij. Szint¢n
volt figyelemre m¢ltÂ k´ltû, szilaj, ´r´mteli, neuraszt¢niÀs, forradalom szerelmese.
Mondta: àEz az ¢n forradalmam.Ê SzÀmÀra ez volt àszent mosÂnû, aki lemosta minden
mocsok a f´ldrûlÊ. Sajnos kiÀbrÀndult k¢sûbb, ¢s lelûtte magÀt.

ä Ezt olvastam.
ä írta: àSzeretn¢k, ha hazÀm meg¢rtene engem, de ha nem, rep¡lnyi fogok Àt

OroszorszÀg felett, mint ferde zivatar.Ê
ä Nem olvasta v¢letlen¡l a Doktor ZsivÀgÂt?
ä De olvastam ä sÂhajtotta az ÁrÂ, majd szavalni kezdett oroszul; gondolom, egy

vers n¢hÀny sorÀt. ä Marina CvetajevÀhoz Árta, szovjet k´ltûnûh´z, aki jÂ barÀt volt
Paszternak. ä Levitanszkij az asztalon l¢vû cigarettacsomagot babrÀlta. ä Cvetajeva ¢le-
te v¢ge szerencs¢tlen volt.

ä Nincs k¢pe v¢letlen¡l Oszip MandelstamrÂl? ä ejtettem ki t¢tovÀn a nevet.
ögy reagÀlt, mintha most lÀtna elûsz´r. ä Ismeri Mandelstam?
ä Csak n¢hÀny vers¢t egy antolÂgiÀbÂl.
ä Legjobb k´ltûnk, szents¢ges. Elment, mint t´bbi sokak. Feles¢gem nem kiakaszt

f¢nyk¢pet.
ä Tulajdonk¢ppen az¢rt j´ttem ä mondtam egy perccel k¢sûbb ä, hogy kifejezzem

egy¡tt¢rz¢semet ¢s tiszteletemet.
Levitanszkij fellobbantott egy gyufaszÀlat a h¡velykujja k´rm¢vel. Reszketett a ke-

ze, ahogy rÀzogatva eloltotta an¢lk¡l, hogy rÀgyÃjtott volna.
Zavaromban, mely helyette fogott el, Ãgy tettem, mintha nem is arra n¢zn¢k. ä Nem

nagy ez a szoba. A fia alszik itt?
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ä Ne kavar ´ssze ÁrÂi novellÀm, amit olvasott, szerzûi ¢letemmel. Nyolc ¢v vagyunk
hÀzas feles¢gemmel, de nincsen gyerekek.

ä Megk¢rdezhetem, hogy a kiadÂval folytatott besz¢lget¢s, ami ugyanabban a no-
vellÀban szerepel, valÂsÀgos ¢lm¢nye-e?

ä ValÂsÀgos is, meg nem is ä felelte t¡relmetlen¡l. ä K¢pzeletbûl Árok. Nem ¢rdekel
ism¢telnyi naplÂ tartalma vagy pontos eml¢kez¢s.

ä °n is Ágy vagyok vele.
ä AzonkÁv¡l, ami nincs novellÀban, prÂbÀltam szovjet lapokba karcolatok ¢s mes¢k

nagyon-nagyon sokszor, de csak kev¢s jelent meg, ¢s nem legjobb. Vannak, de csak
kevesek, akik ismerik müveim szamizdat, ami azt jelent, hogy adunk k¢zirat k¢zbûl
k¢zbe.

ä A zsidÂ novellÀkkal is prÂbÀlkozott?
ä K¢rem, novella az novella, nincsen nemzetis¢g.
ä ögy ¢rtem, a zsidÂ t¢mÀjÃakkal.
ä N¢hÀny prÂbÀltam, de nem elfogadtak.
ä MiutÀn elolvastam a novellÀkat, amiket ideadott ä mondtam ä, eltünûdtem, hogy-

hogy ilyen jÂl Ár a zsidÂkrÂl. Azt mondja magÀrÂl, hogy csak f¢lig-meddig zsidÂ, m¢gis
hitelesen Ár. Nem mintha azt hinn¢m, hogy ez lehetetlen, de az¢rt meglepû.

ä Hiteless¢g j´n k¢pzeletbûl. Ha zsidÂkrÂl Árok, abbÂl novella j´n ki, Ãgyhogy zsi-
dÂkrÂl Árok. Nem az fontos, hogy f¢lzsidÂ vagyok. Fontos a megfigyel¢s, ¢rz¢s, müv¢-
szet. MÃltban figyeltem zsidÂ apÀmat. N¢ha Ãgyszint¢n tanulmÀnyozok zsidÂk zsina-
gÂgÀban. ºl´k idegenek padjÀn. Rabbi figyel s´t¢t szemmel, ¢s ¢n figyelem ût. De
akÀrmit Árok, akÀr zsidÂkrÂl, galÁciaiakrÂl vagy grÃzokrÂl, muszÀj lenni kitalÀlÀs, k¡-
l´nben nekem az nem ¢l.

ä °n nem vagyok nagy templomjÀrÂ ä mondtam ä, de egyszer-egyszer ¢n is szÁvesen
bet¢rek a zsinagÂgÀba, hogy f´l¡dÁtsem magam egy olyan idû ¢s hely nyelvezet¢vel
¢s k¢pvilÀgÀval, ahol Isten lakik. Lehet, hogy ez furcsa, hiszen nem kaptam vallÀsos
nevel¢st.

ä °n ateista.
ä °rtem, mit ¢rt k¢pzeleten: p¢ldÀul azt az imasÀlt´rt¢netet. De jÂl gondolom-e ä

itt lehalkÁtottam a hangom ä, hogy arrÂl is szÂlnak az ÁrÀsai, milyen a zsidÂk ¢lete ebben
az orszÀgban?

ä Nem csinÀlok propaganda ä felelte szigorÃan Levitanszkij. ä Nem vagyok izraeli
szÂcsû. Vagyok szovjet müv¢sz.

ä Egy pillanatig se gondoltam az ellenkezûj¢t, de az ÁrÀsaiban erûs az egy¡tt¢rz¢s a
zsidÂkkal, a gondolatokat pedig az ¢let sz¡li. °rz¢kelhetû, hogy tudatÀban van az igaz-
sÀgtalansÀgoknak.

ä BÀrmilyen igazsÀgtalansÀg van, eredm¢ny legyen müv¢szet.
ä HÀt le a kalappal a filozÂfiÀja elûtt.
ä K¢rem, csak ne nagyon kalapozzon ä felelte az ÁrÂ inger¡lten. ä Van nek¡nk id¢-

zet: àSajnÀlatbÂl nem lesz bunda.Ê Gondolat hasonlÂ. °rt¢kelem tisztelet, de gyakor-
lati segÁts¢g van sz¡ks¢g most.

ä Hallgasson elûbb rÀm ä folytatta Levitanszkij, s tenyer¢vel az asztalra csapott. ä
K¢ts¢gbeesett helyzet vagyok. Sok ¢ve Árok, de keveset kiadnak. MÃltban egy-k¢t ki-
adÂ, aki volt barÀt, megmondta privÀt, hogy ÁrÀsom kitünû, csak s¢rtem szocialista
realizmus. Az, amit ´n hÁv tÀrgyilagossÀg, ûk hÁvtak tÃlzÂ naturalizmus ¢s ¢rzelem.
Neh¢z hallanyi ilyen ostobasÀg. Azt mondjÀk, ÃsszÀl, de ne hasznÀljÀl lÀb. Figyelmez-
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tettek, hogy legyek Âvatos. Kerestek mindig ¡r¡gyek, ami nekem nem tetszik. Sût azt
mondtÀk, ûr¡lt vagyok, pedig megmagyarÀztam, hogy ¢ppen az¢rt hozom novella,
mert SzovjetuniÂ nagyszerü orszÀg. Nagyszerü orszÀg nem f¢l, amit müv¢sz Ár. Nagy-
szerü orszÀg szÁvja t¡dej¢be ÁrÂk, festûk, muzsikusok munkÀja, ¢s erûsebb lesz. Ezt
mondtam nekik, de mondtÀk, nem vagyok el¢g realista. Ez¢rt nem meghÁvtak írÂ-
sz´vets¢gbe tagnak. PublikÀlnyi en¢lk¡l lehetetlen. ä Fanyarul elmosolyodott. ä K´-
veteltek, hogy ne vigyem t´bb munkÀm lapoknak, Ãgyhogy nem viszem.

ä BorzasztÂ ä mondtam. ä Ha k´ltûket szÀmüznek, abbÂl semmi jÂ nem szÀrmazik.
ä Nem tudok tovÀbb csinÀlnyi ilyen mÂdon ä tette kez¢t szÁv¢re Levitanszkij. ä °r-

zem, hogy vagyok bezÀrva fiÂkba ÁrÀsokkal. Vagy kijutok, vagy megfulladok. Nehe-
zebb lesz minden nap nekem Árnyi. Nem k´nnyü k¢rnyi egy idegen ilyen fontos szÁ-
vess¢g. Feles¢gem tanÀcsolt, hogy ne. D¡h´s, meg f¢l is, de Ágy mÀr lehetetlen tovÀbb
csinÀlnyi. Tudom csontomban, hogy vagyok fontos szovjet ÁrÂ. Nekem muszÀj k´z´n-
s¢g. ñhajtok lÀtnyi k´nyveim, ahogy szovjet n¢p olvas. ñhajtok, hogy müv¢szetemet
elismer mÀs elm¢k, nemcsak eny¢m meg feles¢gem. ñhajtok, hogy tudjanak, mun-
kÀm kapcsolva van orosz ÁrÂk, mÃltbeli ¢s modern. Vagyok nyomÀban Csehov, Gorkij,
Iszaak Babelnak. Tudok, hogy ha megjelenik nekem novellÀsk´tet, az csinÀl elûny´s
reputÀcijÀ. Ez¢rt muszÀj magÀnak segÁtenyi. Sz¡ks¢ges belsû szabadsÀgomnak.

Heves kit´r¢s volt ez a vallomÀs. Nem v¢letlen¡l fogalmazok Ágy, mert elsûsorban
ez a hevess¢g zaklatott fel. Sosem hatottak rÀm azok a vallomÀsok, amelyek r¢v¢n va-
laki a szem¢lyes gondjaiba akart k´z´ny´s embereket belevonni. A r¢gi oroszok nagy
mesterei voltak ennek a müv¢szetnek, reg¢nyeik tanÃsÁtjÀk.

ä Megtisztel a k¢r¢se ä feleltem ä, de ¢n csak egy j´vû-menû turista vagyok. Kettûnk
k´z´tt nagyon fel¡letes a kapcsolat.

ä Nem k¢rem turista, k¢rem ember ä replikÀzott szenved¢lyesen Levitanszkij. ä
Amellett maga szabadÃszÂ ÁrÂ. MÀr tudja, mi vagyok, ¢s mi van szÁvemben. ºl itt la-
kÀsomban. Ki mÀs k¢rhetek? SzÁvesebben kiadnÀm novellÀim EurÂpÀban, talÀn olasz
Mondadori vagy Einaudi, de ha magÀnak ez lehetetlen, akkor AmerikÀban kiadom.
Majd egyszer müvem olvassÀk sajÀt hazÀmban, talÀn ha mÀr meghalok. Sz´rnyü irÂnia
ez sorsnak, de ¢n generÀciÀm mÀr ilyen irÂniÀban ¢l. Mivel meghalnyi m¢g nem am-
bÁciÀm, lesz nagy megk´nnyebb¡l¢s tudnyi, hogy legalÀbb egy nyelven ¢l müv¢szetem.
Mandelstam Árta: àBe leszek zÀrva valami idegen besz¢dbe.Ê Jobb, mint semmi.

ä Azt mondja, tudom, ki maga, de maga tudja-e, ki vagyok ¢n? ä k¢rdeztem. ä SzÂ-
kimondÂ ember vagyok, nem is valami fantÀziadÃs, bÀr nem Árok rossz cikkeket. A
kalandok valahogy kimaradtak az ¢letembûl, leszÀmÁtva, hogy egyszer elvÀltam, az-
utÀn boldog hÀzassÀgot k´t´ttem, s most ezt a mÀsodik asszonyt gyÀszolom. Ide ¡d¡lni
j´ttem, nem pedig az¢rt, hogy ismeretlen kockÀzatokkal vesz¢lybe sodorjam magam.
EgyÀltalÀn nem csodÀlkozn¢k ä ¢s elsûsorban ezt akartam elmondani magÀnak ä, ha
mÀris gyanÃba keveredtem volna, s ezzel t´bbet Àrtan¢k, mint amennyit hasznÀlok.

Elmes¢ltem Levitanszkijnak a kijevi rep¡lût¢ri incidenst. ä AlÀÁrtam egy olyan ok-
mÀnyt, amit el se tudtam olvasni. H¡lyes¢g volt.

ä T´rt¢nt ez Kijevben?
ä Ott.
Levitanszkij keserüen f´lnevetett. ä Nem ez t´rt¢nt volna, ha MoszkvÀnÀl bel¢p.

UkrajnÀban ä hogy is mondja? ä bugrisak, falusi emberek.
ä Lehets¢ges, de az¢rt alÀÁrtam a papÁrt.
ä Van p¢ldÀny?
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ä Itt most nincs. Benn van a szÀllodai ÁrÂasztalom fiÂkjÀban.
ä Biztos vagyok, hogy az nyugta k´nyvekrûl, amit illet¢kes visszaad, amikor maga

elhagy SzovjetuniÂ.
ä °ppen ettûl f¢lek.
ä Mi¢rt f¢l? ä k¢rdezte. ä F¢l visszakapnyi esernyû, amit elvesztett?
ä F¢lek, hogy egyik ¡gybûl j´n a mÀsik: Ãjabb k¢rd¢sek, Ãjabb kutatÀs. OstobasÀg

lenne, ha a bûr´nd´mben ott talÀlnÀk a maga k¢ziratÀt, akÀr oroszul is, amit el se
tudok olvasni. Mi van, ha azzal vÀdolnak, hogy lopott okmÀnyokat viszek mint futÀr?

A gondolattÂl talpra sz´kkentem. °reztem, hogy a szobÀban nagy a fesz¡lts¢g, s
fûleg belûlem Àrad.

Levitanszkij elkeseredetten f´lÀllt. ä K¢mked¢s az nem k¢rd¢s. Nem hiszek, hogy
bemutatkoztam mint ÀrulÂ hazÀmnak.

ä Eszem ÀgÀba se jut ilyesmi. Csak azt mondom, hogy nem akarok ´ssze¡tk´z¢sbe
ker¡lni a szovjet hatÂsÀgokkal. Ezt senki se veheti rossz n¢ven. MÀs szÂval: nem nekem
valÂ ez a vÀllalkozÀs.

ä Egyszer meg¢rdeklûdtem errûl ä erûsk´d´tt Levitanszkij. ä Maga semmit se kell
f¢lnyi mint turista, aki n¢hÀny h¢t van SZU-ban Inturiszt vezet¢s¢vel, ¢s nem besz¢l
oroszul. N¢ha k¢rdeznek polityikai embereket meg burzsoÀ ÃjsÀgÁrÂkat, akik tesznek
rossz benyomÀs. °n k¢zbesÁten¢m magÀnak k¢zirat utolsÂ pillanatban. G¢pelve alig
szÀz´tven lap v¢kony papÁr, Ãgyhogy kicsi csomag lesz, sÃlytalan. Ha maga lÀtja, hogy
baj van, dobhatja kukÀba. Nevem nem lesz rajta sehol. Ha megtalÀljÀk, ¢s novellÀkkal
jutnak hozzÀm, fogok mondanyi, hogy ¢n kidobtam. Nem fognak hinni, de mi mÀst
mondhatok? K¡l´nben is nem szÀmÁt akkor. Ha abbahagyok ÁrÀs, mÀr lehetek halott.
MagÀnak nem lesz baj.

ä InkÀbb nem vÀllalnÀm, ne haragudjon.
Levitanszkij, f´ltehetûen k¢ts¢gbeesett kÀromkodÀs kÁs¢ret¢ben f´lkapta a k´ny-

vespolcon ÀllÂ portr¢t, ¢s a falhoz vÀgta. Paszternakkal eltalÀlta Majakovszkijt, emen-
nek az ¡vegje ´sszekaszabolta amazt, mik´zben ez is ripityÀra t´rt, s mind a k¢t k¢p
a f´ldre hullott.

ä SzabadÃszÂ ÁrÂ ä kiabÀlta ä, eriggy pokolba AmerikÀba! Mes¢lj n¢gereknek alkot-
mÀnyrÂl! Mes¢lj nekik, hogy szabadok, mikor rabszolgÀknak tartod ûket! Mes¢lj fel-
Àldozott vietnami n¢p, hogy tisztelsz ûket!

Irina Filippovna futva j´tt be a szobÀba. ä Feliksz ä k¢rlelte ä, Kovalevszkij minden
szÂt hall!

ä K¢rem ä k´ny´rg´tt fel¢m fordulva ä, k¢rem, menjen el. Hagyja b¢k¢n szeg¢ny
Levitanszkijt. T¢rden Àllva k´ny´rg´k.

Sietve elj´ttem. MÀsnap elrep¡ltem LeningrÀdba.

HÀrom nap mÃlva, hÀtam m´g´tt egy leningrÀdi fesz¡lt lÀtogatÀssal ¢s f¢lÂrÀval az-
utÀn, hogy vissza¢rkeztem a moszkvai rep¡lût¢rre, lazÀn ¡ld´g¢ltem egy ¡t´tt-kopott
taxiban egy vidÀm inturisztkÀval. Az Ukrajna Hotel fel¢ tartottunk: itt szÀnd¢koztam
elt´lteni szovjetuniÂbeli tartÂzkodÀsom hÀtral¢vû r¢sz¢t. Tulajdonk¢ppen szÁveseb-
ben laktam volna megint a Metropolban, hiszen olyan jÂ helyen van, ¢s mÀr megszok-
tam, de n¢mi tünûd¢s utÀn Ãgy gondoltam, jobb lesz egy olyan hely, ahol egy bizonyos
egy¢n nem keres. A Volga, amiben ¡lt¡nk, valahogy ismerûsnek tetszett, viszont egy
kis termetü ismeretlen vezette biztonsÀgosan, fej¢n vastag k´t´tt sapka, orrÀn nap-
szem¡veg, ¢s engem nem m¢ltatott k¡l´n´sebb figyelemre.
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LeningrÀdban az elsû napon adÂdott n¢hÀny k¡l´n´s pillanat. A nyÀri, feh¢r ¢j-
szakÀban, nem sokkal azutÀn, hogy kicsomagoltam az AstoriÀban, a Nyevszkij Prosz-
pekten v¢gigs¢tÀlva f´lfedeztem a T¢li PalotÀt meg az ErmitÀzst. Amikor rÀbukkantam
az ¢pp kihalt, hatalmas Palota t¢rre, ¢s eszembe jutottak a forradalmi esem¢nyek,
amelyek ezen a helyen t´rt¢ntek, vÀratlanul erûteljes ¢rzelmek rohantak meg. öris-
ten, gondoltam, mi¢rt ¢rzem ¢n magam¢nak az orosz t´rt¢nelmet? Ez valami ragÀly,
f¢rfiakra vesz¢lyes. A Palota hÁdrÂl megbÀmultam a j¢gk¢k N¢vÀt meg a tÀvolban a
Nagy P¢ter ¢pÁttette sz¢kesegyhÀz aranyszÁnü tornyÀt: csak Ãgy csillogott-villogott a
sz¢lfÃtta felhûgomolyok meg a z´ld ¢gpacnik alatt. Ez itt a SzovjetuniÂ, de az¢rt m¢g
mindig OroszorszÀg.

MÀsnap szorongva ¢bredtem. Az utcÀn k¢t idegen is megszÂlÁtott angolul ä azt hi-
szem, az antilopcipûm vonzotta ûket. Az elsû ä ́ sszehÃzott szemü, rosszul ́ lt´z´tt f¢rfi
ä rubelt Àrult feket¢n. ä Nyet ä mondtam, megemeltem a szalmakalapomat, ¢s tovÀbb-
siettem. A mÀsodik ä tizenkilenc¢ves-forma, szakÀllas, magas fiÃ, baloldalt hosszabb
hajjal, k¢zi k´t¢sü z´ld pulÂverben ä dzsesszlemezeket akart venni, àifjÃsÀgi ruhÀtÊ
meg amerikai cigarettÀt. ä Sajnos nincs semmim eladÂ. ä Elûle is megsz´ktem, bÀr a
z´ld pulÂver m¢g kilom¢tereken Àt k´vetett az egyik csatorna partjÀn. FutÀsnak ered-
tem. Mikor hÀtran¢ztem, mÀr nem volt ott. Rosszul aludtam; m¢g jÂval ¢jf¢l utÀn is
vilÀgos volt. Reggel meg¢rdeklûdtem, van-e azonnali g¢p Helsinkibe. Azt mondtÀk,
egy h¢tre elûre minden hely foglalt. Erre Ãgy d´nt´ttem, egy nappal korÀbban me-
gyek vissza MoszkvÀba, ¢s megn¢zem a Dosztojevszkij MÃzeumot.

Gondolkodtam Levitanszkijon. Mennyire ÁrÂ? HÀrmat olvastam el abbÂl a tizen-
nyolc novellÀbÂl, amit publikÀlni akar. °s ha a legjobbakat mutatta meg nekem, s a
t´bbi mind k´zepes vagy olyasf¢le? °rdemes egy ilyen k´nyv¢rt kockÀztatni? ögy ha-
tÀroztam, sajÀt lelki nyugalmam ¢rdek¢ben az lesz a legjobb, ha kiverem a fejembûl
a fickÂt. Mielûtt kijelentkeztem az AstoriÀbÂl, kaptam egy csevegûs levelet LilliantÂl:
MoszkvÀbÂl k¡ldt¢k utÀnam, de nem az ¢n legutÂbbi levelemre vÀlaszolt, korÀbbi kel-
tez¢sü volt. Elvegyem feles¢g¡l? RÀ merem szÀnni magam? °les hangon megszÂlalt a
telefon, de amikor f´lvettem a kagylÂt, nem szÂlt bele senki. Moszkva fel¢ a g¢pen
rep¡lûszerencs¢tlens¢grûl vizionÀltam; sok olyan eset lehet, amirûl soha senki sem
szerez tudomÀst.

FÀradalmaimat az Ukrajna Hotel tizenkettedik emelet¢n l¢vû szobÀm z´ld mübûr ka-
rossz¢k¢ben pihentem ki. Volt m¢g egy egyszem¢lyes alacsony Àgy, egy c¢lszerü fe-
nyûfa ÁrÂasztal, rÀdobva ä s¡rgûs sz¡ks¢g eset¢re ä egy almaz´ld telefon. Egy h¢t mÃl-
va otthon vagyok, gondoltam. Legokosabb, ha most megborotvÀlkozom, s aztÀn meg-
k¢rdezem, nincs-e akadÀlya, hogy est¢re koncert- vagy operajegyet szerezzek. JÂlesne
zen¢t hallgatni.

A f¡rdûszobÀban rossz volt a konnektor, Ãgyhogy eltettem a villanyborotvÀt, ¢s mÀr
¢ppen behaboztam az arcom, amikor egyetlen, de robbanÀssal is fel¢rû kopogÀs sz´k-
kentett talpra. Lassan nyitottam ki az ajtÂt: Levitanszkij Àllt ott, kez¢ben a barna pa-
pÁrcsomag.

MindenÀron kompromittÀlni akar ez az istenÀtka?
ä Hogy az ´rd´gbe derÁtette ki hÃsz perccel a vissza¢rkez¢sem utÀn, hogy hol la-

kom, Levitanszkij Ãr?
ä Hogyan megtalÀltam? ä vonta meg a vÀllÀt az ÁrÂ. HalÀlosan kimer¡ltnek lÀtszott,

arca megnyÃlt, lesovÀnyodott: az eg¢sz ember olyan volt, mint egy ki¢hezett rÂka, aki
mÀr alig Àll a lÀbÀn, de m¢g kitart.



ä SÂgorom volt magÀnak sofûr rep¡lût¢rrûl. Hallotta, hogy lÀny megtudakolta ne-
ve. Besz¢lt¡nk magÀrÂl. Dimitrij, ez feles¢gem fiv¢re, tÀj¢koztat engem, hogy meg-
szÀllt Ukrajna Hotelben. Tudakoltam portÀn szobaszÀm, ¢s megmondtak nekem.

ä Tulajdonk¢pp mindegy is ä feleltem hatÀrozottan ä, de szeretn¢m figyelmeztetni,
hogy nem gondoltam meg magam. Nem akarok jobban belebonyolÂdni. MÁg Lenin-
grÀdban voltam, m¢g egyszer Àtgondoltam a dolgot, ¢s Ágy d´nt´ttem.

ä J´hetek be?
ä Tess¢k, de talÀn meg¢rti, hogy ´r¡ln¢k, ha nem maradna sokÀ.
Levitanszkij le¡lt a karossz¢kbe, k¢t sovÀny t¢rd¢t szorosan ´sszezÀrta, a csomag

sutÀn az ´l¢ben. Ha ´r¡lt, hogy megtalÀlt, ez nem lÀtszott rajta.
Befejeztem a borotvÀlkozÀst, friss feh¢r inget vettem, ¢s le¡ltem az Àgyra. ä Sajnos

nincs semmi italf¢l¢m, amivel megkÁnÀlhatnÀm, de f´lhozathatok valamit.
Levitanszkij intett, hogy ne. Zoknistul-mindenest¡l vÀltozatlanul volt ´lt´zve. Va-

jon a feles¢ge minden este kimossa azt a zoknit, vagy minden zoknija hÀromszÁnü?
ä Megmondom kereken ä kezdtem hozzÀ ä, kik¢rem magamnak ezt az ÀllandÂ fe-

sz¡lts¢get, amit bennem ¢s k´r¡l´ttem okoz. °p ¢sszel nem k¢pzelheti, hogy egy totÀl
idegen, aki lÀtogatÂban van itt, majd ¢ppen az fogja kikaparni magÀnak a geszteny¢t.
MagÀt a sajÀt hazÀja gÀtolja az ÁrÂi munkÀban, nem pedig ¢n, ¢s nem is az Amerikai
Egyes¡lt çllamok. Mivelhogy itt ¢l, mit tehet mÀst, mint hogy egy¡tt ¢l ezzel a hely-
zettel?

ä Szeretem hazÀm ä mondta Levitanszkij.
ä Ezt senki se vonja k¢ts¢gbe. °n is Ágy vagyok vele, ÀmbÀr jÂl tudjuk, hogy a ha-

zaszeretetbe sok minden belef¢r. P¢ldÀul a nemzet nem azonos a l¢lekkel, ebben bi-
zonyosan egyet¢rt velem. AztÀn meg lehetnek az ember hazÀjÀban olyan dolgok, ami-
ket nem szeret, de amikkel k¢nytelen megb¢k¢lni. F´lt¢telezem, hogy maga nem gon-
dol ellenforradalomra. ögyhogy ha olyan falba ¡tk´zik, amit nem tud se megmÀszni,
sem alÀÀsni, se megker¡lni, akkor legalÀbb ne menjen neki fejjel, ¢s engem se l´kj´n
neki. CsinÀljon olyasmit, amit lehet. Fantasztikus p¢ldÀul, mi mindent lehet elmon-
dani egy mes¢ben.

ä °n megÁrtam mÀr mes¢imet ä felelte borÃsan. ä Most ideje van igazsÀgnak Àlruha
n¢lk¡l. Megb¢k¢lnyi fogok addig a pontig, mÁg belsû szabadsÀgom nem beleszÂl, de
aztÀn muszÀj nem b¢k¢lnyi. SÂgorom is mondta: àKell Árnyi elfogadhatÂ t´rt¢neteket.
Ha mÀsok tudnak, mi¢rt te nem?Ê Azt mondtam neki: àIgen, de legyen elfogadhatÂ
¢nnekem!Ê

ä Nem a lehetetlennel prÂbÀlkozik? Hadd k¢rdezzem meg: a novellÀiban szereplû
zsidÂk, akik nem jutnak maceszhoz ¢s imak´nyvh´z, mennyivel szabadabbak hÁvûnek,
mint maga ÁrÂnak? Az embernek szembe kell n¢znie a sajÀt tÀrsadalma term¢szet¢vel.

ä Szemben¢ztem. Mi¢rt, maga szemben¢z magÀ¢val? ä t´rt ki szemrehÀnyÂn.
ä Az ¢n gondom nem az, hogy nincs alkalmam az ´nkifejez¢sre, hanem az, hogy

nem fejezem ki magam. Az a v¢lem¢nyem, hogy Vietnam erk´lcstelen mell¢fogÀs, is-
tenigazÀbÂl m¢gsem tiltakoztam ellene, csak petÁciÂkat Ártam alÀ, ¢s olyan k¢pviselûkre
szavaztam, akik hÀborÃellenesnek mondtÀk magukat. Annak idej¢n az elsû feles¢gem
mindig bÁrÀlt. Azt mondta, nem azt Árom, amit kellene, ¢s hogy csak olyasmiben va-
gyok benne, aminek semmi haszna. A mÀsodik feles¢gem tudta ezt, de elhitette velem,
hogy nem tudja. Meglehet, hogy csak most eszm¢lek rÀ: az amerikai kormÀny ¢vek
Âta mÂdszeresen rongÀlja az ´nbecs¡l¢sem.

Levitanszkij ÀdÀmcsutkÀja f´lszaladt, mint zÀszlÂ a rÃdon, aztÀn meg leszÀllt.
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öjra prÂbÀlkozott. ä SzovjetuniÂ megûriz szÀmunkra forradalmunk nagy gyûzel-
mei. Ez¢rt maradtam b¢k¢ben Àllammal ¢vekig. Kommunyizmus nekem m¢g ihletû
igyeÀl, habÀr ezt a t´rt¢nelmi period elrontottÀk vezetûk, akiknek van szeg¢nyes n¢-
zet¡k humanyizmusrÂl. Ezek tojtak forradalomra.

ä SztÀlin?
ä ý k¡l´n´sen, de mÀsok is. °n Ágy is betartottam PÀrt irÀnyelveket, ¢s mikor nem

tudtam mÀr betartanyi, akkor Ártam fiÂknak. Mondtam magam: àLevitanszkij, t´rt¢-
nelem vÀltozik minden percben, kommunyizmus is fog vÀltoznyi.Ê Hittem, ha çllam
korlÀtoz kettû vagy hÀrom generÀciÀ müv¢szeknek, mi ez ahhoz k¢pest, hogy fejlûdik
igazi szocialista tÀrsadalom, talÀn vilÀgt´rt¢nelem legjobb tÀrsadalom? Mit jelent, ha
egyn¢hÀny belûl¡nk felÀldoznak PÀrt c¢ljÀra? EsztyetyikÀ nem sz¡ks¢gszerüen fonto-
sabb, mint polityikÀ, mint forradalom sz¡ks¢glete. M¢g ´tven ¢v, lesz çllam bizton-
sÀgban, ¢s minden szovjet müv¢sz mondja, amit Âhajt. Ezt prÂbÀltam gondolnyi, de
mÀr nem gondolom. MÀr nem hiszek pÀrtossÀgban, ami csak irÀnyÁtott gondolkodÀs,
¢s nekem nevets¢ges kifejez¢s. Nem hiszek, hogy forradalom beteljes¡l olyan orszÀg-
ban, ahol kiadatlan ÁrÂk, k´ltûk, drÀmÀÁrÂk dugdosnak fiÂkokban eg¢sz k´nyvtÀrnyi
irodalmat, ami sose lesz nyomtatva, vagy ha igen, csak akkor, mikor ûk rohadnak mÀr
koporsÂban. Most azt hiszem, hogy çllam soha nem lesz biztonsÀgban, soha! PolityikÀ
term¢szet¢ben ¢s emberi felt¢telben nincs az, hogy befejez egy forradalom. Jevgenyij
Zamjatyin mondta: àNincsen v¢gleges forradalom. Forradalomok v¢gtelen!Ê

ä °n is hasonlÂan gondolkodom ä jegyeztem meg, szem¢lyes biztonsÀgom ¢rdek¢-
ben azt rem¢lve, hogy siker¡l feltartÂztatnom Levitanszkij v¢gsû vallomÀsÀt, melybe
elr¢vedû tekintettel mÀr-mÀr megÀllÁthatatlanul belefogott, nehogy a v¢g¢n akarata
¢s histÂriÀja rabjÀvÀ tegyen.

ä Megtanultam novellaÁrÀsbÂl ä mondta az ÁrÂ ä, hogy k¢pzelet ellens¢ge çllamnak.
Megtanultam ÁrÀsbÂl, hogy nem vagyok szabad ember. K¢rem maga segÁts¢g¢t, nem,
hogy hazÀmat bÀntsam, hiszen vannak m¢g nagyszerü szocialista lehetûs¢gei, hanem
hogy segÁtsen nekem elker¡lni legrosszabb hibÀit. Nem mocskolnyi akarok Oroszor-
szÀg. °n c¢lom munkÀmban, hogy megmutassam igazi szÁv¢t. így tettek ÁrÂink Pus-
kintÂl Paszternakig, sût maga mÂdjÀn Szolzsenyicin is. Ha ´n hisz demokratikus hu-
manyizmusban, akkor muszÀj segÁtenyi müv¢szt, hogy szabad legyen. Nem igaz?

F´lkeltem, talÀn az¢rt, hogy kivonjam magam Levitanszkij k¢rd¢s¢nek hatÂk´r¢-
bûl. ä Pontosan milyen felelûss¢gem van nekem magÀval szemben, Levitanszkij? ä
Igyekeztem f¢ken tartani ÀgaskodÂ d¡h´met.

ä Emberis¢g tagja vagyunk. Ha ¢n fulladozok, magÀnak segÁtenyi kell megmentenyi.
ä Ismeretlen vizekben, ha nem tudok Ãszni?
ä Ha nem tud, dobjon nekem k´t¢l.
ä °n idegen vagyok itt. Lehets¢ges, hogy figyelnek, mondtam mÀr magÀnak. Az

sincs kizÀrva, hogy ¢pp maga a szovjet ¡gyn´k, aki el akar csÁpni, vagy hogy poloska
van a szobÀban, s akkor mi lesz? Levitanszkij Ãr, nem akarok t´bb ¢rvet hallani, ¢s
nem akarok t´bbet vitatkozni. Alkalmatlannak ¢rzem magam a feladatra, ¢s megk¢-
rem, menjen el.

ä Poloska?
ä LehallgatÂk¢sz¡l¢k.
Levitanszkij elsz¡rk¡lt. Egy pillanatig t´prengett, aztÀn feltÀpÀszkodott a sz¢kbûl.
ä Visszavonok most k¢r¢sem segÁts¢gre. Elfogadok szava, hogy nem alkalmas. Nem

Âhajtok krityizÀlnyi. Csak annyit akarok mondanyi, Goszpogyin Garvic, jellemet vÀl-
toztatnyi, ahhoz t´bb kell, mint nevet vÀltoztatnyi.



Ezzel Levitanszkij eltÀvozott, enyhe konyakillatot hagyva hÀtra a szobÀban. Szel-
lentett is.

ä J´jj´n vissza! ä kiÀltottam utÀna nem nagyon hangosan az ajtÂ m´g¡l, de nem
reagÀlt. Csakhogy megszabadultam tûle, gondoltam. Nem mintha nem ¢rezn¢k vele,
na de tess¢k megn¢zni, mit müvelt az ¢n belsû szabadsÀgommal! HÀt az¢rt utaztam
t´bb ezer m¢rf´ldet, hogy ilyen zür´s ¡gybe keveredjek? Sz¢p kis nyaralÀs!

Az ÁrÂ elment, de a sanda k¢zirat maradt. Ott hevert az Àgyamon.
ä Az û r´geszm¢je, nem az eny¢m. ä D¡h´sen nyakkendût k´t´ttem, zakÂba bÃj-

tam, aztÀn az angolul besz¢lû telefonszÀmon taxit rendeltem.
F¢lÂra mÃlva benn ¡ltem a taxiban, amelyik addig cirkÀlt f´l ¢s alÀ a Novo Oszta-

povszkaja utcÀn, amÁg rÀ nem b´ktem a b¢rhÀzra, hogy talÀn az az. Nem az volt, csak
hasonlÂ. Kifizettem a sofûrt, ¢s gyalogosan keresg¢ltem tovÀbb, mÁg v¢gre Ãgy gon-
doltam, megtalÀltam a hÀzat. Amikor f´lmentem a l¢pcsûn, mÀr biztos voltam benne,
hogy jÂ helyen jÀrok. Bekopogtam Levitanszkij ajtajÀn. Az ÁrÂ ́ regebbnek, tÀvolibbnak
tetszett ä mintha hosszÃ ÃtrÂl t¢rt volna vissza, vagy mintha csak munka k´zben zavar-
tam volna meg, gondolatai az ÁrÀson, tolla a kez¢ben. ºres tekintettel meredt rÀm.

ä Levitanszkij, esk¡sz´m, v¢rzik a szÁvem magÀ¢rt, de jelen Àllapotomban ¢s a k´-
zelmÃlt esem¢nyei utÀn nem nagyon ¢rzek kedvet egy vesz¢lyes kalandhoz. RendkÁv¡l
sajnÀlom.

Kez¢be nyomtam a k¢ziratot, s mÀr iramodtam is le a l¢pcsûn. Akkora sebbel-lobbal
rontottam kifel¢ a hÀzbÂl, hogy a kapualjban riadtan konstatÀltam: mÀr k¢ptelen va-
gyok kiker¡lni a befel¢ j´vû Irina Levitanszkijt. Egy szempillantÀssal azelûtt, hogy tel-
jes lend¡lettel neki¡tk´ztem, ¢s û elter¡lt a k´v´n, szem¢ben, ahogy megismert, ki-
gyÃlt a r¢m¡let.

ä Istenem, mit csinÀltam! Ne haragudj¢k! ä Talpra segÁtettem a d´bbent ¢s s¢r¡lt
asszonyt, leporoltam ́ sszepiszkolÂdott szoknyÀjÀt ¢s ä futÂlag ä rÂzsaszÁn blÃzÀt, mely-
nek sz¢tszakadt ujjÀn ÀtlÀtszott lehorzsolt vÀlla ¢s karja. F´ldbe gy´kerezett a lÀbam,
amikor erotikus ¢rz¢seket ¢szleltem magamon.

Irina Filippovna zsebkendûvel megt´r´lgette v¢rzû orrcimpÀjÀt, ¢s sÁrt egy kicsit.
Le¡lt¡nk egy kûpadra, ahol egy tÁz¢ves kislÀny meg az ´ccse n¢zett benn¡nket. Irina
mondott nekik valamit oroszul, mire od¢bbÀlltak.

ä °n is f¢ltem magÀtÂl, ahogy maga is tûl¡nk ä mondta. ä Most bÁzom magÀban,
mert Levitanszkij is bÁzik. De nem fogom erûltetni, hogy elvigye a k¢ziratot. A maga
felelûss¢ge a d´nt¢s.

ä Ilyen felelûss¢gre nem vÀgyom.
ä Lehet, hogy elhagyom Levitanszkijt ä mondta Irina mintegy ́ nmagÀnak. ä Any-

nyira szerencs¢tlen, hogy ez mÀr nem is hÀzassÀg. Iszik. °s nem is keres. Dmitrij, a
bÀtyÀm a sajÀt kÀrÀra megengedi neki, hogy naponta k¢t-hÀrom ÂrÀt vezesse a taxit.
Azon az egy-k¢t rubelen kÁv¡l, ami ebbûl bej´n, ¢n tartom el. MÀr fordÁtÀsi megbÁzÀst
se kap. Az egyik szomsz¢dunk, biztosan Kovalevszkij volt az, f´ljelentette ût a rend-
ûrs¢gen bün´z¢s¢rt meg munkaker¡l¢s¢rt. TÀrgyalÀs is lesz. Levitanszkij azt mondja,
el¢geti a k¢ziratait.

Mondtam IrinÀnak, hogy most hoztam vissza a novellÀkat.
ä Nem fogja el¢getni ä felelte. ä De ha m¢gis, akkor majd Ár Ãjakat. Ha b´rt´nbe

ker¡l, akkor majd v¢c¢papÁrra Ár. Ha kij´n, akkor Ár az ÃjsÀg sz¢l¢re. Most is az asz-
talnÀl ¡l. Nagyszerü ÁrÂ. Nem mondhatom neki, hogy ne Árjon, de nekem most el kell
d´ntenem, hogy ilyen k´r¡lm¢nyeket kÁvÀnok-e magamnak ¢letem tovÀbbi r¢sz¢re.
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Irina n¢mÀn ¡lt tovÀbb a kûpadon, formÀs lÀbÃ, vonzÂ nû, ´sszepiszkolt szoknyÀ-
ban, szakadt blÃzban. ögy j´ttem el, hogy m¢g mindig markÀban szorongatta gom-
bÂccÀ gyürt zsebkendûj¢t.

Aznap este, jÃlius mÀsodikÀn (´t´dik¢n k¢sz¡ltem elj´nni a SzovjetuniÂbÂl) erûs
k¢ts¢gek rohantak meg. Ha gyÀva vagyok, mi¢rt csak ilyen sokÀra j´ttem rÀ? Hol v¢g-
zûdik a szorongÀs, ¢s hol kezdûdik a gyÀvasÀg? Az ¢rz¢sek persze keverednek, de nem
minden gyÀva ember szorongÂ, ¢s nem minden szorongÂ ember gyÀva. Sok olyan
à¢rz¢kenyÊ (Rose szava), fesz¡lt, sût f¢lûs emberrûl tudunk, aki f¢lelm¢ben azt tette,
amit kell: amikor harcra ker¡lt a sor, vagy arra, hogy a hÀztetûrûl a folyÂba vesse ma-
gÀt, erût adott neki a f¢lelem. Mindenki ¢let¢ben akad olyan pillanat, amikor ä ha
nincs sem ajtÂ, sem ablak ä akÀr a falon is Àthatol, mert el akar jutni a c¢lhoz.

Igen Àm, de ha a bÀtorsÀg megvan a rem¢nytelen vÀllalkozÀshoz, a jÂzan ¢sz mÀr
nem is kap szerepet? Az agyamat sz¡ntelen¡l gy´trû dilemmÀnak ugyanis az a l¢nye-
ge: az akciÂ c¢lszerüs¢g¢t illetû jogos k¢telyeim tudatÀban mi¢rt is d´nt´k v¢g¡l Ãgy,
hogy ¢rtelmes ¢s ¢rdemes kicsemp¢sznem Levitanszkij k¢ziratÀt? Ha abbÂl indulok ki
ä mÀrpedig abbÂl indulok ki ä, hogy Levitanszkij m¢ltÂ a bizalomra, a feles¢ge nem-
k¡l´nben, akkor is k¢rd¢s, meg¢ri-e a magamfajtÀnak, hogy ilyen kockÀzatot vÀllaljon.

Ha hatezer szovjet ÁrÂ egy¡tt nem k¢pes egy cs´ppnyi müv¢szi szabadsÀgot kicsi-
karni magÀnak, akkor majd ¢ppen ¢n, H. Harvitz tudom megvÁvni helyett¡k ezt a
csatÀt? Ki vagyok ¢n, tÀn a szabadÃszÀs manhattani lovagja? Meddig megy el az ember,
ha abbÂl indul ki, hogy mindenki ä m¢g a kommunista is ä szabadnak ¢s egyenlûnek
sz¡letett, ¢s az igazsÀg mindenki¢? Meddig megy el az ember a müv¢szet¢rt, ha Yeats,
Matisse ¢s Beethoven hÁve? Nem besz¢lve TolsztojrÂl ¢s Dosztojevszkijrûl. Addig, hogy
k¢szakarva ¡gyekbe keverje magÀt: elmegy eg¢szen ý CÀri Fels¢ge Csemp¢szeti Hi-
vatalÀig? Vajon az amerikai eln´k meg a k¡l¡gyminiszt¢rium hÀromszoros hurrÀval
¡dv´zli majd, hogy elûmozdÁtottam a müv¢szi-tÀrsadalmi igazsÀgossÀg ¡gy¢t? °s mi
van, ha a v¢g¢n visszÀjÀra s¡l el az eg¢sz? Mit bizonyÁtok azzal, ha kicsemp¢szem Le-
vitanszkij k¢ziratÀt, ¢s kider¡l rÂla, hogy csak egy Àtlagos novellÀsk´tet?

így vitatkoztam magammal t´bbsz´r is, Àm az eredm¢ny csak masszÁv t¢tovasÀg lett.
A l¢nyeg az, hogy az¢rt vÀr tûlem segÁts¢get, mert amerikai vagyok. Enyh¢n szÂlva
pofÀtlansÀg.

K¢t nappal k¢sûbb ä furcsa, hogy jÃlius 4-e Ãgy mÃlt el, hogy nem volt JÃlius Ne-
gyedike (egyre a petÀrdapukkanÀsokra f¡leltem) ä, egy nyugalmas, halvÀnysÀrga nyÀ-
ri est¢n, k¢t monotonul kÁnos moszkvai nap utÀn, bÀr folytattam a mÃzeumi jegyze-
tel¢st, meghÁvtam magam a Bolsojba a ToscÀra. Oroszul ¢nekelte egy dÃs keblü h´lgy
meg egy jÂk¢pü szlÀv tenor, de az olasz cselekm¢ny nem vÀltozott, ¢s Scarpia, aki meg-
Ág¢rte, hogy a kiv¢gzûosztag vakt´lt¢nyt fog hasznÀlni, v¢g¡l alattomos mÂdon ¢les
sortüzre adott parancsot, aminek k´vetkezt¢ben fübe harapott egy Ãjabb müv¢sz, s
Floria Tosca is v¢gzetes leck¢t kapott abbÂl, hogy a szerelem nem olyan, amilyennek
gondolta.

Mellettem a n¢zût¢ren is dÃs keblü h´lgy ¡lt: harminc k´r¡li sz¢p orosz nû, formÀs
alakjÀra simulÂ feh¢r ruhÀban, s szûke haja madÀrforma bozÂttÀ tornyozva ¢kesÁtette
ragyogÂ fej¢t. Lillian n¢zhetett ki Ágy valaha, Rose nem. Ez a nû, akirûl kider¡lt, hogy
egyed¡l van, mezzoszoprÀn hangjÀn hibÀtlanul besz¢lt angolul, eg¢szen enyhe akcen-
tussal.

Az elsû sz¡netben barÀtsÀgosan azt k¢rdezte (siker¡lt tÀrgyilagos, de ¢rdeklûdû
hangot meg¡tnie): ä Amerikai? Vagy esetleg sv¢d?
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ä Nem vagyok sv¢d. Az amerikai talÀlt. Mibûl gondolta?
ä Ha nem zavarja, hogy megmondom ä felelte elbüv´lû nevet¢s kÁs¢ret¢ben ä, egy

kis ´nel¢g¡lts¢get vettem ¢szre magÀn.
ä Itt mell¢fogott.
Amikor kinyitotta a retik¡lj¢t, tavaszi illat Àradt belûle, friss virÀgok illata, s orrom

meg¢rezte a test¢bûl sugÀrzÂ meleget. A fiatalsÀg ¢hs¢ge, Àlmai, vÀgyai tolultak elû
eml¢keim k´z¡l, s ez megindÁtott.

A sz¡netben megfogta a karom, ¢s m¢ly hangon azt k¢rdezte: ä Megk¢rhetem va-
lamire? Mikor utazik el?

ä Holnap.
ä Micsoda szerencse! Nem okozna nagy gondot, ha arra k¢rn¢m, adjon fel l¢gipos-

tÀn egy levelet a f¢rjemnek, aki most PÀrizsban van? Mitûl¡nk l¢gipostÀn is k¢t h¢t,
mÁg egy lev¢l ki¢r Nyugatra. HÀlÀs lenn¢k, ha megtenn¢.

RÀpillantottam a f¢lig franciÀul, f¢lig cirill betükkel megcÁmzett borÁt¢kra, ¢s azt
mondtam, jÂ. çmde a k´vetkezû felvonÀs alatt testemet kiverte a verejt¢k, s az opera
v¢g¢n, Tosca halÀlsikolya utÀn sajnÀlkozva visszaadtam a levelet a nem eg¢szen meg-
lepett h´lgynek. Mintha nem most hallottam volna elûsz´r a hangjÀt. Hazasiettem a
hotelba, ¢s elt´k¢ltem, hogy reggeliig semmi Àron ki nem l¢pek a szobÀmbÂl, aztÀn
pedig irÀny a v¢gtelen k¢k ¢g.

K¢sûbb, mik´zben kortyolgattam az ¢desk¢s, meleg s´rt, amit a pinc¢r hozott fel,
elaludtam a k´nyv f´l´tt, Ágy Àltattam magam, hogy laza vagyok, holott az elutazÀs ¢s
a hazarep¡l¢s nyugtalanÁtÂ gondolatai foglalkoztattak, s amikor karÂrÀm szerint hÀ-
rom perccel k¢sûbb fel¢bredtem, Ãgy tetszett, Ãjabb lid¢rcek telep¡ltek rÀm. R¢m¡let
fogott el, hogy levelet csemp¢sztek a holmim k´z¢, Ãgyhogy Àtkutattam k¢t ´lt´ny´m
minden zseb¢t. Nyet. AztÀn eszembe jutott egyik Àlmom: lassan kinyÁlt az asztalfiÂk,
amelyben n¢hÀny barÀtsÀgos eg¢ren kÁv¡l a t´rpe Feliksz Levitanszkij lakott, egy f¢sü
fogain, akÀr a l¢tra fokain, felkapaszkodott a fiÂk perem¢re, onnan az asztallapra ug-
rott, s arcomba meredve, p´tt´mnyi ´kl¢t rÀzva szÀmomra is ¢rthetû oroszsÀggal ezt
sivÁtotta: ä Atombombnyik! Lem¢szÀroltatok Àrtatlan japÀnok! Amerikai gazemberek!

ä Ez nem igazsÀg! ä kiÀltottam fel. ä Gyerek voltam m¢g akkor, egyetemista.
SzomorÃ Àlom, gondoltam.
K¢sûbb ez jutott eszembe: Tegy¡k f´l, hogy velem is az t´rt¢nik, ami Levitanszkijjal.

Tegy¡k f´l, hogy Amerika ostoba mÂdon k¢nytelen-kelletlen hÀborÃba keveredik KÁ-
nÀval. Le akarjuk ûket mosni a pÀlyÀrÂl, ez¢rt ä vad ¢s hangos tiltakozÀsom ellen¢re,
mely leginkÀbb hadonÀszÀsbÂl ¢s harsÀny gorombÀskodÀsbÂl Àll ä hipp-hopp leszÂ-
runk rÀjuk, m¢g ¢szbe sem kaphatnak, pÀr tucat hidrog¢nbombÀt, s jÂ sürü atomle-
vest kotyvasztunk a Kelet vagy k¢tszÀzmilliÂ lakÂjÀbÂl, v¢rbûl, porcbÂl, velûbûl, a te-
tej¢n meg ott ÃszkÀl a rengeteg kÁnai szemgolyÂ. Az¢rt nyerj¡k meg a hÀborÃt, mert
a szovjetek eleinte k¢ptelenek eld´nteni, kire lûj¢k ki a rak¢tÀikat. °s tegy¡k f´l, hogy
a p¢ldÀtlan m¢szÀrlÀs utÀn vagy tÁzmilliÂ iszonyodÂ amerikai megindul a hatÀrok fel¢,
hogy elmenek¡lj´n az orszÀgbÂl. A hadsereg azonban ä nehogy a nemzeti vagyon ki-
Àramoljon ä tankokkal feltartÂztatja ¢s visszafordÁtja a menek¡lûket. Harvitz a szobÀja
lehÃzott redûnye m´g´tt rejtûzk´dik, s a felhÀborodÀstÂl tajt¢kozva Árja epikus k´lte-
m¢ny¢t, melyben elÁt¢li az amerikaiak Àltal v¢ghezvitt t´megm¢szÀrlÀst. Melyik Àzsiai
vagy mÀs n¢p lesz a k´vetkezû? Az Egyes¡lt çllamokban senki sem akarja k´z´lni a
verset, hÀtha lÀzadÀst szÁt, ¢s Ãjabb menek¡ltÀradatot indÁt meg Kanada ¢s MexikÂ
fel¢. AztÀn egy sz¢p nap kopogtatnak Harvitz ajtajÀn. De nem Àm az FBI, hanem a
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szakÀllas Levitanszkij, ez a szebb napokat lÀtott szovjet turista, modern ä nem k´z¢p-
kori ä kommunista, ¢s felajÀnlja, hogy kicsemp¢szi Harvitz k´ltem¢ny¢nek k¢ziratÀt
a SzovjetuniÂba, hogy megjelenhessen.

Mi¢rt, k¢rdi gyanakodva Harvitz.
Mi¢rt ne? Hogy megadjuk az ÁrÀsnak, ami megilleti.
Zaklatott ¢jszaka utÀn ¢bredtem reggel. Az InturisztnÀl figyelmeztettek, hogy a re-

p¡lûg¢p d¢lelûtt tizenegy Ârai indulÀsa elûtt k¢t ÂrÀval csomagostul legyek a szÀllo-
dahallban. Reggel hatra megborotvÀlkoztam, fel´lt´ztem, h¢tre megettem a joghurt-
bÂl, kolbÀszbÂl, tojÀsrÀntottÀbÂl ÀllÂ reggelit a tizenkettedik emeleti b¡f¢ben ä nagyon
¢hes voltam ä, ¢s taxivadÀszatra indultam. Nem k´nnyü ilyenkor taxit fogni, de v¢g¡l
siker¡lt elcsÁpnem egyet az amerikai k´vets¢gn¢l, nem messze a szÀllodÀtÂl. A szokÀsos
¢s kezdetleges n¢metäfrancia kever¢k nyelven rÀvettem a sofûrt, elûbb jÂ szÂval, aztÀn
k¢t rubellel is nyomat¢kosÁtva a k¢r¢st, hogy vigyen el Levitanszkij hÀzÀhoz, ¢s vÀrjon
meg ä n¢hÀny percrûl van szÂ. Sietve f´lmentem a l¢pcsûn, bekopogtam, s amikor a
f¢lig pizsamÀs ÁrÂ merev arccal ajtÂt nyitott, eln¢z¢st k¢rtem, ami¢rt ilyen korÀn f´l-
¢bresztem. Nyugtalanul ¢s an¢lk¡l, hogy tudnÀm, mi c¢lbÂl, megk¢rdeztem, m¢g
mindig azt akarja-e, hogy kicsemp¢sszem a novellÀi k¢ziratÀt. Pechemre becsapta az
orrom elûtt az ajtÂt.

F¢lÂra mÃlva elk¢sz¡ltem a csomagolÀssal, s mÀr a bûr´nd´met zÀrtam, amikor
kopogtatÀst hallottam az ajtÂn. Tulajdonk¢ppen csak egyetlen koppantÀst. A londiner
j´n a bûr´nd¢rt, gondoltam. Egy pillanatra meglepûdtem a hosszÃ viharkabÀtos, k´-
t´tt sapkÀs aprÂ emberen. RÀm hunyorÁtott, ¢n meg akaratom ellen¢re visszahunyo-
rÁtottam, amikor f´lismertem a taxis Dmitrijt, Levitanszkij sÂgorÀt, aki mÀr benn is
termett. MutatÂujjÀt ajkÀra szorÁtva kigombolta a kabÀtjÀt, m´g¡le elûkapta a becso-
magolt k¢ziratot, s a kezembe nyomta, mielûtt szÂlhattam volna, hogy mÀr nem ak-
tuÀlis.

ä Levitanszkij meggondolta magÀt?
ä Nem meggondolta ä suttogta. ä F¢lt, hogy maga hangja meghallja Kovalevszkij.
ä Ne haragudjon. Gondolhattam volna rÀ.
ä Levitanszkij mondja, ne Árjon neki ä mondta a sÂgor fojtott hangon. ä Amikor

kiadva van k´nyv, k¢rem, egy p¢ldÀny Das Kapital k¡ldj´n neki. Meg¢rt majd ¡zenet.
FogszÁva rÀbÂlintottam.
A szomorÃ szemü, alaktalan kis ember megint rÀm hunyorÁtott, nyirkos tenyer¢vel

megrÀzta a kezem, s mÀr kÁv¡l is ker¡lt az ajtÂn.
F´lnyitottam a bûr´nd´t, s a k¢ziratot rÀtettem az ingeim tetej¢re. AztÀn kipakol-

tam a holmi fel¢t, s a k¢ziratot belecsÃsztattam abba a dosszi¢ba, amiben az irodalmi
mÃzeumokrÂl szÂlÂ f´ljegyz¢seim voltak, meg Lillian levelei. S akkor ¢s ott elhatÀroz-
tam: ha visszaker¡l´k az Egyes¡lt çllamokba, legk´zelebbi talÀlkozÀsunkkor megk¢-
rem, j´jj´n hozzÀm feles¢g¡l. Amikor becsuktam magam utÀn a szobaajtÂt, javÀban
cs´ng´tt a telefon.

A rep¡lût¢r fel¢ menet a taxiban ä egyed¡l, inturisztkakÁs¢ret n¢lk¡l ä el-elfogott
a hÀnyinger. Ha nem a kolbÀsz meg a joghurt az oka, akkor a kutya k´z´ns¢ges f¢le-
lem. De ha Levitanszkijban van annyi kurÀzsi, hogy kijuttassa ezt a k¢ziratot, akkor
az a minimum, hogy segÁtsek neki. Ha belegondolok, Ãgyis olyan keveset tesz¡nk ¢le-
t¡nk sorÀn az emberi szabadsÀg¢rt. S ha a rept¢ren siker¡l szereznem egy szem brÂ-
mot vagy valami hasonlÂ orosz nyugtatÂt, mindjÀrt jobban leszek.

A sofûr a t¡k´rbûl figyelt ä tudÂsarcÃ, szigorÃ f¢rfi ä, s k´zben szenvtelen¡l szÁvta
a cigarettÀt.



ä Le jour fait beau ä jegyeztem meg.
F´lemelt ujjÀval a rep¡lût¢ri Ãt mellett ÀllÂ angol nyelvü feliratra mutatott:
àTartÂs b¢k¢t a vilÀgnak!Ê
ä B¢k¢t ¢s szabadsÀgot ä mosolyodtam el, amint elk¢pzeltem, hogy valaki, nem Ho-

ward Harvitz, ezt festi rÀ pirossal a szovjet feliratra.
TovÀbbment¡nk, s ¢n azt tervezgettem, milyen lesz a kil¢p¢s a SzovjetuniÂ ter¡le-

t¢rûl. Amikor korÀbban diszkr¢ten ¢rdeklûdtem, egy leningrÀdi inturisztka elmondta,
hogy elûsz´r meg kell mutatnom a papÁrjaimat az Ãtlev¢lpultnÀl, aztÀn le kell adnom
az ´sszes rubelemet ä kivinni sÃlyos v¢ts¢g ä, aztÀn feladom a csomagomat, ¢s k¢sz.
Megesk¡d´tt, hogy semmit se n¢znek meg. Persze mÀs a helyzet, ha a hatÀrûr meg-
talÀlja a nevemet egy listÀn, ¢s azt mondja, menjek be a vÀmosokhoz egy bizonyos
csomag¢rt. Ebben az esetben ä mert ha senki se szÂl, ¢n nem hozom szÂba a dolgot
ä odamegyek, ¢s megkapom a k´nyveimet. ögy k¢pzeltem, nem bontom ki a csoma-
got, ¢pp csak beszakÁtom egy kicsit a papÁrt, ha van rajta, mintha csak azt akarnÀm
lÀtni, hogy az van-e benne, amire szÀmÁtottam, aztÀn hÂnom alatt a pakkal od¢bbÀllok.

Azt is hallottam, hogy k´zvetlen¡l a g¢p feljÀrata mellett Àll egy kÀg¢b¢s, elk¢ri az
Ãtlevelet, megn¢zi a f¢nyk¢pet, s´t¢t szem¡vege m´g¡l rÀbÀmul az emberre, s ha nincs
szÀmottevû elt¢r¢s a k¢t lÀtvÀny k´z´tt, akkor kit¢pi a lejÀrt vÁzumot, zsebre teszi, ¢s
f´lenged a g¢pre.

TÁz perc mÃlva a levegûben vagyok, miutÀn hÀrom nyelven becsatoltam a bizton-
sÀgi ´vemet, s figyelem, ahogy a g¢p bedûlve nyugat fel¢ fordul. Ha nagyon n¢zek, a
tÀvolban talÀn ¢szreveszem Feliksz Levitanszkijt, aki a hÀztetûn Àllva egy bambusznÀd
rÃdon lengeti piros-feh¢r-k¢k zoknijait. AztÀn a rep¡lû vÁzszintes helyzetet vesz f´l, s
immÀr a felhûk f´l´tt rep¡l¡nk nyugati irÀnyban. S ez Ágy megy ́ t-hat ÂrÀn kereszt¡l,
hacsak a pilÂta utasÁtÀst nem kap, hogy forduljon vissza, esetleg szÀlljon le Csehszlo-
vÀkiÀban vagy Kelet-N¢metorszÀgban, ahol k¢t nyomozÂ j´n fel a g¢pre sz¢les kari-
mÀjÃ kalapban. K¢pzeletem ¢s akaratom Ãgy int¢zte, hogy mÀsik utast tartÂztassanak
le, aztÀn a g¢p Ãjra a levegûbe emelkedjen, ¢s immÀr minden incidens n¢lk¡l rep¡l-
j¡nk tovÀbb, mÁg csak szabad f´ldet nem ¢r¡nk Londonban.

Mik´zben a taxi k´zeledett a moszkvai rep¡lût¢rhez, jegyemet gyür´getve ¢s bû-
r´nd´m f¡l¢t markolÀszva azt kÁvÀntam, legyen annyi bÀtorsÀgom, amennyi Levi-
tanszkijnak lesz, ha majd kider¡l, hogy û Árta a novellÀkat, amiket siker¡lt kiadatnom,
s ha tÀrgyalÀsa ¢s szenved¢se kezdet¢t veszi.

Levitanszkij elsû novellÀja, melyet feles¢ge, Irina Filippovna fordÁtott le, egy ´zvegy-
emberrûl szÂlt, egy hetvennyolc ¢ves ´regrûl, aki abban rem¢nykedik, hogy meglesz
a macesza Peszahra.

Tavaly megkapta az adagjÀt, Àllami p¢ks¢gben s¡t´tt¢k, Àllami boltban ÀrultÀk.
Csakhogy az id¢n az Àllami p¢ks¢gek nem kaptak enged¢lyt maceszs¡t¢sre. Az ille-
t¢kesek azt mondtÀk, elromlottak a g¢pek, de ugyan ki hiszi el ezt?

Az ´reg elment a rabbihoz, egy csapzott szakÀllÃ ´regebb emberhez, ¢s megk¢r-
dezte, hol szerezhetne maceszt, mert f¢l, hogy nem lesz.

ä °n is ettûl f¢lek ä vallotta be az agg rabbi. °s elmondta, hogy azt tanÀcsoltÀk neki,
biztassa hittestv¢reit arra, hogy s¡ssenek maceszt otthon. A lisztet megvehetik az Àl-
lami boltokban.

ä De hÀt mire megyek ¢n azzal? ä k¢rdezte az ́ zvegyember, ¢s eml¢keztette a rabbit,
hogy ami neki van, egyetlen kicsi szoba egy egylapos villanyfûzûvel, az nemigen ne-
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vezhetû otthonnak. A feles¢ge k¢t ¢ve meghalt, s egyetlen ¢lû gyermeke az asszony-
lÀnya, aki a f¢rj¢vel Birobidzsanban ¢l. A t´bbi rokona ä mÀrmint az a k¢t unokatest-
v¢r, aki a n¢met megszÀllÀs utÀn ¢letben maradt ä OdesszÀban lakik, s û, m¢g ha volna
kemenc¢je, akkor se tudna maceszt s¡tni, hiszen sose prÂbÀlta. HÀt most mit tegyen?

A rabbi ekkor megÁg¢rte az ´zvegyembernek, hogy megprÂbÀl neki szerezni egy-
k¢t kilÂ maceszt, mire az nem gyûz´tt hÀlÀlkodni ´r´m¢ben.

Aggodalmasan vÀrt egy hÂnapig, de a rabbi nem tett emlÁt¢st a maceszrÂl. TalÀn
elfelejtette. Hiszen igencsak ´reg ember, rÀadÀsul sÃlyos gondok nehezednek a vÀllÀ-
ra, az ´zvegyember hÀt nem akarta s¡rgetni. Csakhogy a Peszah veszedelmesen k´-
zeledett. Egy h¢ttel a szent ¡nnep elûtt az ́ zvegyember m¢giscsak elment a rabbihoz.

ä Rabbi ä fogta k´ny´rgûre ä, Ág¢rt¢l nekem egy-k¢t kilÂ maceszt. Mi van vele?
ä Tudom, hogy Ág¢rtem ä felelte a rabbi ä, de mÀr nem tudom biztosan, kinek. íg¢rni

k´nnyü. ä Nedves zsebkendûvel itatgatta az arcÀt. ä Figyelmeztettek, hogy letartÂztat-
hatnak azzal a vÀddal, hogy p¢nz¢rt maceszt k¢szÁtek ¢s ÀrusÁtok. Azt mondtÀk, ez akkor
is megeshet, ha teljesen ingyen, ajÀnd¢kba adom a maceszt. Most talÀltÀk ki, hogy van
ilyen büncselekm¢ny. Az¢rt csak fogd ezt. ¹reg vagyok, ha letartÂztatnak, ugyan med-
dig bÁrja ki egy ilyen ´regember LubjankÀban? HÀla istennek nem sokÀ. Tess¢k, adok
neked egy kis csomag maceszt, de senkinek se szabad elÀrulnod, honnan van.

ä Az ör ´r´k ÀldÀsa legyen veled, rabbi. Ami pedig a b´rt´nt illeti ¢s a meghalÀst,
az jusson inkÀbb az ellens¢geinknek.

A rabbi odament a szekr¢nyhez, ¢s kivett egy papÁrba burkolt, zsineggel Àtk´t´tt
kis csomag maceszt. Amikor az ´zvegyember suttogva f´lajÀnlotta, hogy legalÀbb a
liszt ÀrÀt kifizeti, a rabbi hallani sem akart rÂla. ä çd az Isten ä mondta ä, habÀr olykor
nem egyk´nnyen. ä Azt is mondta, a rÀszorulÂknak is csak szük´sen jut, Ãgyhogy vi-
gye, amit kapott, ¢s adjon hÀlÀt az örnak.

ä Majd kevesebbet eszem ä felelte az ´reg. ä SzÀmolni fogom a falatokat. Az utolsÂ
maceszt f¢lreteszem, hogy legyen mit n¢znem ¢s megcsÂkolnom, ha mÀr nincs t´bb.
Isten meg fogja ¢rteni.

A kev¢ske macesznak ´rvendezve fel¡lt a trolira, ahol ´sszetalÀlkozott egy mÀsik
zsidÂval, egy sorvadt kezü emberrel. Halkan besz¢lgettek jiddis¡l. Az idegen pillantÀsa
a sz´gletes csomagrÂl az ́ zvegyemberre siklott, aztÀn rekedten suttogva megk¢rdezte:
ä Macesz? ä Az ´regnek k´nny gyült a szem¢be, mik´zben bÂlintott ä Isten kegyelm¢-
bûl. ä Hol szerezted? ä çd az Isten. ä Ha Àd, hÀt ¢nnekem is adhatna ä borongott az
idegen. ä De nekem nincs olyan szerencs¢m. A clevelandi rokonoktÂl vÀrtam csomagot.
Azt ÁrtÀk, a legfinomabb maceszbÂl k¡ldenek egy jÂ adagot, de hiÀba tudakolom a ha-
tÂsÀgnÀl, egyre csak azt mondjÀk, nem ¢rkezett macesz. Tudod, mikor fog ide¢rni? ä
d¡nny´gte. ä Majd Peszah utÀn egy-k¢t hÂnappal, akkor meg mire megyek vele?

Az ́ zvegyember szomorÃan bÂlogatott. Az idegen megt´r´lte a szem¢t a jÂ kez¢vel,
aztÀn a k´vetkezû megÀllÂnÀl t´bbedmagÀval egy¡tt leszÀllt. Azt se mondta, Isten Àld-
ja, de az ´zvegyember sem: nem akart megint elûhozakodni a maga szerencs¢j¢vel.
çm amikor û is leszÀllÀshoz k¢sz¡lûd´tt, len¢zett a lÀbÀhoz, ahovÀ a csomagot tette,
¢s nem volt ott mÀs, csak a lÀba. Mintha egy hatalmas sz´g hasÁtotta volna fel a gerinc¢t,
olyan kÁn nyilallt bel¢je. Esz¢t vesztve kutatta Àt a kocsi minden zugÀt, jÂcskÀn tÃlment
a megÀllÂn, ahol le akart volna szÀllni, v¢gigk¢rdezett minden utast, a kalauznût, a
trolivezetût, de hiÀba: mind megesk¡d´tt, hogy szÁn¢t se lÀtta a macesznak.

Ekkor jutott esz¢be, hogy a sorvadt kezü idegen lophatta el.
HÀt lehets¢ges volna, tette f´l magÀnak a k¢rd¢st a k¢ts¢gbeesett ´zvegyember,
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hogy egyik zsidÂ meglopja a mÀsikat, ¢s elvegye tûle a pÂtolhatatlan maceszt? HiÀba
lehetetlen, ez t´rt¢nt.

Most aztÀn egy szÀl maceszom sincsen, annyi sem, hogy n¢zzem. Ha lophatn¢k ma-
gamnak, bizony lopn¢k, zsidÂtÂl, orosztÂl, egyre megy. Azt gondolta, meglopnÀ akÀr
az ´reg rabbit is.

Hazaballagott hÀt az ´zvegyember ¡res k¢zzel, s a Peszah Ãgy k´sz´nt´tt rÀ, hogy
nem volt a hÀznÀl macesz.

A TÀlisz  cÁmü novella egy tizenh¢t ¢ves ifjÃrÂl szÂlt, akinek csupasz ÀllÀn m¢g alig ¡t-
k´z´tt ki egy-k¢t kÂsza szûrszÀl, s aki KirovbÂl j´tt MoszkvÀba, az Arhipova utcai zsi-
nagÂga el¢. Sz¢p nagy imasÀl volt nÀla, ragyogÂ sz¢ps¢gü feh¢r darab, ¢s tizen´t ru-
bel¢rt kÁnÀlta megv¢telre a k´r¢je sereglû k¡l´nf¢le rendü-rangÃ zsidÂknak, kÁvÀncsi,
rosszallÂ ¢s mohÂ pillantÀsok keresztt¡z¢ben. A t´bbs¢g elhÃzÂdott tûle, kivÀlt az ́ re-
gebbje, jÂllehet a hitbuzgÂbbakat igencsak nyugtalanÁtotta, hogy nem tudnak Ãj ima-
sÀlat venni a r¢gi helyett, amely lassan elrongyolÂdik a vÀllukon a mindennapos hasz-
nÀlatban. ä A besÃgÂk bujtottÀk fel ä suttogtÀk egymÀsnak ä, hogy aztÀn majd legyen
kit besÃgniuk.

HiÀba az ´regek intelmei, a fiatalok k´z¡l sokan mustrÀlgattÀk Àmulattal a tÀliszt.
ä Honnan van ilyen finom imasÀlad? ä faggattÀk az ifjÃt. ä Nemr¢g halt meg az apÀm,
az ́ v¢ volt ä felelte. ä Egy r¢gi barÀtjÀtÂl kapta, egy gazdag zsidÂtÂl ä tette m¢g hozzÀ.
ä °s mi¢rt nem tartod meg? Hiszen magad is zsidÂ vagy, nem? ä Igaz ä felelte az ifjÃ
a zavar legcsek¢lyebb jele n¢lk¡l ä, csakhogy most Bratszkba k¢sz¡l´k komszomolak-
tivistÀnak, aztÀn meg kell n¢hÀny rubel a hÀzasodÀshoz. Egy¢bk¢nt is meggyûzûd¢ses
ateista vagyok.

Az egyik fiatalember, akinek borotvÀlatlan, pufÂk arcÀrÂl lerÁtt, mennyire tetszik
neki a gy´ny´rü feh¢r tÀlisz, rajta a csillogÂ feh¢r dÁszvarrÀs ¢s n¢gy sarkÀn a hosszÃ
selyem szeml¢lûszÀlak, odasÃgta az ifjÃnak, hogy ́ t rubelt esetleg megadna ¢rte. Csak-
hogy ezt meghallotta a gabbÀj, a hitk´zs¢g vilÀgi vezetûje, s botjÀt a magasba emelve
rÀkiÀltott a suttogÂra: ä JÂl vigyÀzz, te huligÀn, nehogy az az imasÀl legyen a halotti
lepled! ä Mire a borotvÀlatlan arcÃ zsidÂ visszakozott.

ä Meg ne ¡sd ä kiÀltott fel a r¢m¡lt rabbi, aki a zsinagÂgÀbÂl kil¢pve megpillantotta
a gabbÀj f´lemelt botjÀt. ImÀra biztatta a zsidÂkat, az ifjÃhoz pedig Ágy szÂlt: ä °pp
el¢g a bajunk, eredj innen, k¢rlek. KegytÀrgyakat ÀrusÁtani tilos. Csak nem akarod,
hogy tiltott gazdasÀgi tev¢kenys¢ggel vÀdoljanak meg benn¡nket? Csak nem akarod,
hogy ´r´kre bezÀrjÀk a zsinagÂgÀt? HÀt cselekedj jÂt nek¡nk is, meg magadnak is, ¢s
eredj innen.

A hittestv¢rek bementek, az ifjÃ pedig magÀra maradt odakinn a l¢pcsûn. çm egy-
szer csak megjelent az ajtÂban a gabbÀj, ez a hajlott gerincü f¢rfi, akinek gyulladÀsos
f¡l¢ben vattacsomÂ ¢ktelenkedett.

ä Ide hallgass ä szÂlÁtotta meg az ifjÃt. ä Tudom, hogy loptad. De hÀt v¢gsû soron
a tÀlisz az tÀlisz, s Isten nem tesz f´l k¢rd¢seket az û n¢p¢nek. Adok ¢rte nyolc rubelt,
se t´bbet, se kevesebbet. Csapj a tenyerembe gyorsan, m¢g mielûtt v¢ge az istentisz-
teletnek, ¢s kij´nnek a t´bbiek.

ä Legyen tÁz, ¢s a ti¢d ä felelte az ifjÃ. ä Csak nyolc rubelem van ä n¢zett rÀ ravaszul
a gabbÀj ä, de vÀrj meg itt, k¢rek k´lcs´n k¢t rubelt a sÂgoromtÂl.

Az ifjÃ t¡relmesen vÀrakozott a sÃlyos sz¡rk¡letben. N¢hÀny perc mÃlva fekete au-
tÂ tünt fel, megÀllt a zsinagÂga elûtt, ¢s k¢t rendûr szÀllt ki belûle. Az ifjÃ rÀd´bbent,
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hogy a gabbÀj f´ljelentette. Jobb ´tlet hÁjÀn hirtelen¢ben fej¢re terÁtette az imasÀlat,
¢s hangos imÀdkozÀsba fogott: szenved¢lyes kÀddist mondott. A rendûr´k megtor-
pantak, nem mertek a k´zel¢be menni, mÁg imÀdkozik, a l¢pcsû aljÀn Àllva vÀrtÀk,
hogy befejezze. Ezenk´zben kij´ttek a templombÂl a zsidÂk, ¢s nem akartak hinni a
f¡l¡knek. Egyik¡k se gondolta volna, hogy az ifjÃ ilyen buzgÂn tud imÀdkozni. Meg-
indÁtotta ûket a hang: egy szÁve m¢ly¢bûl imÀdkozÂ ember panaszos, szenved¢lyes
hangja. TalÀn csakugyan nemr¢g vesztette el az apjÀt. MindnyÀjan fesz¡lten hallgat-
tÀk, s arra gondoltak, bÀrcsak ́ r´kk¢ imÀdkozna, hiszen jÂl tudtÀk, hogy ha elhallgat,
nyomban lefogjÀk, ¢s b´rt´nbe vetik.

Bes´t¢tedett. A zsinagÂga tornya f´l´tt, a sürü felhûk m´g¡l f´ldereng a hold. Az
ifjÃ csak imÀdkozik, s a t´bbiek a s´t¢t utcÀn ´sszeverûdve hallgatjÀk. Ott van a k¢t
titkosrendûr is, de nem lÀtni ûket. Nem lÀtni az ifjÃt sem. Csak a vilÀgÁtÂ feh¢r imasÀlat
lÀtni ima k´zben.

Az utolsÂ elbesz¢l¢s, amit Irina Filippovna lefordÁtott, egy vegyes hÀzassÀgbÂl szÀrma-
zÂ ÁrÂrÂl szÂlt, orosz apa ¢s zsidÂ anya fiÀrÂl, aki ¢veken Àt titokban Árt novellÀkat. MÀr
fiatalon ÁrÂ szeretett volna lenni, de eleinte nem merte ilyen nagy fÀba vÀgni a fejsz¢j¢t,
Ãgyhogy fordÁtÀssal kezdte, Àm egyszer csak komolyan ¢s ujjongva belefogott, s egy idû
mÃlva maga is meglepûd´tt, hogy sok ÁrÀsa ä novellÀinak vagy a fele ä zsidÂkrÂl szÂl.

Egy f¢lzsidÂnÀl ez normÀlis arÀny, gondolta. A t´bbi elbesz¢l¢se oroszokrÂl szÂlt,
akik olykor apja rokonaira hasonlÁtottak. ä Milyen jÂ, hogy ilyen k¡l´nb´zû forrÀsaim
vannak ä lelkendezett a feles¢g¢nek. ä így sokf¢le ¢lethelyzetet meg tudok Árni.

T´bb¢vi munka utÀn elk¡ld´tt egy vÀlogatÀst diÀkkori jÂ barÀtjÀnak, Viktor Zver-
kovnak, aki most a Progresz K´nyvkiadÂ szerkesztûje volt, s miutÀn megkapta Zver-
kov sietûsen lefirkantott rejt¢lyes lev¢lk¢j¢t, hogy szem¢lyesen besz¢lj¢k meg a dolgot,
egy d¢lelûtt bement hozzÀ a kiadÂba. Az ideges term¢szetü Zverkov ä aki maga mes¢lte
sz¢lt¢ben-hosszÀban, hogy a feles¢ge semmibe veszi ä felpattant a sz¢kbûl, s f¡l¢t egy
percig az ajtÂr¢sre szorÁtva rÀfordÁtotta a kulcsot. Ekkor gyors l¢ptekkel visszament
az ÁrÂasztalÀhoz, s miutÀn a zseb¢bûl elûvett kulccsal kinyitotta a fiÂkot, kivette belûle
a k¢ziratot. V´r´s arcÃ, testes f¢rfi volt, foga sÀrgÀs, hangja rekedtes, s most szemlÀto-
mÀst feszengett, mintha attÂl f¢lne, hogy a k¢zirat felrobban a kez¢ben, ¢s kiveri a
szem¢t.

ä Nagyon k¢rlek, Tolja ä suttogta zihÀlÂ hangon, az ÁrÂ f¡l¢hez hajolva ä, azonnal
vidd el inn¢t ezeket a sz´rnyü novellÀkat.

ä Mi bajod van? Mi¢rt reszketsz Ãgy? ä tudakolta az ÁrÂ.
ä Ne tettesd magad ilyen naivnak. El vagyok k¢pedve, hogy egy ilyen elhajlÂ szel-

lemis¢gü anyagot ideadsz k´zl¢sre. Mint szerkesztûnek az a v¢lem¢nyem, hogy iro-
dalmi szempontbÂl az ÁrÀsaid vitathatÂ ¢rt¢küek ä ûszinte vagyok, Tolja, ez¢rt nem
ÀllÁtom, hogy ¢rt¢ktelenek ä, de egy-egy ilyen t´rt¢net veszedelmes provokÀciÂ a rend-
szer¡nk ellen. F´l nem foghatom, mi¢rt kell neked zsidÂkrÂl Árnod. Mit tudsz te rÂluk?
A te kultÃrÀd egyÀltalÀn nem zsidÂ kultÃra, hanem szovjet-orosz. SzÁntiszta k¢pmu-
tatÀs ez az eg¢sz. Meg antiszemitizmus.

F´lÀllt, hogy becsukja az ablakot, s mielûtt vissza¡lt volna, bekukkantott a szek-
r¢nybe.

ä Neked elment az eszed, Viktor ä horkant fel az ÁrÂ. ä Ezekrûl a novellÀkrÂl aztÀn
mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy antiszemitÀk. Legf´ljebb ha fejtetûre Àllva
olvassa ûket valaki.
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ä Egyetlen logikus magyarÀzat lehets¢ges ä ¢rvelt a szerkesztû. ä A legeln¢zûbb
elemz¢s szerint is, amely jÂhiszemüs¢get f´lt¢telez rÂlad, ezek a novellÀk fittyet hÀny-
nak a szocialista realizmusnak, ¢s veszedelmesen kac¢rkodnak a szovjetelleness¢ggel,
hogy finoman fejezzem ki magam. Te talÀn nem vagy ennek tudatÀban, hiszen egy
mü k¢pes rÀ, hogy orrÀnÀl fogva vezesse az ÁrÂt, de nekem, szerkesztû l¢v¢n jÂ a szima-
tom az ilyesmire. A besz¢lget¢seinkbûl tudom rÂlad, Tolja, hogy ûszinte hÁve vagy a
szocializmusnak. Ez¢rt hÀt ¢n nem vÀdollak meg azzal, hogy gyalÀzod a szovjet rend-
szert, de ettûl mÀsok m¢g megvÀdolhatnak. °s meg is fognak. Ha az Oktyabr valamelyik
munkatÀrsa elolvassa a novellÀidat, hÀt a nyakamat teszem rÀ, hogy lûttek a pÀlyÀd-
nak. Tebelûled mintha hiÀnyozna a legelemibb ´nv¢delmi ´szt´n, s ami m¢g sz´r-
nyübb, nem Àtallsz Àrtatlanokat is magaddal rÀntani. Ha ezek itt az ¢n novellÀim vol-
nÀnak, biztosÁthatlak, hogy nem jutna eszembe hozzÀd vinni ûket. Azt ajÀnlom, sem-
misÁtsd meg ezt a dosszi¢t, m¢g mielûtt a dosszi¢ semmisÁt meg t¢ged.

Viktor mohÂn belekortyolt az ÁrÂasztalÀn ÀllÂ pohÀr vÁzbe.
ä Azt mÀr nem ä csattant fel az ÁrÂ. ä A hangv¢tel meg a t¢ma ugyan mÀs, de ezeknek

az ÁrÀsoknak a szelleme ugyanolyan, mint a korai szovjet ÁrÂk¢: a forradalmat k´vetû
¢vek ´r´mteli szelleme.

ä Gondolom, tudod, milyen sorsra jutott jÂ n¢hÀny ilyen à´r´mteli szellemÊ.
Az ÁrÂnak egy pillanatra tÀgra nyÁlt a szeme. ä Na ¢s ami nem zsidÂ t¢mÀjÃ? Van

itt t´bb olyan ÁrÀs, ami egyszerü orosz emberekrûl szÂl. Azt rem¢ltem, hogy egy-k¢t
ilyet esetleg beajÀnlasz a Novi Mirn¢l vagy a JunosztynÀl. çrtatlan darabok, ¢s jÂl vannak
megÁrva.

ä HÀt a k¢t prostituÀltrÂl szÂlÂt, azt nem ä sz´gezte le a szerkesztû. ä Rejtett tÀrsa-
dalomkritika van benne, ¢s kÀrosan naturalista.

ä A prostituÀlt is a tÀrsadalomban ¢l.
ä Az lehet, de ¢n akkor sem javasolhatom, hogy k´z´lj¢k. Hallgass rÀm, Tolja: ha

tovÀbbra is szeretn¢l fordÁtÀsi munkÀt kapni tûl¡nk, akkor azonnal meg kell szaba-
dulnod ettûl az eg¢sz paksam¢tÀtÂl. Csakis Ágy elûzheted meg azt a sÃlyos veszedelmet,
amely nemcsak rÀd meg a csalÀdodra leselkedik, hanem erre a kiadÂra is, amelyik
idÀig olyan bizalommal ¢s bûkezüen bÀnt veled.

ä Mivel nem te vagy a novellÀk szerzûje, Viktor Alekszandrovics, neked igazÀn nincs
f¢lnivalÂd ä nyugtatta meg gunyorosan az ÁrÂ.

ä Nem vagyok gyÀva, ha erre c¢lzol, Anatolij Boriszovics, de ha egy elszabadult moz-
dony szÀguld fel¢m, akkor tudom, hogy f¢lre kell ugrani.

Az ÁrÂ sebt¢ben ́ sszekapkodta a k¢ziratot, begy´m´sz´lte bûrtÀskÀjÀba, ¢s hazabu-
szozott. Feles¢ge m¢g nem j´tt meg a munkÀbÂl. Az ÁrÂ elûvette a novellÀkat, s mihelyt
egyet elolvasott, laponk¢nt el¢gette a mosogatÂban.

Kilenc¢ves kisfia hazaj´tt az iskolÀbÂl, ¢s megk¢rdezte: ä Mit ¢getsz? A mosogatÂ-
ban nem is szabad t¡zet rakni!

ä El¢getem a tehets¢gemet ä felelte az ÁrÂ. ä A tisztess¢gemet. Meg az ́ r´ks¢gemet.
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Benedek IstvÀn GÀbor

EGY NYçRI NAP

A majom. Csak az a rohadt majom ne lett volna. Egyszerüen elvesztette az esz¢t. Mi
a fen¢nek is ment be a k´nyvel¢sbe? çtszÂlhatott volna a pÀrtcsoportbizalmi¢rt tele-
fonon, ÀthÁvathatta volna a titkÀrnûj¢vel, elv¢gre egy eln´k megtehet ilyesmit a be-
osztottjÀval.

De ez pÀrt¡gy volt. °s hangsÃlyozni akarta: û ugyanolyan egyszerü tag, mint min-
denki mÀs az alapszervezetben. A bizalmi pedig vÀlasztott funkciÂ, aminek meg kell
adni a tiszteletet. Ezt a lenini gyakorlatot az Ãj pÀrttagok talÀn nem is ¢rtik. AmiÂta a
k´zponti instrukciÂk k´vetkezt¢ben hÁgul a tagsÀg ä mert neki bizony ez volt a v¢le-
m¢nye a mostani pÀrt¢pÁt¢si programrÂl ä, elk¢pesztû ¢s felhÀborÁtÂ, ki mindenkit
vesznek fel.

A kÁv¡lÀllÂk aztÀn v¢gk¢pp nem becs¡lhetik f´l az ilyen gesztus ¢rt¢k¢t. Hogy û
ment Àt Szekeresn¢nek szÂlni.

Az a lusta liba a ker¡leti pÀrtbizottsÀgon, igen. ý az oka a kÁnos ¡gynek. Ami¢rt ût
¢rtesÁtette: Ãj gyüjt¢si kampÀny indul a vietnami Àrva gyerekek javÀra. HÀt ez nem
volt helyes! Ilyenkor a pÀrttitkÀrt kell keresni, s ha û nincs, mint ahogy most valÂban
nyaral a titkÀruk, akkor ä ugyancsak pÀrtvonalon maradva ä az agit-prop. titkÀrt. °s
csak ha û sincs bent, mert p¢ldÀul beteg, mik¢nt t¢nyleg az, j´het a pÀrtcsoportbizalmi.
De az az adminisztratÁv elvtÀrsnû a ker¡letben nem is prÂbÀlta meg, hogy v¢gigjÀrja
ezt az utat. Egyenesen ût hÁvta. Neki telefonÀlt. Alighanem a regiszteres f¡zet¢ben
nem is szerepel mÀs n¢v tûl¡k, csak az ´v¢.

Ez az¢rt egy kis el¢gt¢tellel t´lt´tte el.
Amikor kinyitotta a k´nyvel¢s ajtajÀt, sût mielûtt m¢g lenyomta volna a kilincset,

mÀr tudta, odabent t´rt¢nt valami. Mert az asszonyok Ãgy vihorÀsztak, rajcsÃroztak,
mintha cirkuszban volnÀnak.

ä Mi ez a hühÂ? ä kiÀltott rÀjuk. A nûk megszeppentek. Megszeppentek ¢s elhall-
gattak. Elûsz´r is mindegyik¡k Àllt. Nyolc nû dolgozott ebben a szobÀban, ¢s d¢lelûtt
f¢l tizenegykor Àlltak, m¢ghozzÀ ´sszevissza, s ki-ki nem is a sajÀt ÁrÂasztalÀnÀl.

R¢m¡lten merevedtek meg, büntudatosan. Egyik-mÀsik ijedten bÀmult rÀ, de t´bb-
s¢g¡k les¡t´tte a szem¢t.

Nem tudta, mi t´rt¢nt. De aztÀn szokatlan, k¡l´n´s mozgÀst ¢szlelt az egyik abla-
kon.

Nos, a f¡gg´nyrÃdon ott gubbasztott a majom. Az ajtÂnyitÀstÂl, egy f¢rfi vÀratlan
megjelen¢s¢tûl alighanem megriadt, de negyed perc sem telt el, ¢s a nyavalyÀs mÀris
Àtugrott a mÀsik, a k´z¢psû ablak f¡gg´nytartÂ rÃdjÀra, mik´zben szûr´s kis mancsÀ-
val hozzÀvÀgott egy sz¢trÀgott almacsutkÀt.

öjra kit´rt a nevet¢s.
ä Ugye milyen cuki? ä k¢rdezte felszabadultan az egyik nû, de aztÀn elhallgatott.
Az irodahelyis¢get n¢zte: a padlÂn, az asztalokon sz¢trÀgott narancsh¢j, sÀrgar¢pa-

marad¢kok. K´zben a majom mÀr a harmadik ablakon mÀszott, f¢l karral lÂgott a
karnison, aztÀn elk¢pesztû lend¡lettel leugrott egy asztalra, de csak az¢rt, hogy onnan
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mÀris felpattanjon a csillÀrra. Fantasztikus volt. Az eg¢sz majom nem volt nagyobb
egy macskÀnÀl.

Le kellett k¡zdenie a nevethetn¢kj¢t. De ha most vel¡k ¢lvezkedik, egy¢rtelmüen
deklarÀlja, hogy a munkahely¡k cirkusszÀ lett, v¢ge a fegyelemnek, a rendnek, s hogy
a n¢pgazdasÀgnak, az orszÀgnak az a kis darabja, ami ûrÀ bÁzatott, majomk´rlett¢ vÀlt.

ä Ki¢ a majom? ä k¢rdezte. V¢get akart vetni ennek a hühÂnak, ennek a tekint¢ly¢t
is vesz¢lyeztetû vihÀncnak.

ä Az eny¢m ä tette fel a kez¢t iskolÀs igyekezettel Papadopulosz Dimitriszn¢.
Te jÂ ¢g, mondta magÀban. Csak ez kellett. Azonnal tudta, ha nem vigyÀz, s´t¢t

¡gybe keveredik.
ä Szekeresn¢ ä n¢zett a pÀrtcsoportbizalmira olyan kem¢nyen, ahogyan csak tu-

dott ä, j´jj´n be hozzÀm.
Semmi k¢rem, legyen szÁves. Pedig mÀskor vigyÀzott arra, hogy a nûkkel udvaria-

san besz¢ljen.
Ki kell nyomozni ezt a majomdolgot. °s fegyelmit kell adni annak a g´r´g nûnek.

Ezt Ágy kÁvÀnja a hivatal rendje. Csakhogy. Csakhogy ez a Papadopuloszn¢ nem egy-
szerü eset. Nem egyszerü? Kifejezetten borzasztÂ. A rohadt majma miatt m¢g a v¢g¢n
politikai csapdÀba esik.

Annyi gondolat rajzott a fej¢ben, hogy be kellett menek¡lnie a szobÀjÀba. A titkÀr-
nûj¢nek ¢ppen csak odavetette, vÀrakoztassa Szekeresn¢t, majd telefonon kiszÂl ¢rte.
Bentrûl, de ugyancsak telefonon m¢g bek¢rt egy pohÀr kristÀlyvizet. Le kellett hig-
gadnia.

SzÂval a g´r´g nû majmot hozott az irodÀba. De lassan a testtel! Ez az asszony fe-
les¢ge a MagyarorszÀgon ¢lû g´r´g kommunistÀk elsû titkÀrÀnak. °s a f¢rj mint ilyen,
eln´ks¢gi tagja a G´r´gorszÀgon kÁv¡l mük´dû GKP-nak. A pÀrt odahaza illegalitÀs-
ban van, mÀshol is persze, mint p¢ldÀul T´r´korszÀgban. Itt, MagyarorszÀgon viszont
szabadon ¢lnek ¢s tev¢kenykednek.

ä HohÂ! ä jutott hirtelen valami nagyon fontos az esz¢be. HÀt persze. Megvan a
majom! A mÃlt napokban a g´r´g pÀrt k´zponti bizottsÀga KairÂban ¡l¢sezett.
Nasszer most valami¢rt nagyon tÀmogatja az Egyiptomban ¢lû g´r´g´ket, s k´z¡l¡k
is elsûsorban a kommunistÀkat. Eml¢kezett is, Papadopuloszn¢ egy nap szabadsÀgot
vett ki, hogy a f¢rj¢t jÂl felk¢szÁtse az utazÀsra. TehÀt onnan valÂ a majom, talÀn ¢ppen
Gamal Abdeltûl.

De hogy hozhat be valaki MagyarorszÀgra egy majmot csak Ãgy? °s ha beteg ez a
majom? Ha k¡l´nleges fertûz¢seket hordoz? HÀt mit k¢pzelnek a hatÀrûr´k ott Feri-
hegyen?

Ez a kisebbik baj. Neki nem a hatÀrt kell v¢denie, hanem a munkafegyelmet. A
sz´vetkezeti szakmai k´zpont tekint¢ly¢t. °s ha û most nem l¢p, a gy´nges¢g¢nek rossz
k´vetkezm¢nye lehet. Bek´lt´zik ide az erjed¢s. Az anarchia.

Persze a dolgok speciÀlisan Àllnak. Vagyis nem adhat fegyelmit ennek a MilitinÀnak
vagy hogy a fen¢be hÁvjÀk. Sosem tudta megjegyezni: Mitilina vagy Militina. MÀr a
Papadopuloszt is gyakorolnia kellett.

Rossz szÀjÁzzel eml¢kezett kicsigyerek-korÀra. A zsidÂ szavakat is k¢ptelen volt meg-
jegyezni. F´lcser¢lte a szÂtagokat. °s nem akart semmilyen imÀt megtanulni kÁv¡lrûl.

Elmosolyodott. LÀm, û mÀr ́ szt´n´sen is antiklerikÀlis volt. De az¢rt amikor elûsz´r
kellett hangosan kimondania a g´r´g asszony nev¢t, belet´rt a nyelve. Tavaly, a mÀjus
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elsejei ¡nneps¢g¡k´n mutatta be a kollektÁvÀnak Ãj munkatÀrsukat. ºgyesen ´ssze-
k´t´tte a szÀlakat. M¢ltatta a g´r´g n¢p szabadsÀgharcÀt a negyvenes ¢vek mÀsodik
fel¢ben, s persze a magyar kommunistÀk ¢s a n¢p internacionalista k´teless¢gtudÀsÀt,
a szolidaritÀs nagyszerü p¢ldÀjÀt, amellyel befogadtÀk az imperialistÀk elûl menek¡lû,
ezer sebbûl v¢rzû hûs´ket. De a g´r´g nû nev¢t nem tudta helyesen kiejteni.

Az ¡gy hÀtter¢rûl term¢szetesen nem szÂlhatott a nyilvÀnossÀg elûtt. Hogy a g´r´g
pÀrt illegÀlis ¢s k¡lf´ld´n mük´dû szÀrnyain bel¡l felrobbant egy atombomba. A r¢gi
vezetûgarnitÃrÀt egyik naprÂl a mÀsikra levÀltottÀk.

Mindenkit. Jobboldali elhajlÀs¢rt, frakciÂzÀs¢rt. Ki tudja, mi¢rt?
°s a hely¡kre csupa ismeretlen elvtÀrs ker¡lt MagyarorszÀgon is. MegbÁzhatÂ, t´bb-

nyire vid¢ken ¢lû macedÂnok. Papadopulosz¢k is Beloiannisz falubÂl j´ttek fel Pestre.
Ezt nem mÀstÂl, mint a pÀrtk´zpont k¡l¡gyi osztÀlyÀnak munkatÀrsÀtÂl tudta. Aki

szem¢lyesen tisztelte meg lÀtogatÀsÀval, amikor is elmagyarÀzta neki a helyzetet. Mert
Papadopuloszn¢t neki kellett alkalmaznia. Az Ãj elsû titkÀr a magyar pÀrttÂl azonnal
lakÀst kapott, a feles¢ge pedig nÀluk ÀllÀst. NÀluk, hogy az¢rt ne legyen szem elûtt.

JÂt besz¢lgettek ezzel a k¡l¡gyi elvtÀrssal. Mert amikor û elmondta, hogy korÀbban
a Bel¡gyminiszt¢rium ezredese volt, ezt megelûzûen pedig az Àllamv¢delemn¢l dol-
gozott, lÀtogatÂja eg¢szen feloldÂdott. Az ¢desapja volt a kitelepÁt¢si kormÀnybiztos,
neki szem¢ly szerint jÂ ismerûse.

SzÂval ekkor tudta meg, hogy a magyar pÀrtnak semmi, de semmi befolyÀsa, rÀ-
hatÀsa nincs a g´r´g elvtÀrsak vonalvezet¢s¢re. ýk csupÀn a keretet biztosÁtjÀk a mü-
k´d¢s¡kh´z, az ideolÂgiai ¢s a szervezeti k¢rd¢seket MoszkvÀban int¢zik.

ä Moszkva! ä jutott most az esz¢be. Hiszen Papadopulosz ¢ppen egy ¢ve nyolchetes
pÀrtiskolÀn volt MoszkvÀban. Vagyis a majom miatt û nem adhat fegyelmit a g´r´g
nûnek. Hogyisne. Papadopulosz MoszkvÀban megismerkedett egy csomÂ fontos em-
berrel, titkos ¢s m¢g titkosabb illetûkkel, itthon is rajzanak k´r¡l´tte az ilyen-olyan
szak¢rtûk, megfigyelûk, ¢rt¢kelûk, k´vetkez¢sk¢pp nagy marha volna, ha ez¢rt a nya-
valyÀs majom¢rt belek´tne az asszonyÀba.

De ha nem l¢p, mi lesz a tekint¢ly¢vel? Azt nem teheti, hogy vasfegyelmet tart a
magyar dolgozÂk k´r¢ben, mik´zben a g´r´g asszony szabadon majmozhat.

Csak semmi kapkodÀs ä intette le magÀt. àBetonfejÊ ä jutott hirtelen esz¢be a r¢gi
csÃfneve. Mert nem becen¢v volt ez, egye meg a fene a hajdani bel¡gyes elvtÀrsait,
hanem igenis csÃfn¢v. így hÁvtÀk a hÀta m´g´tt a rohadtak, azt gondolva, ezt û nem
tudja. M¢gpedig az¢rt, mert irigyek voltak a megfontoltsÀgÀra, az alapossÀgÀra.

Igen, igen. ý akÀr tÁzszer is Àtgondolta az ¡gyeit, a probl¢mÀt inkÀbb tucatszor v¢-
gigrÀgta a feletteseivel ¢s a beosztottaival, mert m¢g ezt sem sz¢gyellte, semmint hogy
egyszer rosszul d´nts´n. Persze az alapossÀgÀt sokan f¢lre¢rtett¢k. Azt is tudta, mert
az¢rt jÂ bel¡gyes volt, kellûen erûs kapcsolatokkal, hogy nemegyszer leszÂltÀk: àha
egy zsidÂ buta, akkor nagyon butaÊ. De ez nem ¢rdekelte. ý r¢gi pÀrttag volt, a bu-
dapesti fûkapitÀnysÀgon talÀn k¢t koll¢ga sem akadt, akit 1932-es dÀtummal igazoltak
volna a mozgalomban, k´vetkez¢sk¢pp rajta az ilyen kispolgÀri, burzsoÀ kiszÂlÀsok
nem fogtak. °s a Geier fiv¢rek k¢m¡gy¢t m¢giscsak û g´ngy´lÁtette fel, ami¢rt V´r´s
Csillag °rdemrendet kapott.

Na ja. Ezekrûl a dolgokrÂl most nem illik besz¢lni. HÀt persze. A belsû hatalom mÀr
megvan, az û nemzed¢ke megszerezte, s akik utÀnuk j´ttek, azok mÀr a sz¢p feh¢r
ing¡kben k´nnyen sz¢gyellik az û mocskos egyenruhÀjukat.
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Keserü volt a szÁve. Ha ezekre a dolgokra gondolt, majd' belepusztult a csalÂdÀsba.
Hirtelen kinyitotta az ablakot. Kis vacak utcÀra n¢ztek ezek az ablakok. M¢lyeket

szÁvott a jÃniusi levegûbûl.
Az¢rt a lelke legm¢ly¢n tudta, hogy nem igazsÀgos. Persze kiker¡lt a k´zvetlen ha-

talombÂl, a nagypolitikÀval nem ¢rintkezik, de az¢rt m¢giscsak eln´k, jÂ fizet¢se van,
ha akar, minden elk¢pzelhetû k¢nyelmet ¢lvezhet. S ami talÀn a legfontosabb: nyu-
godtan ¢l. Itt nem kell szÁvrohamot vagy agyv¢rz¢st kapnia. Nincsenek konfliktusai.
A v¢re term¢szetesen hajtja m¢g, de azzal az energiÀval, amit r¢gen az apparÀtusok,
a test¡letek, a jelent¢sek ¢s az operatÁv akciÂk em¢sztettek fel, most szabadon rendel-
kezik. ¹tvenhÀrom ¢ves. °s bÀr nem jÀr vadÀszni, horgÀszni, nem is Ãszik, mint ezek
a frissen felker¡lt hÂlyag kÀderek, de nem is zabÀlja magÀt halÀlra. Inni sem iszik,
mint sokan a sorstÀrsai k´z¡l, Ágy hÀt joggal lehet b¡szke ma is katonÀs tartÀsÀra.

°s itt van ZsÂka. Ez a kapcsolata eg¢sz egyszerüen hozzÀjÀrul a jÂ erûnl¢t¢hez. ZsÂ-
ka, a titkÀrnûje. HÃsz, majdnem hÃsz ¢vvel fiatalabb nÀla.

Az¢rt a jÂ bel¡gyes mÃlt nem mÃlik el nyomtalanul az ember feje f´l´tt. De nem
Àm! Olyan konspiratÁv mÂdon l¢p f¢lre, hogy az ¡gyrûl nemcsak a neje vagy a lÀnya
nem tud, hanem a koll¢gÀk sem. °s fûleg ZsÂka f¢rje nem. Egyetlen r¢gi elvtÀrsÀt
kellett csupÀn bevonnia, hajdani beosztottjÀt, akit ¢rdekes mÂdon nemcsak hogy nem
raktak ki '62-ben, hanem ¢ppen ellenkezûleg, egyenesen felfel¢ buktattak. Nos, ez a
r¢gi haver, ez a magÀnak valÂ aggleg¢ny futÀr lett, jÂszer¢vel ´r´k´sen Ãton Moszk-
vÀba, Berlinbe, VarsÂba, vagyis ûk Ãgy jÀrhatnak a lakÀsÀba, mintha ez a k¢tszobÀs
otthon aff¢le konspiratÁv talÀlkahely volna.

HÀt jÂ. ý nem ad fegyelmit a majom¢rt. De az¢rt valami k´rvonalazÂdott a fej¢ben.
Szekeresn¢ feh¢r arccal, remegû v¢gtagokkal l¢pett be hozzÀ. AkÀrhogy is, szerette

az ilyen raportokat. A fûn´ki erût lÀtta visszat¡kr´zûdni a beosztottak szem¢bûl.
ä ºlj´n le, elvtÀrsnû ä mondta szÀnd¢kosan halkan. Szekeresn¢ eg¢szen elûrehajolt

az igyekezettûl, Ãgy figyelt minden szavÀra.
°s û elûadta a vietnami gyerekeket. Hosszan besz¢lt, vÀrta, hogy a pÀrtcsoportbi-

zalmi megnyugodjon. M¢g az ´tleteit is k¢rte. AztÀn hirtelen lecsapott rÀ.
ä Maga r¢gi, kiprÂbÀlt pÀrttag, elvtÀrsnû. MagÀnak tudnia kell, hogy a lazasÀg a mi

munkÀnkban megengedhetetlen. Mit gondol, mit kell tenni annak ¢rdek¢ben, hogy
ez t´bb¢ ne forduljon elû?

°s merûn, kÁgyÂszemmel n¢zte az asszonyt. Tudta, ez a tekintet nem mindennapi.
A bel¡gyben vagy inkÀbb m¢g a C¢gn¢l, az Àllamv¢delemn¢l sokan frÀszt kaptak, ha
û Ãgy igazÀn rÀjuk n¢zett. Megnyugodott, hogy a nû Ãjra elsÀpadt, ¢s dadogva prÂbÀlt
n¢hÀny s¡letlens¢get mondani. Hogy Papadopuloszn¢t most azonnal haza kellene
k¡ldeni a majommal. °s megk¢rni, mÀskor ne hozza el a jÂszÀgot. Ezt mondta a ma-
jomra: jÂszÀg. Nem is Àllat.

Az¢rt tovÀbblendÁtette Szekeresn¢t.
ä A g´r´g koll¢ganû ä mondta ä ugyebÀr pÀrttag, m¢g ha nem is a mi alapszerve-

zet¡nkben. De a szakszervezetben nÀlunk van bejelentve. Igaz? Maga pedig, elvtÀrs-
nû, mint bizalmi, eln´ks¢gi tag a szakszervezetben. Vagyis mi k´vetkezik ebbûl?

Szekeresn¢ pislogott. AztÀn bizonytalanul, f¢lve megk¢rdezte, de csak suttogva:
ä Fegyelmi?
ý hosszan hallgatott. Mintha m¢rlegeln¢ a lehetûs¢geket. °s mintha Szekeresn¢nek

kellene eld´ntenie a dolgot.
A bizalmi tÀgra nyitotta a szem¢t, ¢s hallgatott.
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ä HÀt ä mondta û ä, miutÀn a pÀrttitkÀrunk nincs itthon, KovÀcsn¢ meg beteg, be-
sz¢lj¢k meg a szakszervezeti titkÀrral. De aztÀn humÀnusan Àm. °rti, ugye?

°s felÀllt. Tudta, mestermunkÀt v¢gzett. OlybÀ tünt, mintha neki kellene megv¢-
denie a g´r´g nût a v¢rszomjas pÀrtcsoportbizalmitÂl.

ä K´sz´n´m, elvtÀrsnû ä mondta a lehetû legbarÀtibb hangon. ä AztÀn majd szÀ-
moljon be, legyen szÁves. Hogy mik¢nt tett pontot ennek a majom¡gynek a v¢g¢re.

Szekeresn¢ elment. Hirtelen jÂkedve lett.
A nyomÂgombos telefonon kiszÂlt ZsÂkÀnak, hÁvja a sofûrt, lesz egy kis Ãtjuk.
ä Eb¢dre visszaj´n, fûn´k? ä k¢rdezte ZsÂ. A kis lakÀson kÁv¡l szigorÃan magÀzÂdtak.
Soha nem t¢vesztett¢k el a megszÂlÁtÀst.

Ugyanis itt bent eb¢delt. Mindig. T´bbnyire hideget. De ZsÂka ¡gyesen berende-
zett egy aprÂcska melegÁtûkonyhÀt is. RezsÂval. Reggelente az asszony mÀr Ãgy j´tt
be, hogy valamelyik k´z¢rtben megvette a finom dolgokat. SzertartÀs volt ez az eb¢-
del¢s. A benti koll¢gÀk ilyenkor nem zavarhattÀk, erre az ÂrÀcskÀra nem fogadott ¡gy-
felet, ¢s nem kapcsoltatott be egyetlen telefonhÁvÀst sem.

ä Eb¢dre? ä k¢rdezte meglepetten, ¢s csak most n¢zett az ÂrÀjÀra. F¢l tizenkettû
volt.

ögy gondolta, egy ÂrÀra mindenk¢ppen vissza¢r.
A bel¡gyi kÂrhÀzba vitette magÀt.

D¢vai ezredest, amikor leszerelt¢k, a szÀllodaiparba irÀnyÁtottÀk. A d´nt¢s logikusnak
tünt, ugyanis a konszolidÀciÂ megindulÀsÀtÂl a bel¡gyben û fel¡gyelte az idegenfor-
galmat. Nagyon ¢rtette a dolgÀt, amit annak k´sz´nhetett, hogy az NDK-ban k¢t
hosszabb tanfolyamon is r¢szt vett. MÀrpedig a n¢metek magas nÁvÂn müvelt¢k a szak-
mÀt, ezt m¢g a szovjetek is elismert¢k. A v¢g¢n û oktatta a bolgÀr elvtÀrsakat. Ebbûl
m¢g neki is haszna szÀrmazott.

Istenem, de jÂ idûk jÀrtak. P¢ldÀul amikor D¢vai r¢v¢n az a tÁztagÃ magyar dele-
gÀciÂ VÀrnÀba utazott. °s û lÀtta a tengert. Akkor volt Ãgy, ha visszaj´nnek, az ezredes
miniszterhelyettes lesz. AztÀn kilyukadt a csÂnak. Pedig mÀr û is arra gondolt ¢ppen,
hogy felvarrhat a vÀll-lapjÀra egy csillagot.

A fene egye meg, mÀr megint ek´r¡l forog az agya! De mit csinÀljon, amikor ez az
¢lete. D¢vaihoz k¢pest azzal a k¡l´nbs¢ggel, hogy û v¢g¡l is belenyugodott a dolgok
alakulÀsÀba. Nem bÀnt meg semmit, mi¢rt is tette volna? A szocik r¢gen is k¢tszÁnüek
voltak, ma is azok. Mindig nagyon okosak, persze, de ahol ûk vannak, ott az igazi kom-
csiknak nem terem fü. A komcsik csak menjenek ki a tüzvonalba, melÂzzanak ¢jt nap-
pallÀ t¢ve, v¢gezz¢k el a piszkos munkÀt, vÀllaljÀk a legrohadtabb felelûss¢get, de a
pezsgûs bankettre mÀr ne menjenek, rosszul mutatnak a bakancsaikban. Igen, ûk k´-
vetkezetesek voltak. Nem kell a nyugati kapcsolat, a selyemcukorba injekciÂzott m¢-
reg. Mert adj egyetlen engedm¢nyt, ¢s az Ãton nincs megÀllÀs. Volt szocializmus, nincs
szocializmus. CsiribÁ-csiribÀ. Mint a büv¢sz a cirkuszban. °s ez a szerencs¢tlen n¢p m¢g
azt hiszi, hogy a magyar NEP-korszak, az Ãj gazdasÀgi mechanizmus, az ´nkiszolgÀlÂ
bolt meg a hÀztÀji parcella megvÀltÀst hoz.

A bel¡gyben D¢vai k´r¡l csoportosultak. ý volt a legtekint¢lyesebb azok k´z¡l, akik
nem akartÀk a nyitÀst. Term¢szetesen voltak sz´vets¢geseik a HM-ben s persze a pol-
gÀri miniszt¢riumokban is. Az egyik miniszter nyÁltan is kiÀllt az ¡gy¡k mellett.

T¢ny, ami t¢ny, ¡gyesen szÀmoltÀk fel ûket. Gyorsan ¢s egyenk¢nt. Az alku az¢rt

Benedek IstvÀn GÀbor: Egy nyÀri nap ã 1075



tisztess¢ges volt. Nem kaptak pÀrtfegyelmit, bünvÀdi eljÀrÀs nem indult ellen¡k, sût
rendes civil ÀllÀsokba ker¡ltek. Csak azt a bizonyos nyilatkozatot kellett alÀÁrniuk. Ha
nem tartjÀk be a jÀt¢kszabÀlyokat, azaz tovÀbbra is frakciÂznak, szervezkednek, eleve
tudomÀsul veszik a retorziÂt.

M¢g jÂ. Hiszen m¢giscsak egy alombÂl valÂk. Ezt az egyik volt elhÀrÁtÂs elvtÀrsuk
mondta, ¢s a po¢n jÂl jellemezte a helyzetet.

A fekvû D¢vai fÃjta a f¡st´t a k¡l´nszobÀban. Meg vagy ûr¡lve?! ä mordult rÀ. Volt
ezredestÀrsa csak legyintett. ArcÀn a rÀncok, ha lehet, m¢g m¢lyebbek lettek, a szeme
m¢g f¢nytelenebb¢ vÀlt, mint legutÂbb. Intett, hÃzzon az Àgyhoz egy sz¢ket.

ä Gyere m¢g k´zelebb! ä mondta fakÂ hangon, ¢s jelezte, akÀr le is hallgathatjÀk
ûket. ä Tudod, ki volt nÀlam?

Suttogva besz¢lt. A szovjet nagyk´vets¢g egyik diplomatÀja lÀtogatta meg.
ä Volt otthon. MoszkvÀban. Besz¢lt n¢hÀny fontos, perspektivikus elvtÀrssal. öj szi-

tuÀciÂ lesz.
D¢vai ezt a nyelvet nagyon tudta. Ezt az okoskodÂ pÀrtzsargont. Az egyszerü szavak

k´z¢ belekeverni az ideolÂgiai szÂtÀr kifejez¢seit. °s mindehhez bennfentes arcot vÀg-
ni, a beavatottak ajakcs¡cs´rÁt¢s¢vel, n¢ha kacsintva is, de a hallgatÂ tekintet¢t min-
denk¢ppen magÀra vonva.

SzÂval, fejtegette, Brezsnyev v¢gre Àt¢rt¢keli az internacionalizmus eddigi eszm¢j¢t.
°s persze a gyakorlatot. A nemzetk´zis¢g ugyanis idûk´zben kozmopolitizmussÀ, az elv
¡zlett¢ lett. Ami pedig csak a zsidÂknak jÂ. Mert ha minden Ãgy marad, mint eddig, a
parÀd¢t m¢g a V´r´s t¢ren is elûbb-utÂbb ûk fogjÀk vez¢nyelni. Talpig pajeszban.

ä °rted mÀr? ä k¢rdezte D¢vai. F´lajzott volt ¢s lelkes. ä Most a nemzeti, n¢pi vonal
j´n. A szocializmus sajÀtos arculata. A pÀrtokban v¢gre dominÀns lesz a hazafias eszme.
A tÀbort pedig k´z´s katonai doktrÁna k´ti ´ssze. Minden eddigin¢l szorosabban. Ha
pedig ez az irÀny ¢rv¢nyes¡l, akkor csak mi j´het¡nk. Ezek meg mennek a fen¢be.
Nagy jÀtszma ez, ´regem. LÀthatod.

R¢gi ezredestÀrsa el¢gedetten hanyatlott hÀtra az ÀgyÀn. ý pedig azt hitte, rosszul
hall. Meg is k¢rdezte, mirûl besz¢l tulajdonk¢ppen. °s mi ez a zsidÂ iz¢?

ä IrtÂ rendes tûled, hogy bej´tt¢l ä felelte kit¢rûen D¢vai, jÂllehet neki r´gt´n az
volt az ¢rz¢se, ez a dics¢rû megjegyz¢s aknÀt takar. D¢vai kis sz¡net utÀn hozzÀ is tette,
mindig nagyra becs¡lte, kivÀlt, hogy soha nem szÃrta hÀtba.

Micsoda?!
ä Te azt gondoltad, hogy elÀrullak? ä k¢rdezte kiszÀradt torokkal. Esk¡dni mert

volna, r¢gi koll¢gÀja bedilizett.
ä N¢zd, ti zsidÂk haszonelvü emberek vagytok. Ha valami b¡d´s, mÀris lel¢ptek.

Ez nem a ti orszÀgotok, nem a ti n¢petek. Mi¢rt kockÀztassatok? Nekem ez a n¢p, ez
a pÀrt a sorsom. Volt ¢s marad. °s csak az¢rt szeretn¢k mielûbb meggyÂgyulni, hogy
v¢gigmenjek az utamon. Az eny¢immel.

Az ezredes nagy nehezen fel¡lt, rettenetesen k´h´g´tt, majdnem ´klendezett, de
ahogy megnyugodott kiss¢, mÀris rÀgyÃjtott.

ä De te ne izgulj. Te vagy az ¢n jÂ ´reg zsidÂ barÀtom. Bej´ssz velem a mi proli
paradicsomunkba. Beviszlek, cs´ppet se f¢lj.

ä Beteg vagy ä felelte szÀraz hangon erre a sok zagyvasÀgra. IgazsÀg szerint mÀr az
elûbb esz¢be jutott, hogy felÀll, ¢s k´sz´n¢s n¢lk¡l elmegy, de arra gondolt, ez az ember
haldoklik. A halÀl elûl pedig nem illik s¢rtûd´tten elmenni.
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ä Nem ä mondta D¢vai felhev¡lten. ä NaprÂl napra jobban vagyok. Ezt a kalmÀr-
szellemü seftman bandÀt nekem meg kell ÀllÁtanom. LÀtod, vannak szovjet elvtÀrsak
is, akik bennem lÀtjÀk a j´vû ember¢t. Ez fontos. °rted? Ez nagyon nagy dolog.

R¢szv¢t ¢s meg¢rt¢s n¢lk¡l Àllt fel. D¢vait Ãjra elûvette a borzasztÂ k´h´g¢s. Csak
intett fel¢, amikor kil¢pett a kÂrterem ajtajÀn.

A g¢pkocsivezetûj¢vel m¢gsem vissza, a k´zpontba vitette magÀt, hanem az egyik tag-
sz´vetkezet¡kbe. ötk´zben az¢rt megÀllÁtotta az autÂt, egy tejboltban megivott f¢l liter
hideg kakaÂt, s hozzÀ k¢t zs´ml¢t harapott. Takar¢kos ember volt, talÀn tÃlsÀgosan is
az, de Ágy ¢rezte jÂl magÀt. Azt mondta, û bizony a r¢gi csalÀdi szeg¢nys¢g¡k foglya;
nem viszi rÀ a l¢lek, hogy akÀr hÃsz fill¢rt feleslegesen k´lts´n. Otthon sem dobta ki
a szÀraz kenyeret, reggel ezt aprÁtotta a tejeskÀv¢jÀba.

ä Majd innen hazavisz az eln´k elvtÀrs ä k¡ldte el a sofûrj¢t.

GrÃbi B¢la sz´vetkezeti eln´k a barÀtja volt. AbbÂl a bizonyos k´z´s alombÂl, legfeljebb
annyi k¡l´nbs¢ggel, hogy û nem a bel¡gyi, hanem a katonai csoporthoz tartozott. De
nem û nevezte ki a sz´vetkezet ¢l¢re, noha a jogszabÀlyok ezt lehetûv¢ tett¢k volna.
Az olyan emberekrûl, mint ûk, a k¡l´nf¢le magasabb szem¢lyzeti osztÀlyok gondos-
kodnak. A pÀrt d´nt felûl¡k, ez mÀr csak Ágy van.

GrÃbival m¢g '57 legelej¢n ker¡lt ́ ssze, a forradalmi ezredben, a Mosonyi utcÀban.
K´z´s jÀrûrszolgÀlataik voltak, egy¡tt vettek r¢szt a razziÀkban, amikor pedig v¢rre
mentek a dolgok. AztÀn sokÀig nem talÀlkoztak. A k´vetkezû k´rben mÀr azokon a
bizonyos ¡l¢seken j´ttek ́ ssze. ¹r¡ltek, hogy Ãjra egy¡tt vannak, hogy '57 utÀn v¢g¡l
is mindketten hasonlÂ utat tettek meg. Pontosabban errûl az ÃtrÂl ûk nem is mozdul-
tak el, hüs¢gesek maradtak az '56 december¢ben letett esk¡j¡kh´z. °s akkor egyszer
csak azt lÀttÀk, a pÀrt indul el jobbra. Vagyis a jobbra tartÂ vonatbÂl Ãgy tekint min-
denkire, aki egy helyben maradt ä mint ûk is ä, hogy balra menetel.

De itt a sz´vetkezeti v¢dernyû alatt mÀr nem akartÀk elveszÁteni egymÀst. Asszo-
nyaikat, gyerekeiket egymÀshoz szoktattÀk, k´z´s vacsorÀkat, kirÀndulÀsokat, nyara-
lÀsokat szerveztek. TudtÀk, hÀt hogyne tudtÀk volna, hogy r¢gi elvtÀrsaik, mÀrmint
azok, akik a hatalom kerÁt¢s¢n bel¡l maradtak, figyelik ûket, jelent¢seket k¢szÁttetnek
rÂluk. Csakhogy hiÀba hÃztÀk ki a metszûfogukat, s Ág¢rtett¢k meg vel¡k a kussolÀst,
ahogyan D¢vai is ¢rz¢keltette: tartottak tûl¡k. Mert a feh¢rhÀz-beliek is nagyon jÂl
tudtÀk: a pÀrttagsÀg erûs r¢sze vel¡k ¢rez. Ez¢rt nem nyÃltak hozzÀjuk kem¢nyen.
Hiszen a k¢tfrontos harc m¢g csak-csak indokolhatÂ, de azt, hogy a pÀrt a sajÀt hÃsÀba
harap, mÀr nehezen lehetett volna elfogadtatni.

Nehezen? ä morfondÁrozott. Ez az¢rt nem olyan biztos. °s a Rajk-¡gy? A fen¢be is!
Akinek a kez¢ben ott a fegyver, az mindent megtehet.

GrÃbival D¢vairÂl akart besz¢lni. Brezsnyevrûl, a nemzeti vonalrÂl meg az inter-
nacionalizmusrÂl. °s persze az û zsidÂ voltÀrÂl. Soha nem hitte volna, hogy ez t¢ma
legyen, m¢g kev¢sb¢, hogy ez az egyik szovjet politikai irÀnyzat kapcsÀn ker¡lj´n szÂ-
ba, ¢s ¢ppen D¢vai interpretÀlÀsÀban. GrÃbi segÁts¢g¢vel szerette volna kiengedni ma-
gÀbÂl a gûzt, bÀr r´gt´n ott ¢rezte az igyekezet¢ben a kudarcot. Ez pedig lehangolta,
rossz ¢rz¢ssel t´lt´tte el.

TalÀn a talÀlkozÀsukat k¢szakarva k¢sleltette, amikor nem az irodÀba ment, hanem az
egyik szerelûmühelybe. Valamikor maga is g¢plakatos volt, ¡gyes munkÀs. De ha most
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jÂl szÀmolta, 1943-ban dolgozott utoljÀra a szakmÀjÀban, szervezett keretek k´z´tt.
Akkor hÁvtÀk be. MÀig nem tudta eld´nteni: zsidÂk¢nt lett-e munkaszolgÀlatos vagy
kommunistak¢nt. Mert a szÀzadÀban nem egy politikai nyilvÀntartott volt, k´zt¡k a
kis Oblatt, a KIMSZ-es Oblatt unoka´ccse. Agyon is vert¢k a keretleg¢nyek. ýt is meg-
kÁnoztÀk. A kik´t¢sek, az ÀjulÀsig tartÂ b¢ka¡get¢sek, a pofonok mind-mind àvezek-
l¢sek voltak a zsidÂk doni ÀrulÀsÀ¢rtÊ. Az a tizennyolc hÂnap munkaszolgÀlat lid¢rces
Àlom volt.

Amikor v¢gre hazakeveredett, azonnal a politika lett a kenyere. N¢hÀnyszor ugyan
elment m¢g a r¢gi ¡zem¢be, de inkÀbb csak az¢rt, hogy a hajdani melÂstÀrsak k´z¡l
Ãj tagokat toborozzon a politikai rendûrs¢g soraiba.

A mühelyszagot azonban nagyon szerette. Egy lila zsÁrral lekent forgÂtengelyt k¢pes
volt percekig szagolgatni. Most is v¢gigjÀrta a g¢pek k´z´tt kialakÁtott utcÀkat, belesett
az aknÀkba, a szerszÀmosszekr¢nyekbe, meglÂbÀlta a daruk lÀncÀt, k´sz´nt a melÂ-
soknak, ¢s szÁv¢ben kellemes ¢rz¢ssel tÀvozott.

A titkÀrnû zavartan hebegett-habogott. Igen, GrÃbi elvtÀrs itt van, de vannak nÀla,
tÀrgyal, megbesz¢l¢st tart, kinti elvtÀrsak ¢rkeztek, meg ilyenek. ýt persze mindezek
nem ¢rdekelt¢k, egyszerüen benyitott.

GrÃbinak n¢gy vend¢ge volt. Az asztalon ¡res kÀv¢scs¢sz¢k, f¢ldecis ¢s fr´ccs´s po-
harak, a szobÀban sürü cigarettaf¡st. A kÀder-´sszej´vetelek ismert k¢pe ez.

Zavart csend fogadta. BarÀtja is kÁnban volt. Id¢tlen f¢lmondatok k´vetkeztek, ¢s
amolyan elvtÀrsi k¢zfogÀsok, elhadart bemutatkozÀsok.

B¢la hellyel kÁnÀlta. InkÀbb hivatalosan, mint barÀti hangon. Pontosan ¢rz¢kelte:
itt most nem ´r¡lnek neki.

KajÀn kedvvel figyelte, barÀtja mik¢nt, hogyan oldja meg a helyzetet. De dics¢re-
t¢re legyen mondva, megoldotta. Neki azt magyarÀzta, hogy ûk itt bizalmasan egyik
r¢gi elvtÀrsukrÂl, barÀtjukrÂl besz¢lgetnek. Aki ´nhibÀjÀn kÁv¡l nagy bajba ker¡lt. °s
nekik segÁteni¡k kell. RÀadÀsul ez a segÁt¢s ´nv¢delem is.

De a vend¢gek is megkaptÀk a rÂla szÂlÂ ´sszefoglalÂt. Miszerint ûk ezer¢ves poli-
tikai barÀtok, sz´vets¢gesek. °s a fûn´k hÁresen okos ember, aki m¢g tanÀcsot is adhat
nekik, mert hiszen kÁv¡lrûl, hideg fejjel jobban megÁt¢lhetûk a dolgok.

AmÁg GrÃbi besz¢lt, û megprÂbÀlta felm¢rni a vend¢geket. Leszereltetett katona-
tisztek. JÂcskÀn meghÁzva, elpocakosodva, de az¢rt a r¢gi tartÀs nyomaival. °s mind-
egyikûj¡k´n katonÀs szabÀsÃ bûrdzseki, vÀllpÀntos ing. Meg persze ugyanaz az egyen-
bajusz, amilyet B¢la is visel. Nos, a v¢g¢n ezek a kem¢ny fiÃk, igaz, kicsit kelletlen¡l
¢s egy¢rtelmüen B¢la tekint¢lye miatt, hozzÀjÀrultak, hogy û, a hajdani bel¡gyi ezre-
des vel¡k maradhasson.

A poharakat Ãjrat´lt´tt¢k, a titkÀrnû ism¢t lefûz´tt hat kÀv¢t, s Ágy beleilleszkedve
az Àltaluk kialakÁtott l¢gk´rbe, megismerkedhetett Tibor nevü barÀtjuk viselt dolgaival.

Egy politikai szÀzadosrÂl volt szÂ, aki megverte a pÀrt K´zponti BizottsÀgÀnak azt
az ´sszek´tûj¢t, aki a fegyveres test¡leteket fel¡gyelte. Ez az illetû t´bb¡k szem¢lyes
ismerûse, tehÀt egyÁvÀsÃ vel¡k, sût, mondhatni, csak a v¢letlen emelte ki k´z¡l¡k, azaz
most akÀrmelyik¡k ¡lhetne az û sz¢k¢ben.

Nos, ez a Tibor barÀtjuk a moszkvai tanonc¢vek alatt ́ sszeszürte a levet egy szovjet
bÀrisnyÀval, t´rt¢netesen valamelyik nevesebb mÀsodik vilÀghÀborÃs tÀbornok lÀnyÀ-
val. Az ´reg katona, a SzovjetuniÂ k¢tszeres hûse, PoznaÄ ¢s az Odera melletti Frank-
furt elfoglalÂja, csak nagy nehezen adta beleegyez¢s¢t a hÀzassÀgba. De hÀt egyfelûl
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azokban az idûkben a SzovjetuniÂban ÂriÀsi volt a f¢rfihiÀny ä teljes korosztÀlyok pusz-
tultak el a hÀborÃban ä, mÀsfelûl MagyarorszÀgra Àtk´lt´zni, egyÀltalÀn k¡lf´ldre
menni maga volt a csoda, a megvalÂsult titkos Àlom.

Az elvÀltan ¢lû moszkvai nû nem tartozott a k¡l´n´sebben lÀtvÀnyos asszonyok k´-
z¢. Ilyen nût Tibor MagyarorszÀgon is talÀlt volna. MindazonÀltal rendelkezett n¢mely
¢rt¢kkel. Elûsz´r is tÃl hosszÃak voltak a vez¢rkari akad¢miÀn az oktatÀsi ciklusok, s
ha hazautazni nem lehetett is, a hÀzas tisztekhez olykor ki-kimehettek a feles¢gek. De
mit tehettek a nûtlenek? BelebonyolÂdtak valami helyi szerelembe. MÀsodszor az
´nÀllÂ lakÀssal bÁrÂ asszony g´mb´lyded volt, szlÀvos keblekkel, amelyek, tudvalevû,
nem arrÂl hÁresek, hogy ¢szrev¢tlen¡l elbÃjnak a t´bbnyire rosszul k´t´tt pulÂverek
alatt. RÀadÀsul kedves, k´zvetlen teremt¢s volt, a v¢g n¢lk¡l csacsogÂk fajtÀjÀbÂl, s a
gyakori esti ´sszej´veteleken sz¢pen ¢nekelt; kivÀlt a szomorÃ orosz dalok elûadÀsÀ-
ban mutatott f´l hatÀrozott tehets¢get.

Tibor tehÀt megnûs¡lt, szovjet asszonyÀval itthon azonnal sz¢p lakÀst kapott, s jÂl-
lehet mindenki tudta, erûsen vonzÂdik a balos megoldÀsokhoz, amikor kigyomlÀltÀk
a miniszt¢riumot ¢s a hadseregek vez¢rkarÀt, ût ä alighanem a feles¢ge miatt ä b¢k¢n
hagytÀk. CsupÀn vid¢kre vez¢nyelt¢k.

°s akkor most mi t´rt¢nt? Tibor Kecskem¢trûl vÀratlanul felj´tt Pestre, hazament,
¢s a f¡rdûszobÀban ott talÀlta az idûk´zben elûl¢ptetett volt iskolatÀrsat. Akit azon me-
leg¢ben agyba-fûbe vert.

Az orosz asszony ekkor levelet Árt a HM pÀrttitkÀrÀnak. Szem¢lyes hangÃ, megin-
dÁtÂ levelet. Hogy a f¢rje elmebeteg. Veri ût. GyÂgyszereket szed ¢s rÀiszik. Orvosi
v¢lem¢nyeket is csatolt, ahogyan azt kell. °s tanÀcsot k¢rt: mit tegyen? Beadja-e a vÀ-
lÂkeresetet, tovÀbbÀ ¢rtesÁtse-e a szovjet k´vets¢get, pontosabban a nagyk´vetet? Mert
miutÀn û az egyik szovjet k¡lkereskedelmi egyes¡l¢s itteni irodÀjÀban dolgozik, v¢gsû
soron a nagyk´vet elvtÀrs a legfûbb munkÀltatÂja.

¹ssze¡lt a Kecskem¢ten ÀllomÀsozÂ hadsereg fegyelmi bizottsÀga. TibortÂl meg-
vontÀk a budapesti szolgÀlati lakÀs hasznÀlati jogÀt. K´telezû gyÂgykezel¢sre vez¢nyel-
t¢k azzal, ha fel¢p¡l, Ãj szolgÀlati helyet kap egy hatÀr menti egys¢gn¢l alacsonyabb
rendfokozattal. K´zben a pÀrtbizottsÀg sem volt t¢tlen: fegyelmit kezdem¢nyezett a
kizÀrÀs javaslatÀval.

Tibor k¢ts¢gbeesett levelet Árt a K´zponti Ellenûrzû BizottsÀgnak ¢s az elsû titkÀr
elvtÀrs titkÀrsÀgÀnak. ºgye ÃjravizsgÀlÀsÀt k¢rte elfogulatlan szem¢lyekkel. A vÀlaszt,
az elutasÁtÀsokat mÀr a kalocsai ideggyÂgyÀszati kÂrhÀzba k¢zbesÁtett¢k.

Az egyik lev¢lben furcsa utalÀst talÀlt. Hogy a lefolytatott szem¢lyi ellenûrz¢s sorÀn
kitünt: kapcsolatokat Àpol szektÀs, dogmatikus k´r´kkel, egy olyan klikkel, amelyik
egyszer mÀr megprÂbÀlta alÀÀsni a szocialista konszolidÀciÂt, a pÀrt tekint¢ly¢t.

Ez volt az a pont, ahol a r¢gi barÀtok ¢rintve ¢rezt¢k magukat. °s vesz¢lyt sejtettek.
Hogy Ãj vizsgÀlatot kÁvÀnnak ellen¡k indÁtani. ¹nmagukat tehÀt meg kell v¢deni¡k,
ez term¢szetes emberi reakciÂ, viszont Tiboron is illik segÁteni¡k, ez az elvtÀrsi szoli-
daritÀs minimuma.

GrÃbi B¢la, mint mÀskor is, jÂzannak mutatkozott. MiutÀn ûk nem szervezkednek,
aktÁvan nem politizÀlnak, a pÀrt irÀnyvonalÀt nem bÁrÀljÀk, az informÀlisan tudomÀ-
sukra jutott sanda vÀdra nem szabad reagÀlniuk. Tibornak viszont keny¢r kell, mert
ezer szÀzal¢k, hogy kirakjÀk a hadseregbûl, tovÀbbÀ fed¢l a feje f´l¢. °s barÀti jÂ szÂ,
hogy ebben a pokoli helyzet¢ben ne veszÁtse el a fej¢t.
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A hajdani tisztek meglehetûsen parttalanul, csapongva vitatkoztak. Tele voltak sze-
m¢lyes s¢relemmel; r¢gen megbÀntott hiÃsÀgukban valÂsÀggal fortyogtak. °s nyilvÀn-
valÂ volt, hogy f¢lnek. TitkoltÀk, de f¢ltek. Hogy leszÀmolnak vel¡k. Hogy utÀnuk
nyÃlnak, ¢s a nagy nehezen megtalÀlt, megûrz´tt ÀllÀsukbÂl kiakolbÂlÁtjÀk ûket.

Amikor rÀn¢ztek, mondvÀn, ha mÀr beengedt¢k maguk k´z¢, s sz¢gyenkez¢s n¢lk¡l
kiteregett¢k elûtte a szomsz¢d vÀr, vagyis a hadsereg szennyes¢t, legalÀbb mondjon
valami okosat, û csak h¡mm´g´tt. V¢g¡l Ãgy talÀlta, inkÀbb D¢vairÂl szÂl. Mindenki
ismerte az ezredest, de azt nem tudtÀk, hogy nagyon kev¢s ideje van hÀtra. A rÀk, az
Àtt¢telek ä magyarÀzta. Javasolta, hogy a megalakÁtandÂ temet¢si bizottsÀgba mÀris
jel´ljenek valakit, ¢s ÀllÁtsÀk ´ssze a sÁrjÀnÀl elmondandÂ gyÀszbesz¢det. Mert ezt a
besz¢det nagyon okosan kell megfogalmazni. Hogy mondjon el mindent, ¢s ne mond-
jon el semmit. Meg arra is vigyÀzni kell, a temet¢s ne legyen amolyan vad baloldali
demonstrÀciÂ.

¹r¡lt, hogy ezzel a banalitÀssal megÃszta a tovÀbbi r¢szv¢telt. Mindenkitûl elk´-
sz´nt, B¢lÀt m¢g meg is ´lelte.

Micsoda nap, gondolta mÀr az utcÀn, ¢s a kellemetlen k´z¢rzet¢t nem a jÃnius eleji
forrÂsÀgra vezette vissza. Annyira elege volt a probl¢mÀkbÂl ä Ãgy lÀtszik, mÀr elszo-
kott a terhel¢sektûl ä, hogy m¢g azt a bizonyos autÂt is elfelejtette elk¢rni. De ez¢rt
mÀr nem akart visszafordulni. Gyalog ment ki a Th´k´ly Ãtra, a sarkon vett egy Esti
HÁrlapot, ¢s megvÀrta azt az autÂbuszt, amelyrûl ha ÀtszÀll egy villamosra, az jÂszer¢vel
az otthonÀig viszi. Hogy taxiba ¡lj´n, esz¢be sem jutott.

Kertes hÀzban lakott. Szerette ezt a kisvÀrosi, majdnem falusias k´rnyezetet. A ke-
r¡let mÀsik v¢g¢ben nûtt fel, igaz, a prolikolÂniÀn, de Ãgy ¢rezte, ha hüs¢ges marad
a ker¡lethez, az osztÀlyÀhoz marad hü.

Rosszkedvüen nyitotta ki az ajtÂt. A feles¢ge viszont ´sszevissza csÂkolta.
ä Tudsz rÂla? Hallottad? LÀttad az ÃjsÀgban? ä k¢rdezte, ¢s valÂsÀggal r´pd´s´tt

k´r¡l´tte. Nem is eml¢kezett, lÀtta-e valaha is VeronikÀt ilyen felajzott Àllapotban. Ta-
lÀn amikor a hÀborÃ utÀn Ãjra talÀlkoztak. Idegesen kapott a zseb¢hez. Az ÃjsÀg ott
volt, el is felejtette, hogy megvette.

ä Kati? ä k¢rdezte. Azt hitte, a lÀnyukkal t´rt¢nt valami jÂ.
ä Bent hallgatja a hÁreket.
Amikor kitünt, neki fogalma sincs, mirûl van szÂ, feles¢ge t´redezett szavakkal,

´sszetorlÂdott, egymÀs hegy¢re-hÀtÀra hÀnyt mondatokkal elûadta, hogy hajnal Âta
folyik a hÀborÃ Izrael ¢s Egyiptom k´z´tt, s ezt a rohadt Nasszert mÀr teljesen kicsi-
nÀltÀk, egyetlen rep¡lûg¢pe sem maradt, k¢t Âra alatt t´bb szÀz MIG-et vesztett, a
zsidÂ tankok meg mint forrÂ k¢s a vajban, robognak elûre a SzÁnÀjon, a f¢lszemü Dajan
azt mondta, est¢re a csatornÀnÀl lesznek, mik´zben folyamatosan t´bb ezer arab ka-
tona adja meg magÀt, Ãgy futnak, mint a nyulak, mezÁtlÀb, mert m¢g a bakancs is
neh¢z nekik, szÂval ez az Isten tizenegyedik csapÀsa, de egyben a legnagyobb csoda
is, hogy a zsidÂ n¢p v¢gre bebizonyÁtotta a vilÀgnak, hogy a sajÀt orszÀgÀban nem g´r-
be hÀtÃ, gyÀva, meghunyÀszkodÂ banda, mert azok a fiÃk bÀtrak, hûs´k, nagyszerü
sasok ¢s sÂlymok, ¢s a n¢pek Àmulnak-bÀmulnak, csak a szovjetek h´r´gnek.

Kati lÀnya a Szabad EurÂpa rÀdiÂt hallgatta. Nem is halkan, bezÀrt spalettÀk m´-
g´tt, mint '57 elej¢n, amikor m¢giscsak tudni kellett, mit mond az ellens¢g. Az ablakok
sarkig tÀrva, hiszen a szomsz¢d hÀzban is ugyanez a rohadt rÀdiÂÀllomÀs szÂlt.

Elk¢pedt. Hogy az û lakÀsÀban ez a sz´rnyüs¢g egyÀltalÀn bek´vetkezett. R¢m¡lten
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gondolt arra, mirûl besz¢lgethet egymÀssal a k¢t nû, a neje meg a lÀnya, amikor û
nincs itthon. Esetleg teljesen mÀsk¢nt v¢lekednek a vilÀgrÂl, a politikÀrÂl, mint û? AttÂl
mindig f¢lt, Katit az egyetem megvÀltoztatja, de hogy szembeforduljon vele, arra so-
hasem gondolt. °s a feles¢ge? Mindig azt hitte, hogy az elvtÀrsa is. Most pedig mintha
ellene lelkesedn¢nek.

ä Azonnal oltsd el a rÀdiÂt! ä kiÀltott a lÀnyÀra. Emelt hangon szÂlt rÀ, ami teljesen
szokatlan volt az û csalÀdi ¢let¡kben. A rÀdiÂban ugyanaz az idegesÁtû hangÃ katonai
kommentÀtor besz¢lt, aki '56-ban is a legv¢resebben uszÁtott.

ä °rtsd meg, mi nem hallgathatjuk ezt a fasisztÀt! °s mi nem szurkolhatunk az iz-
raeli hadseregnek. Ez nem futballmeccs! Az ¢n politikai helyzetemben ez lehetetlen.

RikÀcsolt. Meglehet, nem a legpontosabban fejezte ki magÀt, de olyan ideges lett,
hogy nem talÀlta meg a helyes szavakat, a helyzethez illû hangv¢telt. Remegett a keze.

ä Papa! ä mondta Kati ¢rtetlen¡l. ä A rÀdiÂt nem te hallgatod, hanem ¢n. °s ugyan
Àruld mÀr el v¢gre, mi a te politikai helyzeted? Hogy le vagy szarva? Hogy az elvtÀrsaid
kil´ktek a vonatbÂl? Hogy fogalmad sincs a vilÀgrÂl? Egy Âcskavastelepen ¢lsz!

Elhült. A lÀnya Ágy m¢g sohasem besz¢lt vele.
ä Mit tudsz te, mondd, mit tudsz te az ¢n vonatomrÂl? Meg a vilÀgomrÂl? ä Okosabb

nem jutott az esz¢be, de ennek is ´r¡lt, mert egy pillanattal elûbb m¢g majdnem fel-
pofozta Katit. K¢ts¢gbe volt esve. D¢vaira gondolt, aztÀn arra a szerencs¢tlen Tiborra
meg a sok galÀdsÀgra, amirûl tudott, ¢s amirûl nem akart tudni. De arra is gondolt,
hogy û m¢g most is fontos poszton Àll, ûbenne mindezek utÀn ¢s ellen¢re bÁzik a pÀrt.
Az¢rt maga is meglepûd´tt, amikor egyszer csak ezt mondta: ä Az ¢n kenyeremet
eszed. °s amÁg Ágy van, ebben a lakÀsban ¢n mondom meg, mi t´rt¢nik.

F¢lretolta a lÀnyÀt, ¢s elzÀrta a rÀdiÂt. Csakhogy a feles¢ge, aki a szÂvÀltÀsra bej´tt,
amit û idegess¢g¢ben nem is vett ¢szre, most valahogy oldalrÂl el¢je l¢pett, ¢s Ãjra
bekapcsolta a k¢sz¡l¢ket. àSarm-es-Sejkn¢l egy helikopteres izraeli kommandÂÊ ä a
bemondÂ hangjÀbÂl csak ennyit tudott felfogni, mert Veronika rÀripakodott.

ä Jobban tenn¢d, ha te is hallgatnÀl! ä kiÀltott vissza asszonyÀra. ögy Àlltak ott hÀr-
man, mint akik r´gt´n egymÀsnak esnek.

Ekkor û vÀratlan mozdulattal kihÃzta a falbÂl a villanyvezet¢ket. Felemelte az Ori-
ont, ¢s teljes erej¢bûl f´ldh´z vÀgta. Hallotta, amint a cs´vek, a kondenzÀtorok a kÀvÀn
bel¡l egymÀshoz ¡tûdnek ¢s ´sszet´rnek.

A k¢t nû d´bbenten Àllt vele szemben. Igaz, û sem tudta, ezutÀn mit fog tenni. Kati
¢pÁt¢szetet tanult, m¢g egy ¢ve van a diplomÀig. Meglett, komoly nû. Tudta, milyen
müvelt, rendezett ember. B¡szke volt rÀ. °s most meg kellett alÀznia. Mert a lÀnya
nem ismerte fel, mit k´vetel tûle az ¢let. Az û ¢let¢nek a tisztelete.

ä Ez ideolÂgia ¢s politika ä mondta, ¢s elindult kifel¢.
MÀr a kertes hÀz udvarÀn jÀrt, amikor a feles¢ge utol¢rte.
ä NemhiÀba hÁvtak Betonfejnek ä s¢rtette v¢rig az urÀt. ElszÀnt volt ¢s kÁm¢letlen.

Hogy a rÀdiÂ ́ sszet´r¢s¢vel ¢ppen azt tagadta meg, ami az emberben a legfontosabb:
a b¡szkes¢get. A tartÀst. A zsidÂk ¢ppen ezt, a m¢ltÂsÀgot hoztÀk el magukkal az egyip-
tomi kivonulÀssal, igen, igen, hÀromezer ¢ve. Persze az û ¢let¡kben is voltak t¢velygû
esztendûk, k¢nyszeres kit¢rûk. De most ez a nap fordulÂpont. Az Ãj kivÀlasztottsÀg
napja. MÀr neki is mÂdja lenne lezÀrni a r¢gi ¢let¢t, ami olyan volt, amilyen. De azok
a fiÃk ott a sivatagban nekik is p¢ldÀt mutattak. JÂl hallotta, nekik, szem¢ly szerint,
itt, Budapesten. Hogy lehet bÀtran is ¢lni. VÀllalva a sz¡let¢s k´vetkezm¢ny¢t. Mert
ez a megvÀltÀs egyetlen es¢lye.
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Vera nem fÀradt el. ValÂsÀggal dobÀlta a szavakat a f¢rj¢re. Hogy most azonnal fel-
hÁvja telefonon a haifai unokatestv¢r¢t, Eliezert, ¢s k´zli vele: ezer szÁv dobog benne
a gyûzelem¢rt.

Porig sÃjtottan Àllt a kiskapuban.
ä K¢rlek, Veronika, ne telefonÀlj! ä mondta. ä LehallgatjÀk.
çtfutott az agyÀn, hogy m¢g ebben a vÀlsÀgos perc¡kben is VeronikÀt mondott, ¢s

nem VerÀt, k´z´ns¢gesen. °s nem ¢rtette, hogy vele, a jÂ l¢lekkel, most mi¢rt bÀnik
ilyen galÀdul az asszonya.

ä Nem tudod, ezek mire k¢pesek ä tette hozzÀ.
Maga is megd´bbent. Mert azt mondta: àezekÊ. TehÀt û mÀr nincs k´zt¡k. ¹nmagÀt

mÀr nem szÀmolja k´z¢j¡k. De akkor û hol van?
Mindenesetre be akarta fejezni mÀr ezt a sz´rnyüs¢get.
ä Figyelj jÂl rÀm! °n nem tudom, mi lesz ott a sivatagban. De azt tudom, MoszkvÀt

az izraeliek mÀris megalÀztÀk. °s a bosszÃ kegyetlen lesz. KinyÁrjÀk a zsidÂkat. Itt is.
Veronika v´r´s arccal hallgatta.
ä GyÀva vagy! ä mondta. ä '57-ben a szovjet tankok m´g´tt k´nnyü volt bÀtornak

lenni. Legy¢l bÀtor most, a cs´v¡k elûtt. °s ha felhÁvom Eliezert, vedd tudomÀsul,
helyetted teszem. A lelkedet mentem meg. Szeg¢ny agyonvert apÀd¢rt telefonÀlok, ¢s
az anyÀd¢rt, akit az ortodox parÂkÀjÀban ¢gettek el. De Ãgy lÀtszik, neked nemcsak
a fejed beton, hanem a szÁved is.

Ekkor csattant el a pofon. Az elûbb m¢g azt hitte, a lÀnyÀt k¢peli fel, ehelyett a rÀdiÂt
t´rte ´ssze. De most f´lemelte, f´l kellett emelnie a kez¢t. Hogy Veronika v¢gre ma-
gÀhoz t¢rjen.

így rohant el. LegalÀbb mÀsf¢l ÂrÀn Àt fogalma sem volt, merre megy, hol jÀr. Be-
fordult egy utcÀba, Àtment egy mÀsikba, alighanem a villamosra is fel¡lt, mert hogyan
is ker¡lt volna mÀsk¢pp a Keletihez. Amikor a zseb¢ben megtalÀlta az Esti HÁrlapot,
Ãgy dobta el, mint aki vÀratlanul varangyos b¢kÀt fog, s attÂl akar szabadulni.

çllt az esti sz¡rk¡letben, a Baross t¢ren egy cipû¡zlet kirakata elûtt, ¢s teljesen ¢r-
telmetlen¡l a nûi szandÀlokat n¢zte. V¢g¡l arra gondolt, m¢g most este el kellene
mennie Szekeresn¢hez, a pÀrtcsoportbizalmihoz. °s megnyugtatni, ne tegyen egyet-
len l¢p¢st se Papadopulosz Dimitriszn¢ ¡gy¢ben. A majom miatt nem lesz semmi baj.

KÀr, hogy nem tudta a k´nyvelûnû cÁm¢t.
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TÂth Krisztina

°BER LOMB

Felejt¢s: hold¡t´tte r¢s
¢gi homlokra sz¢l¡t¢s
a tÃlnan rajta Àt az ittbe
szivÀrog ä lent a n¢v behintve

a n¢v hely¢n az ablak ¢s a lomb
bÀrÀnyfelhû nyakÀra sz¢lkolomp
hallatszik merre jÀr az ¢jszaka
az ¢ber lomb talÀn a n¢v maga

sz¢l fÃjja fejbûl fÃjja f¢nyt¡l´k
Felejt¢s: holdomiglan sz¢d¡l´k

BERYX DECADACTILUS

Ha az eg¢sz csak halandzsa lehetne,
idegen, mint a szÂtÀrban a vizipÀlma,
tÀvoli, mint a t¢rk¢pen a Tüzf´ld,
ha bennem lenne ¢s csak kitalÀlva,
ha volna k´zt¡nk egy nyelven tÃli szüzf´ld,
¢des viz¢ben tÁzujjÃ hal pihenne,
v¢letlen lapozn¢k ¢s rÀakadn¢k
erre a k¢ptelen ¢s szüzi nyelvre,
hasbesz¢ln¢nk, mint a hegyben a karsztvÁz,
dolina, uvala, polje ä szÂlnÀl
hozzÀm, nem Ãgy, mint aki l¢tezik, csak
v¢letlen¡l kinyÁlott, mint a szÂtÀr,
¢s vÀlaszoln¢k: tüzpart, kova¢vek,
gondolnÀl sziklarÀncra, lÀvakûre,
nem volna t´rt¢net, nem vÀgyakozn¢k
valÂdi tÀjra, benne arcra, bûrre,
k¢pzelt idû, f¡r´dhetn¢nk nyugodtan
tÁzujjÃ halak ott, az ismeretlen tavÀban,
testetlen n¢v, lebegn¢l simogatva
persze nem Àltalam, csak ÀltalÀban.
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Lackfi JÀnos

A K°RD°S

Olyan akÀr egy gumilabda
a bokrok k´z¢ elgurult
telek vonulnak Àt felette
mikor v¢letlen¡l
rÀakadunk s ha kasza villa
gereblye nem lyuggatta ki
forgathatjuk nyomogathatjuk
nem lehet kiegyenlÁteni
horpadÀsÀt sehogy eloszlik
n¢gy-´tfel¢ majd ´sszeÀll
hirtelen ¢s ¢pp akkora
nem kisebb nem nagyobb talÀny

HA LIFTBE

Ha liftbe l¢psz
telefonf¡lk¢be szobÀba
ahol valaki huzamosabban
tartÂzkodott elûtted
hirtelen utÀnavinn¢d
a benn felejtett
csomagot f¢l pÀr kesztyüt noteszt
de csak levegût talÀlsz melyet
megjÀratott hajszÀlai
ruhÀi k´zt t¡dej¢ben
utÀnavinn¢d nem lehet
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ALMA

Vettek pÀr lÀda almÀt
hogy majd t¢l v¢g¢ig kitart
n¢ha ÀtvÀlogattÀk
kiszedt¢k a rohadtakat
s azokat ett¢k meg elûbb
kivagdaltÀk a terjedû
erjedû barna foltokat
De mire elfogy egy adag
az ember Ãjra vÀlogathat
A t¢li hÂnapok alatt
nem ettek csak rohadtat
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    ELýSZñ PçL APOSTOL    
àKORINTHOSZIAKHOZ íROTT ELSý

LEVEL°NEKÊ FORDíTçSçHOZ

1

Az I. KORINTHOSZI LEV°L keletkez¢st´r-
t¢net¢nek rekonstrukciÂjÀval kapcsolat-
ban az elsûdleges kiindulÂpontot az
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 18. fejezet¢-
ben olvashatÂ megjegyz¢s jelenti; esze-
rint PÀl apostol ath¢ni tartÂzkodÀsa utÀn
ä a nevezetes àAreiopagoszi besz¢dÊ el-
hangzÀsÀt k´vetûen ä ¢rkezett Korin-
thoszba. LukÀcs beszÀmolÂja alapjÀn ä
àOtt maradt pedig k´z´tt¡k egy ¢vig ¢s hat hÂ-
napig, tanÁtva Isten ig¢j¢tÊ (AP. CSEL. 18,11)
ä mÀsf¢l esztendût t´lt´tt Akhaia provin-
cia sz¢kvÀrosÀban, valÂszÁnüleg 50 tava-
sza ¢s 51 ûsze k´z´tt.

Az I. szÀzad derekÀn k´r¡lbel¡l hÀ-
romnegyed milliÂs l¢lekszÀmÃ Korin-
thosz igazi vilÀgvÀrosnak (koszmopolisz)

szÀmÁtott; a rÂmaiak, g´r´g´k, f´nÁciai-
ak, szÁrek, zsidÂk, egyiptomiak lakta vÀ-
ros arculatÀt tekintve talÀn a leginkÀbb
AlexandriÀhoz hasonlÁthatÂ, szellemi je-
lentûs¢ge pedig m¢g inkÀbb Epheszosz¢-
hoz. Mindamellett a vÀros (rossz) hÁr¢rûl
a korabeli g´r´g nyelv egyik ¢lû kifejez¢-
se, a korinthiadzein (àkorinthoszkodniÊ)
Àrulkodik a leg¢kesebben. E szÂ ugyanis
a (szent) prostitÃciÂ iparszerüen üz´tt
vÀltozatÀt jel´li. A vÀros f´l´tt, az Ãgyne-
vezett Akrokorinthoszon Àllott p¢ldÀul az
Aphrodit¢-szent¢ly, amely egyed¡l ezer
àpapnûtÊ foglalkoztatott; de megtalÀlha-
tÂ volt Korinthoszban a hagyomÀnyos
ol¡mposzi istenek k´z¡l ApollÂn, az ide-
genek k´z¡l pedig Astart¢, Melkart, K¡-
bel¢ temploma is. S ha az ́ b´l felûl az em-
ber tekintete a tÀvolabbi horizontot pÀsz-
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tÀzta: a hegyek k´z´tt az ´sszg´r´gs¢g
szimbÂluma, Delphoi bukkant fel. Hajda-
nÀban a k¡l´nb´zû g´r´g poliszok k´vet-
s¢gei innen, a Korinthoszi-´b´l felûl in-
dultak gyalog a delphoi P¡thia sziklÀja ¢s
a fogadalmi templomok fel¢.

Ilyen lehetett tehÀt k´r¡lbel¡l az a vi-
lÀg, ahovÀ PÀl ä Ath¢nt elhagyva ä 50 ta-
vaszÀn meg¢rkezett. Korinthoszban az
apostol a pontuszi szÀrmazÀsÃ zsidÂ hÀ-
zaspÀrnÀl, AquilÀnÀl ¢s PriscillÀnÀl dolgo-
zott; kezdetben a helyi zsidÂknak hirdette
az evang¢liumot, majd ä miutÀn azok el-
lenÀlltak t¢rÁtû szÀnd¢kÀnak ä egy Titius
Iustus nevü ember hÀzÀban folytatta a ta-
nÁtÀst, akit az öJTESTAMENTUM sz´vege
àistenf¢lûÊ-nek (àszebomenosz tu theuÊ; AP.
CSEL. 18,7), tehÀt nem zsidÂnak ¢s nem is
kereszt¢nynek nevez.

2

Mind a k¢t KORINTHOSZI LEV°L arrÂl ta-
nÃskodik, hogy a vÀros szellemi kisugÀr-
zÀsa a pÀli lev¢l-corpus eg¢sz¢t illetûen is
d´ntû ¢rv¢nyü. Hiszen elsû level¢ben az
apostol nem kevesebbre vÀllalkozik, mint
hogy ä a megt¢r¢stûl (metanoia) eg¢szen a
holtak feltÀmadÀsÀig (anasztaszisz nekrÂn)
ä az ember teljes szellemi pÀlyafutÀsÀt Àt-
tekintse. A k¢t AkhaiÀba k¡ld´tt lev¢l
k´z¡l az elsû szinte bizonyosan Ephe-
szoszban ÁrÂdott 53 v¢g¢n vagy 54 elej¢n;
tehÀt a meg¢lt ¢lm¢nyektûl kiss¢ mÀr el-
tÀvolodva. (A korai kereszt¢ny hagyo-
mÀny az I. KOR.-rÂl tud egy¢rtelmüen;
Antiokhiai IgnÀc, Szmirnai PolikÀrp gya-
korta id¢z ennek a sz´veg¢bûl, mÁg a II.
KOR. elsû emlÁt¢s¢vel ä minden k¢ts¢get
kizÀrÂan ä Markion àkÀnonjÀbanÊ talÀl-
kozhatunk.)

Arra vonatkozÂan, hogy e k¢t lev¢l mi-
lyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt foganhatott, jÂ
n¢hÀny bevett teÂria l¢tezik napjainkban
is, Àm ezeknek az elgondolÀsoknak k´z´s
sajÀtjuk az, hogy elgondolÂik nem tekin-

tik egyetlen ´sszef¡ggû kompozÁciÂnak
egyik levelet sem. Mindamellett elk¢pzel-
hetû, hogy az a àt´bbl¢pcsûs megoldÀsÊ,
mely szerint az I. KOR. esetleg hÀrom sza-
kaszban ÁrÂdott volna, helytÀllÂ. Vagyis az
I. KOR. 11-ben emlÁtett àKhlo¢ hÀza n¢p¢-
nekÊ tagjai k´z¡l vihetett hÁrt valaki PÀl-
nak Epheszoszba a Korinthoszban kirob-
bant viszÀlyrÂl ¢s pÀrtoskodÀsrÂl; vÀla-
szul PÀl megÁrta az I. KOR. elsû n¢gy fe-
jezet¢t, amelyet (talÀn) TimÂtheosszal
k¡ld´tt el Korinthoszba. (àEz¢rt k¡ld´m el
hozzÀtok TimÂtheoszt, az örban szeretett ¢s hü-
s¢ges gyermekemetÊ ä 4,17.) Az I. KOR.
16,17-ben emlÁtett hÀrom szem¢ly ä
Sztephanasz, Fortunatus ¢s Akhaikosz ä
Ãjabb hÁreket ¢s netÀn egy levelet is vitt
magÀval KorinthoszbÂl, s PÀl ezutÀn fo-
galmazta volna meg az I. KOR. 5ä6., va-
lamint 7ä16. fejezeteit. BÀrhogy t´rt¢nt
is, az I. KORINTHOSZI LEVELET egys¢ges
ÁrÀsmük¢nt, ´sszef¡ggû kompozÁciÂk¢nt
kell ¢rt¢keln¡nk, melynek aktuÀlis szel-
lemi ¡zenete nem sokban f¡gg a l¢trej´t-
t¢nek k´r¡lm¢nyeit magyarÀzÂ àfilolÂ-
giai hÀtt¢rÊ jelleg¢tûl.

A mÀr emlÁtett viszÀlyokkal ¢s pÀrtos-
kodÀsokkal kapcsolatban PÀl n¢gyf¢le
irÀnyzatrÂl besz¢l, amelyek a k´vetkezûk:
az ApollÂszhoz, K¢fÀ(sz)hoz (=P¢terhez),
PÀlhoz, illetve Krisztushoz tartozÂ cso-
portok. Az elsû csoportosulÀs ezek szerint
ahhoz az ApollÂszhoz k´tûd´tt, aki ä
amint az APOSTOLOK CSELEKEDETEI
18,24ä28-bÂl megtudjuk ä alexandriai
zsidÂ volt, s EgyiptombÂl ¢rkezett Korin-
thoszba, majd pedig k¢sûbb Epheszosz-
ba. Azt is megtudjuk rÂla, hogy ugyan
àhelyesen hirdette a J¢zusrÂl szÂlÂ ig¢ketÊ, Àm
csak a JÀnos kereszts¢g¢t ismerte, az Ãgy-
nevezett Szentl¢lek-kereszts¢get nem. A
K¢fÀ(sz)-pÀrttal kapcsolatban a szakiro-
dalom nagy r¢sze Ãgy foglal ÀllÀst, hogy
ezek nagy valÂszÁnüs¢ggel zsidÂ-keresz-
t¢nyek lehettek, akiknek az Âsz´vets¢gi
t´rv¢nyhez füzûdû viszonyÀt az az Anti-
okhiÀban lezajlott vita f¢mjelezheti, ame-
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lyet a k¢t fûapostol, PÀl ¢s P¢ter konflik-
tusÀval kapcsolatban a GALATA LEV°L 2.
fejezete ´r´kÁt meg.

A harmadik csoport, PÀl pÀrtja valÂszÁ-
nüleg azokbÂl Àllott, akik az û karizmati-
kus egy¢nis¢g¢nek a hatÀsÀra t¢rtek meg.
çm hogy kik alkottÀk a negyedik, a J¢zus-
pÀrtot, azt szinte lehetetlen eld´nteni.
(Egyesek szerint ennek az irÀnyzatnak az
ideolÂgiÀja lenne a gyüjtûfogalomk¢nt
hasznÀlt àgnosztikus libertinizmusÊ; Àm ez a
meghatÀrozÀs tÃl tÀg ahhoz, hogy valami
¢rdemit lehessen vele kezdeni!)

A pÀrtharcokon f´l¡lemelkedve PÀl
apostol àa keresztrûl valÂ besz¢dÊ-et hirdeti
(àlogosz tu sztauruÊ; 1,18), amely a zsidÂk-
nak meg¡tk´z¢s tÀrgya (szÂ szerint: àbot-
rÀnykûÊ; àszkandalonÊ), a g´r´g´knek pe-
dig ostobasÀg (mÂria). PÀl itt a keresz-
t¢nys¢g alaptanÁtÀsÀrÂl besz¢l; kizÀrÂlag
az im¢nt emlÁtett logosz az, amely a k¡l´n-
f¢le szakadÀr irÀnyzatokat integrÀlni k¢-
pes. A lev¢l szellemi àepicentrumÀbanÊ
minden k¢ts¢get kizÀrÂan àa keresztrûl valÂ
besz¢dÊ Àll, amely egyetlen teremtett, kinyi-
latkoztatott ¢s megvÀltott mindens¢grûl
tesz tanÃbizonysÀgot, s ekk¢nt a PÀl ¡ze-
net¢t Àtsz´vû egys¢ggondolat elsûdleges
hordozÂja. Az im¢ntieken tÃl az I. KOR.
¡zenete meg¢rt¢s¢nek mÀsik alapvetû
krit¢riuma annak a belÀtÀsa, ami az eg¢sz
SZENTíRçS-ban ä s Ágy PÀl szÀmÀra is ä evi-
dencia: az egys¢ges ¢s lÀthatatlan szellemvilÀg
l¢t¢rûl valÂ meggyûzûd¢s. Mindamellett
e szellemi birodalom t´rv¢nyszerüs¢gei-
nek meg¢rt¢s¢t az apostol (is) bizonyos
elûfeltev¢sekhez k´ti: PÀl ugyanis àIsten
elrejtett b´lcsess¢g¢rûlÊ besz¢l, amely nem
mindenki szÀmÀra hozzÀf¢rhetû. àA t´k¢-
letesek k´r¢ben pedig mi is a b´lcsess¢get hir-
detj¡k, de nem ennek a vilÀgkorszaknak, s nem
is e vilÀgkorszak mulandÂsÀgra Át¢lt uralkodÂ-
inak a b´lcsess¢g¢t [Ïszophian de u to aiÂ-
nosz tutu ude tÂn arkhÂntÂn tu aiÂnosz
tutu tÂn katargumenÂnÎ], hanem Isten ti-
tokba rejtezû b´lcsess¢g¢t [Ïalla lalumen theu
szophian en m¡szt¢riÂ t¢n apokekr¡m-

men¢nÎ], amelyet Isten elûre meghatÀrozott
mÀr e vilÀgkorszakok kezdete elûtt a mi dicsû-
s¢g¡nkre.Ê (I. KOR. 2,6ä7.) Mindennek
alapjÀn Isten b´lcsess¢g¢nek ¡zenete
azokhoz szÂl, akiket PÀl àszellemi emberekÊ-
nek (àanthrÂpoi pneumatikoiÊ) nevez. Az
apostol l¢nyeg¢ben v¢ve ugyane megfon-
tolÀs alapjÀn alkalmazza ä az Âsz´vets¢gi
h¢ber rÃah-nefes-bÀszÀr hÀrmassÀgnak
megfelelûen ä az Ãjsz´vets¢gi antropolÂ-
gia alapjÀt k¢pezû megk¡l´nb´ztet¢st: a
pneumatikosz (szellemi), psz¡khikosz (lelki)
¢s szÂmatikosz (testi) distinkciÂt.

Az I. KOR.-t Àtsz´vû egys¢ggondolat
harmadik legfontosabb r¢tege a legtelje-
sebb formÀjÀban az EPHESZOSZI LEV°L
teolÂgiÀjÀban kibomlÂ hasonlatrendszer,
amely az egyhÀzat J¢zus szimbolikus tes-
tek¢nt ÀllÁtja el¢nk. àTi pedig Krisztus teste
vagytok, ¢s r¢szekk¢nt annak tagjaiÊ (àh¡meisz
de eszte szÂma Khrisztu kai mel¢ ek meruszÊ) ä
olvashatÂ a 12. fejezet 27. vers¢ben. L¢-
nyeg¢ben v¢ve ugyanennek a hasonlat-
nak a logikai m´g´ttes¢re utal ä szemben
a f´ldi t´rt¢nelmet a v¢gletekig spiritua-
lizÀlÂ gnosztikus, illetve egy¢b, doketista
felfogÀsokkal ä az emberi testnek (szÂma)
a Szentl¢lek templomak¢nt valÂ felfogÀsa.
(LÀsd I. KOR. 6,18ä19.) Eszerint a meg-
szentelûd¢s folyamata nem az à¢teri r¢gi-
ÂkbanÊ zajlik, hanem a hÁvû ember hÃs-
v¢r l¢ny¢ben.

3

A t´rt¢neti kereszt¢nys¢g aktuÀlis k¢rd¢-
sei, az Âsz´vets¢gi t´rv¢nnyel szemben ki-
alakÁtott viszony Àll az I. KOR. mÀsodik lo-
gikai fû r¢sz¢nek homlokter¢ben. Sor-
rendben: a parÀznasÀg, a perleked¢s, az
´zvegys¢g, a k´r¡lmet¢lked¢s, a bÀlvÀny-
Àldozat stb. A legfontosabb mindezek k´-
z¡l a bÀlvÀnyimÀdÀs (eidolatreia) k¢rd¢se,
vagyis ä ahogy a g´r´g szÂ ezt eg¢szen
pontosan kifejezi ä a lÀthatÂ ¢s tapinthatÂ
k¢pmÀsok, szobrok imÀdÀsÀnak az ñTES-
TAMENTUM-ban kinyilvÀnÁtott tilalma. Az
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apostol ÀllÀspontja egy¢rtelmü: àamit [a
pogÀnyok] Àldozatul le´lnek, azt d¢monok-
nak ¢s nem Istennek ÀldozzÀk f´lÊ (àall'hoti ha
th¡Ãszin, daimonioisz kai u theÂ th¡ÃszinÊ),
olvashatÂ az I. KOR. 10,20-ban. A bÀlvÀ-
nyok, illetve a bÀlvÀnyÀldozat megÁt¢l¢s¢-
vel kapcsolatban mindenk¢ppen emlÁt¢s-
re kÁnÀlkozik a 8. fejezet elej¢n olvashatÂ
ä elsû pillantÀsra minden bizonnyal kiss¢
talÀnyosnak tünû ä sz´vegr¢sz: àMert ha
l¢teznek is Ãgynevezett istenek [Ïlegomenoi
theoiÎ] a f´ld´n, aminthogy l¢tezik is szÀmos
isten ¢s szÀmos Ãr [ÏhÂszper eiszin theoi
polloi kai k¡rioi polloiÎ], Àm nek¡nk egy Is-
ten¡nk az Atya, akitûl van minden ¢s mi is û¢r-
te, ¢s egyetlen ör J¢zus Krisztus, aki Àltal l¢te-
zik minden ¢s mi is ûÀltala.Ê (I. KOR. 8,5ä6.)
A àpolloi theoiÊ a teremtett mindens¢g va-
lamennyi ismert ¢s idegen isten¢t jelenti,
akiknek szellemi hierarchiÀjÀt ä ha vÀzla-
tosan is ä elsûsorban az EPHESZOSZI LE-
V°L 6. fejezete tÀrja el¢nk. Mindamellett
az àistenekÊ kifejez¢s ¢s a BIBLIA Egyetlen
Istene k´z´tti ànominalizmusban gy´kerezûÊ
ellentmondÀs feloldÀsa PÀl r¢sz¢rûl a GA-
LATçKHOZ íROTT LEV°L-ben keresendû;
az apostol itt a bÀlvÀnyimÀdÀson keresz-
t¡l tisztelt l¢nyeket olyan isteneknek ne-
vezi, akik àf¡szisz¡ket [term¢szet¡ket] te-
kintve nem azokÊ (àph¡szei m¢ Ãszin theoiÊ;
GAL. 4,8).

Az I. KOR. mindmÀig talÀn legt´bb vi-
tÀra okot adÂ teolÂgiai k¢rd¢se az Ãgyne-
vezett kharizmÀk (kegyelmi ajÀnd¢kok)
szÀmbav¢tel¢hez k´tûdik. A kharizmÀk
(jellemzû mÂdon e szÂ a mai g´r´g nyelv-
ben sz¡let¢snapi ajÀnd¢kot jelent) az
eg¢sz lev¢lben v¢gigvonulÂ s mÀr t´bb-
sz´r is ¢rintett egys¢ggondolat ¢rint¢s¢-
vel ker¡lnek elût¢rbe. àA kegyelmi ajÀnd¢-
kok eloszlÀsÀt illetûen ugyan k¡l´nbs¢gek van-
nak ä Árja PÀl ä, de a Szellem [ti. a Szentl¢-
lek] ugyanaz.Ê (12,4.) Vagyis mind a kilenc
kharizma ä hit, gyÂgyÁtÀs, b´lcsess¢g
(szophia), tudÀs (gnÂszisz), erû (d¡na-
misz), prÂf¢tÀlÀs, a szellemek megk¡l´n-
b´ztet¢se, nyelveken szÂlÀs (itt àgen¢

glÂsszÂnÊ, szÂ szerint: àa nyelvek nemeiÊ), a
nyelveken szÂlÀs magyarÀzata (àherm¢neia
glÂsszÂnÊ) ä a Szentl¢lektûl szÀrmazik;
nem emberi erûfeszÁt¢s gy¡m´lcse, avagy
ha m¢gis, akkor egy¢rtelmüen vallÀsos
szemf¢nyveszt¢srûl van szÂ. Nagyon fon-
tos, hogy a hit (pisztisz) is a kharizmÀk k´-
z´tt ker¡l felsorolÀsra, s nem valamif¢le
szubjektÁv d´nt¢s hozad¢kak¢nt!

A kharizmÀk sorÀban k¡l´n hely illeti
meg a ànyelveken szÂlÀsÊ-t (àlalein en taisz
glÂsszaiszÊ), illetve a nyelveken szÂlÀsnak
a prÂf¢tÀlÀshoz viszonyÁtott, sokszor f¢l-
remagyarÀzott hely¢t. A nyelveken szÂlÀs
ajÀnd¢ka ä amint ez az APOSTOLOK CSE-
LEKEDETEI-nek 2. fejezete, a p¡nk´sdi
csoda elbesz¢l¢se alapjÀn alÀtÀmaszthatÂ
ä az Ãgynevezett Szentl¢lek-kereszts¢g-
hez k´tûdik. çltalÀban olyan àegyszem¢-
lyes nyelvetÊ jelent, amelyen az ember
àk´zvetlen¡lÊ kommunikÀl Istennel.

MiutÀn az I. KOR.-nak a kharizmÀkkal
kapcsolatos tanÁtÀsait rengeteg ellent-
mondÀs ¢s vita ´vezi, egy´ntetü n¢psze-
rüs¢gre mindig is elsûsorban a 13. fejezet
Ãgynevezett AGAP° HIMNUSZ-a tarthatott
szÀmot. Pedig a 13. fejezet szervesen il-
leszkedik a kegyelmi ajÀnd¢kokrÂl szÂlÂ
megelûzû ¢s az azt k´vetû sz´vegr¢szbe;
ha k¡l´nÀllÂ àhimnikus bet¢tk¢ntÊ kezel-
j¡k, mindenk¢ppen kiszakÁtjuk eredeti
kontextusÀbÂl. A 12. fejezet utolsÂ mon-
datÀban PÀl azt Ág¢ri, hogy egy bizonyos
àlegkivÀlÂbb utatÊ (àkath'h¡perbol¢n hodonÊ)
mutat majd meg; a 14. fejezet utolsÂ
mondatÀban ä visszautalva az AGAP° HIM-
NUSZ-ra ä pedig azt Árja, hogy àt´rekedjetek
a szeretetre...Ê. Aligha k¢ts¢ges, hogy a
megÁg¢rt àhodosz h¡perbol¢Ê ¢ppen àa sze-
retet ÃtjaÊ (àhodosz t¢sz agap¢szÊ), s a szeretet
müve pontosan illeszkedik a kegyelmi
ajÀnd¢kok sorÀba.

A lev¢lkompozÁciÂ gondolati rendje a
15. fejezetben teljesedik ki: a halottak fel-
tÀmadÀsÀnak r¢szletes magyarÀzatÀval. A
holtak testben valÂ feltÀmadÀsa ugyanis
olyan elgondolÀst jelent, amelyik nem ha-
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sonlÁthatÂ az antikvitÀs egyik, a halÀl utÀ-
ni l¢ttel kapcsolatos felfogÀsÀhoz sem.
Olyannyira Ágy van ez, hogy p¢ldÀul az
àAreiopagoszi besz¢dÊ egyik mondata ä
àJ¢zust ¢s a feltÀmadÀst hirdette nekik...Ê (AP.
CSEL. 17,18) ä ahhoz a bizarr f¢lre¢rt¢s-
hez vezetett, hogy n¢melyek a feltÀmadÀs
szÂt is tulajdonn¢vk¢nt ¢rtelmezt¢k, s egy
bizonyos Anasztaszisz nevezetü istens¢get
(vagy istennût?) v¢ltek felsorakozni J¢zus
mellett!

Mindent ́ sszevetve n¢gy olyan konku-
rens szellemi felfogÀssal szÀmolhatunk,
amelyek ellen¢ben PÀl ä nagy valÂszÁnü-
s¢ggel ä megfogalmazhatta a J¢zus Krisz-
tus feltÀmadÀsÀnak esem¢ny¢n alapulÂ
tanÁtÀsÀt. Az elsû a hell¢n filozÂfiai gon-
dolkodÀst d´ntû mÂdon meghatÀrozÂ s a
t´rt¢neti kereszt¢nys¢g gondolkodÀsÀba
is r´vid idûn bel¡l utat t´rt l¢lek halhatat-
lansÀgÀnak tana, amely teljess¢ggel ide-
gen a BIBLIA szeml¢letmÂdjÀtÂl. A mÀso-
dik a sorban a k´zkeletü szadduceus (cad-
dÂqita) ÀllÀspont, miszerint nincs feltÀ-
madÀs; a harmadik az a nehezen k´rvo-
nalazhatÂ t¢veszme, amelyrûl PÀl a II. TI-
MñTHEOSZ LEV°L-ben Ár, bizonyos H¡-
menaiosz ¢s Phil¢tosz àhiteÊ kapcsÀn,
akik azt ÀllÁtottÀk, hogy a feltÀmadÀs àmÀr
megt´rt¢ntÊ (II. TIM. 2,18). A negyedik a
k¡l´nf¢le gnosztikus irÀnyzatok k´z´s jel-
lemzûje: vagyis a halhatatlan szellem (pne-
uma) a test, illetve az anyagi vilÀg felbom-
lÀsa utÀn visszat¢r f¢nyvilÀgi sz¡lûhazÀjÀ-
ba (Pl¢rÂma), a test alkotÂelemei pedig
feloldÂdnak az univerzumban.

Mindezekkel szemben PÀl olyan tanÁ-
tÀssal Àll elû, amelyik a nyelveken szÂlÀs
mellett az I. KOR. talÀn legt´bbet vitatott
k¢rd¢s¢nek szÀmÁt, s ez a feltÀmadott àdi-
csûs¢ges testÊ mibenl¢t¢nek tÀrgyalÀsa. A
15. fejezet 44. vers¢ben az apostol Ágy Ár:
àelvetik a lelki testet, feltÀmadÀsban r¢szes¡l
a szellemi testÊ (àszpeiretai szÂma psz¡khikon,
egeiretai szÂma pneumatikonÊ). A kettû k´-
z´tti k¡l´nbs¢get PÀl azzal a J¢zusäçdÀm
pÀrhuzammal ¢rz¢kelteti, amely a bün-
bees¢s ¢s a megvÀltÀs k´z´tt t´rt¢nteket
egyetlen keretbe foglalja: àAz elsû ember,
çdÀm eleven l¢lekk¢ [Ïeisz psz¡kh¢n dzÂ-
szanÎ] lett, az utolsÂ çdÀm pedig megelevenÁtû
szellemm¢ [Ïeisz pneuma dzÂopoiÃnÎ]. De
nem a szellemi az elsû, hanem a lelki, azutÀn
k´vetkezik a szellemi. Az elsû ember a f´ld po-
rÀbÂl [Ïek g¢sz khoikoszÎ] valÂ, a mÀsodik
ember viszont az ¢gbûl [Ïex uranuÎ] szÀrma-
zik.Ê (I. KOR. 15,45ä47.) Minthogy çdÀm
a àlelki testÊ (àszÂma psz¡khikonÊ), mÁg J¢zus
Krisztus feltÀmadott teste a àszellemi testÊ
(àszÂma pneumatikonÊ) àmintÀjaÊ, valÂszÁ-
nü tehÀt, hogy az ember feltÀmadott, ro-
molhatatlan teste ehhez a krisztusi test-
hez hasonlÁt majd.

Az eg¢sz I. KORINTHOSZI LEV°L-en v¢-
gigvonulÂ egys¢ggondolat ÀtfogÂ kerete
ä Krisztus test¢nek ¢s az egyhÀznak szim-
bolikus megfeleltet¢se ä Ágy hajlik vissza,
mintegy k´rszerüen ´nmagÀba; a lev¢l-
ben felmer¡lû valamennyi alapvetû teo-
lÂgiai k¢rd¢st egy ¢s ugyanazon vilÀg àha-
tÀraiÊ k´z¢ zÀrva.

RugÀsi Gyula



PçL APOSTOL
ELSý LEVELE A KORINTHOSZIAKHOZ

RugÀsi Gyula fordÁtÀsa

1 PÀl, J¢zus Krisztusnak Isten akaratÀbÂl elhÁvott apostola, ¢s SzÂszthen¢sz, a testv¢r,
2az Isten Korinthoszban l¢vû egyhÀzÀnak, a Krisztus J¢zusban megszentelteknek, az
elhÁvott szenteknek, mindazokkal egy¡tt, akik a mi Urunk, J¢zus Krisztus nev¢t, (mely
n¢v) az ´v¡k¢ ¢s a mi¢nk is, tanÃul hÁvjÀk; 3kegyelem nektek ¢s b¢kess¢g Istentûl, a
mi AtyÀnktÂl ¢s az ör J¢zus KrisztustÂl.

4HÀlÀt adok ¢rtetek mindenkor az¢rt a kegyelem¢rt, amelyet nektek Isten J¢zus
Krisztusban (r¢sz¡l) adott, 5ami¢rt (ugyanis) benne mindenben gazdaggÀ lettetek,
mindenfajta besz¢dben ¢s mindenfajta tudÀsban, 6ahogyan a KrisztusrÂl valÂ tanÃ-
sÀgt¢tel megszilÀrdult bennetek, 7Ãgy, hogy nem is n¢lk¡l´zt´k semmif¢le kegyelmi
ajÀnd¢kot, mik´zben fesz¡lten vÀrjÀtok a mi Urunk, J¢zus Krisztus megjelen¢s¢t; 8aki
kitartÂvÀ is tesz benneteket mindv¢gig, hogy feddhetetlenek legyetek1 a mi Urunk
J¢zus Krisztus napjÀn. 9Hü(s¢ges) az Isten, akitûl elhÁvÀst kaptatok az û FiÀval, J¢zus
Krisztussal valÂ k´z´ss¢gre.

10K¢rlek titeket, testv¢rek, a mi Urunk, J¢zus Krisztus nev¢re, hogy egyf¢lek¢ppen
besz¢ljetek mindannyian, ¢s ne legyenek k´ztetek szakadÀsok, hanem ugyanazzal a
gondolkodÀsmÂddal ¢s ugyanazzal a meggyûzûd¢ssel jussatok egys¢gre egymÀs k´-
z´tt. 11Mert Khlo¢ hÀza n¢p¢hez tartozÂktÂl az a hÁr jutott el hozzÀm, testv¢reim, hogy
viszÀly(kodÀsok) vannak k´ztetek. 12Mit is akarok ezzel mondani?2 Azt, hogy minden-
ki Ágy besz¢l k´z´ttetek: à°n PÀlhoz tartozom!Ê à°n viszont ApollÂszhozÊ, à¢n meg
K¢fÀ(sz)hoz, ¢n pedig Krisztushoz!Ê 13De hÀt r¢szekre oszthatÂ-e a Krisztus?3 Vajon
PÀlt feszÁtett¢k keresztre ¢rtetek? Avagy PÀl nev¢re merÁtettek alÀ benneteket? 14HÀlÀt
adok [az Istennek] az¢rt, hogy k´z¡letek senkit nem merÁtettem alÀ, kiv¢ve Kriszposzt
¢s Galloszt, 15nehogy valaki is azt mondhassa, hogy az ¢n nevemre merÁtettek alÀ ben-
neteket. 16AlÀmerÁtettem ugyan Sztephanasz hÀza n¢p¢t, ezenkÁv¡l azonban nem tu-
dok rÂla, hogy bÀrki mÀst alÀmerÁtettem volna. 17Mert nem az¢rt k¡ld´tt engem Krisz-
tus, hogy alÀmerÁtsek, hanem hogy az evang¢liumot hirdessem, de nem a besz¢dbûl
fakadÂ b´lcselked¢ssel, hogy a Krisztus keresztje el ne erûtlen¡lj´n.4 18Mert a kereszt-
rûl szÂlÂ besz¢d ugyan ostobasÀg azoknak, akik elpusztulnak (majd), Àm nek¡nk, akik-
nek (fel)szabadulÀsban lesz r¢sz¡nk,5 Isten(nek) ereje. 19Mert Árva Àll:

àSemmiv¢ teszem a b´lcsek b´lcsess¢g¢t,
¢s a (nagy)okosok okossÀgÀt elt´rl´m.Ê
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1 hogy senki se vÀdolhasson titeket; hogy ne ¢rhessen benneteket (semmif¢le) vÀd
2 Azt akarom ezzel mondani, hogy...
3 De hÀt r¢szekre szabdalhatÂ-e a Krisztus?
4 hogy a Krisztus keresztje ¡ress¢ ne legyen
5 akiknek megvÀltÀsban lesz r¢sz¡nk



20Hol a b´lcs? Hol az ÁrÀstudÂ? Hol (van) ennek a vilÀgkorszaknak a szÂszÂlÂja?
Vajon nem vÀltoztatta-e ostobasÀggÀ az Isten a vilÀg b´lcsess¢g¢t? 21MiutÀn tehÀt a
vilÀg a sajÀt b´lcsess¢g¢n kereszt¡l nem ismerte meg Istent a maga b´lcsess¢g¢ben,
Ãgy tetszett Istennek, hogy az igehirdet¢sbûl fakadÂ bolondsÀg r¢v¢n szabadÁtsa meg
azokat, akik hisznek; 22¢s mik´zben a zsidÂk jeleket k´vetelnek, a g´r´g´k pedig b´l-
csess¢g utÀn kutatnak; 23mi a megfeszÁtett Krisztust hirdetj¡k, aki ugyan a zsidÂk sze-
m¢ben meg¡tk´z¢s tÀrgya, a pogÀnyok szÀmÀra pedig ostobasÀg; 24maguknak az el-
hÁvottaknak viszont, zsidÂknak ¢ppen Ãgy, mint g´r´g´knek, Isten ereje ¢s b´lcses-
s¢ge; 25mert az Isten ostobasÀga b´lcsebb az emberek b´lcsess¢g¢n¢l, ¢s az Isten erût-
lens¢ge erûsebb az emberek erej¢n¢l.

26Mert vegy¢tek csak figyelembe a ti elhÁvÀsotokat,6 testv¢rek, nem sokan vagytok,
akik testi ¢rtelemben7 b´lcsek, hatalmasok vagy elûkelû szÀrmazÀsÃak lenn¢tek; 27¢p-
pen ellenkezûleg, a vilÀg ostobÀit vÀlasztotta ki az Isten, hogy megsz¢gyenÁtse a b´l-
cseket, ¢s a vilÀg erûtlenjeit vÀlasztotta ki az Isten, hogy megsz¢gyenÁtse az erûseket,
28valamint a vilÀg nemtelenjeit,8 sût azokat, akiken kereszt¡ln¢znek, vÀlasztotta ki az
Isten, a nem l¢tezû dolgokat, hogy ¢rv¢nytelenÁtse a l¢tezûket,9 29(az¢rt) hogy egyetlen
ember se dicsekedjen az ör szÁne elûtt. 30Tûle ered az, hogy ti (most) Krisztus J¢zusban
vagytok, aki Istentûl szÀmunkra b´lcsess¢gg¢, igazsÀggÀ,10 megszentelûd¢ss¢ ¢s meg-
vÀltÀssÀ lett, 31hogy amint Árva Àll: àA dicsekvû az örral dicsekedjen.Ê

2 Amikor meg¢rkeztem hozzÀtok, testv¢rek, ¢n sem Ãgy j´ttem, mint aki az ¢kesszÂlÀs
avagy a b´lcselked¢s f´l¢ny¢vel fennk´lten hirdeti nektek az Isten titkÀt. 2Mert Ãgy
d´nt´ttem, hogy nem veszek tudomÀst k´ztetek semmi mÀsrÂl, csak J¢zus KrisztusrÂl,
¢s rÂla is (csak) mint megfeszÁtettrûl. 3°s erûtlens¢g, f¢lelem ¢s nagy remeg¢s k´zepette
jelentem meg nÀlatok, 4s az ¢n szavam, valamint igehirdet¢sem sem a b´lcsess¢g be-
sz¢d¢nek hitetû erej¢vel hatott, hanem a Szellem bizonysÀgtevû hatalma r¢v¢n, 5hogy
a ti hitetek ne emberek b´lcsess¢g¢bûl, hanem Isten erej¢bûl fakadjon. 6A t´k¢lete-
sek11 k´r¢ben pedig mi is a b´lcsess¢get hirdetj¡k, de nem ennek a vilÀgkorszaknak
s nem is e vilÀgkorszak mulandÂsÀgra Át¢lt12 uralkodÂinak a b´lcsess¢g¢t, 7hanem Is-
ten titokba rejtezû b´lcsess¢g¢t, amelyet Isten elûre meghatÀrozott mÀr a vilÀgkorsza-
kok kezdete elûtt a mi dicsûs¢g¡nkre; 8ezt (a b´lcsess¢get) e (vilÀg)korszak uralkodÂi
k´z¡l senki sem ¢rtette meg, mert ha meg¢rtett¢k volna, a dicsûs¢g UrÀt nem feszÁ-
tett¢k volna meg. 9De ahogy Árva Àll:

àAmit szem nem lÀtott ¢s f¡l nem hallott,
¢s ami az ember szÁv¢ben f´l sem mer¡lt,
azt k¢szÁtette elû az Isten az ût szeretûknek.Ê
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6 Mert tekintsetek csak a ti elhÁvÀsotokra...
7 emberi megÁt¢l¢s szerint
8 azokat, akiket a vilÀg semmibe vesz
9 a nem l¢tezûket (ta m¢ onta), hogy hatÀlyon kÁv¡l helyezze a l¢tezûket (ta onta); miutÀn a nem l¢tezû fogalma,
to m¢ on csak viszonylag k¢sûn, a szofistÀk r¢v¢n ä GorgiÀsz ä ker¡l a g´r´g filozÂfia homlokter¢be, PÀl im¢nti
hasonlata ä a korabeli ¢rtû f¡l szÀmÀra ä valami eg¢szen abszurd p¢ldÀt jelent (mik¢nt lesz a semmibûl valami
¢s megfordÁtva?), csakÃgy, mint p¢ldÀul a creatio ex nihilo, a semmibûl teremt¢s gondolata.
10 igazsÀgossÀggÀ; dikaiosz¡n¢
11 a t´k¢letess¢gre vagy: teljess¢gre jutottak; teleioi
12 jogfosztott



10Nek¡nk viszont f´ltÀrta mindezt az Isten a Szellemen kereszt¡l; mert a Szellem min-
dent megvizsgÀl,13 m¢g az Isten m¢lys¢geit is. 11Mert ki ismerheti meg az emberek
k´z¡l mindazt, ami az emberben rejtûzik, ha nem az ember szelleme, amely benne
lakozik? HasonlÂk¢ppen, azt, ami az Istenben rejtûzik sem ismerheti meg senki mÀs,
csak az Isten Szelleme. 12Mi azonban nem a vilÀg szellem¢t kaptuk, hanem az Istentûl
szÀrmazÂ Szellemet, hogy megismerj¡k mindazt, amit az Isten ajÀnd¢kozott nek¡nk;
13¢s ezeket hirdetj¡k is, de nem az emberi b´lcsess¢gbûl fakadÂ kimÂdolt szavakkal,
hanem (a) Szellem tanÁtÀsaival, a szellemi dolgokhoz szellemi dolgokat k´tve.14 14A
lelki ember azonban nem fogadja el az Isten Szellem¢tûl szÀrmazÂ dolgokat, azok
ugyanis esztelens¢gnek tünnek szÀmÀra,15 s nem k¢pesek felfogni, mert csak szellemi
mÂdon lehet azokat megÁt¢lni. 15çm a szellemi (ember) mindent megÁt¢l, ût magÀt
azonban senki sem Át¢li meg. 16Mert: àKi ismerhetn¢ meg (Ãgy) az ör gondolatait,
hogy (ki)oktathatnÀ ût?Ê Benn¡nk pedig Krisztus ¢rtelme16 van.

3 Nem besz¢lhettem tehÀt hozzÀtok, testv¢rek, Ãgy, mint szellemi emberekhez, hanem
csak mint testiekhez, mint akik kiskorÃak a Krisztusban. 2Tejjel tÀplÀltalak benneteket,
nem pedig szilÀrd eledellel, mert m¢g nem bÁrtÀtok volna el, sût m¢g most sem bÁrjÀtok
el, 3ugyanis m¢g testi emberek vagytok. Mert amennyiben f¢lt¢kenys¢g ¢s civÂdÀs ta-
lÀlhatÂ k´ztetek, vajon nem testiek vagytok-e, s (vajon) nem pusztÀn emberi mÂdon
viselkedtek-e? 4Mert amikor valamelyikût´k ezt mondja: à°n PÀlhoz tartozomÊ, a mÀ-
sik ellenben ezt: à°n meg ApollÂszhozÊ; vajon nem merûben emberi mÂdon besz¢l-
tek-e? 5HÀt ki ApollÂsz, ¢s ki az a PÀl? SzolgÀk csupÀn, akiknek segÁts¢g¢vel hÁvûv¢
lettetek, s mindegyik¡knek az ör jel´lte ki, hogy mik¢ppen szolgÀljon. 6°n ¡ltettem,
ApollÂsz ´nt´zte, Àm a n´veked¢st az Isten adta; 7ez¢rt sem az nem szÀmÁt, aki ¡ltet,
sem pedig az, aki ´nt´z, hanem csak a n´veked¢st adÂ Isten. 8Aki ¡ltet ¢s aki ´nt´z:
egy, ¢s mindegyik a maga jutalmÀt kapja majd meg, fÀradozÀsÀnak megfelelûen;
9ugyanis mi Isten munkatÀrsai vagyunk, ti pedig Isten szÀntÂf´ldje, Isten ¢p¡lete
vagytok.

10Az Isten r¢sz¢rûl nekem adott kegyelem m¢rt¢ke alapjÀn, mint b´lcs ¢pÁtûmester,
leraktam az alapk´vet,17 de mÀs ¢pÁtett rÀ. ºgyeljen azonban mindenki, hogyan is
¢pÁt arra! 11Mert a mÀr megl¢vûn kÁv¡l, aki J¢zus Krisztus, senki sem rakhat le mÀsik
alapk´vet. 12çm ha valaki m¢gis rÀ¢pÁt erre az alapkûre, aranyat, ez¡st´t, drÀgak´vet,
fÀt, sz¢nÀt vagy szalmÀt, 13mindegyik¡knek a munkÀja nyilvÀnvalÂvÀ vÀlik, mert (azt)
Ama Nap fogja vilÀgossÀgra hozni, ¢s akkor majd azt, hogy kinek mit ¢r a munkÀja,
[maga] a tüz fogja kiprÂbÀlni. 14Ha valakinek a müve, (az), amit az alapkûre rÀ¢pÁtett,
fennmarad, jutalomban r¢szes¡l majd; 15de ha valakinek a müve el¢g, û maga meg-
menek¡l ugyan, Àm mintegy a tüz´n kereszt¡l. 16Nem tudjÀtok, hogy Isten temploma
vagytok, ¢s Isten Szelleme lakozik bennetek? 17Ha valaki Isten templomÀt rombolja,
azt romlÀsba taszÁtja az Isten; mert az Isten temploma szent, ¢s ez a templom ti vagytok.

18Senki se ÀmÁtsa ´nmagÀt! Ha valaki b´lcsnek v¢li magÀt ebben a (vilÀg)korszak-
ban, legyen bolond, hogy b´lcs lehessen. 19Mert e(nnek a) vilÀgnak a b´lcsess¢ge bal-
gasÀg Isten elûtt. Hiszen Árva Àll:
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13 felkutat
14 vagy: a szellemi embereknek szellemi dolgokat magyarÀzva; pneumatikoisz pneumatika sz¡nkrinontesz
15 vagy: azok ugyanis szÀmukra bolondsÀgok
16 nÃsz
17 alapot vetettem; themelion eth¢ka



àRajtakapja a b´lcseket mesterked¢seik k´zepette.Ê
20Majd ism¢t:

àAz ör ismeri a b´lcsek gondolatait, hogy azok hiÀbavalÂk.Ê

21ögyhogy senki se dicsekedjen emberekkel; ugyanis minden a ti¢tek: 22akÀr PÀl, akÀr
ApollÂsz, akÀr K¢fÀ[sz], akÀr (a) vilÀg, akÀr (az) ¢let, akÀr (a) halÀl, akÀr a megl¢vûk,
akÀr az elk´vetkezendûk; minden a ti¢tek; 23ti viszont Krisztus¢i vagytok, Krisztus pe-
dig Isten¢.

4 ögy tekintsen rÀnk mindenki, mint Krisztus szolgÀira18 ¢s Isten titkainak sÀfÀraira.
2MÀrpedig a sÀfÀroktÂl azt kÁvÀnjÀk (meg), hogy valamennyien hüs¢gesnek bizonyul-
janak. 3Engemet azonban a legkev¢sb¢ sem ¢rdekel, hogy tûletek avagy (valamely)
kitüz´tt Át¢lkez¢si napon mif¢le megÁt¢l¢sben r¢szes¡l´k; sût m¢g ́ nmagamat sem Át¢-
lem meg. 4Mert semmi sem terheli a lelkiismeretemet, de nem ez igazol engem,19 tud-
niillik az ör az, aki f´l´ttem Át¢lkezik. 5Ez¢rt egyÀltalÀban ne Át¢lkezzetek a megszabott
idû elûtt, amÁg el nem j´n az ör, aki majd napvilÀgra hozza a s´t¢ts¢g elrejtett dolgait,
¢s nyilvÀnvalÂvÀ teszi a szÁv(ek) szÀnd¢kait, ¢s akkor majd mindenki Istentûl r¢szes¡l
dics¢retben.

6Mindezeket pedig, testv¢rek, a ti ¢rdeketekben, k¢pletesen szÂlva vonatkoztattam
rÀm ¢s ApollÂszra, hogy a mi p¢ldÀnkon tanuljÀtok meg, ne hÀgjÀtok Àt azt, ami Árva
Àll; vagyis hogy senki se fuvalkodj¢k f´l az egyik tanÁtÂval a mÀsik ellen¢ben. 7Mert ki
tesz t¢ged k¡l´nbb¢? Mid van, amit nem kaptÀl? Ha pedig kaptad, mi¢rt dicsekszel
Ãgy, mintha nem kaptad volna? 8Nektek mÀr mindenetek megvan, mÀr meggazda-
godtatok, uralomra jutottatok ä Àm n¢lk¡l¡nk; de legalÀbb t¢nyleg uralomra jutotta-
tok volna, hogy veletek egy¡tt mi is uralkodhatnÀnk! 9Mert Ãgy v¢lem, Isten benn¡n-
ket, apostolokat, utolsÂkul rendelt, mint halÀlra kiszemelteket, ugyanis szÁnhÀzi lÀt-
vÀnyossÀggÀ lett¡nk a vilÀg, az angyalok ¢s az emberek elûtt. 10Mi bolondok vagyunk
a Krisztus¢rt, ti viszont okosak a Krisztusban; mi gyeng¢k, ti meg erûsek, ti tiszteletben
ÀllÂk, mi azonban megvetettek. 11Mind a mai napig ¢hez¡nk ¢s szomjÃhozunk, me-
zÁtelenek vagyunk, arcul ¡tnek benn¡nket, nincs otthonunk, 12¢s tulajdon kez¡nkkel
dolgozva fÀradozunk, mik´zben gyalÀznak benn¡nket, ÀldÀst mondunk, mik´zben
¡ld´znek minket, kitartunk, 13mik´zben rossz hÁr¡nket keltik, van hozzÀjuk egy-egy
jÂ szavunk; mintegy a vilÀg s´pred¢k¢v¢, mindenki szemetj¢v¢ lett¡nk mostanÀig.

14Nem az¢rt Árom (mind)ezeket, hogy megsz¢gyenÁtselek titeket, hanem az¢rt, hogy
intselek benneteket mint szeretett gyermekeimet. 15Mert ha sok ezer tanÁtÂmesteretek
volna is Krisztusban, Àm apÀtok nincs sok; hiszen az evang¢liumon kereszt¡l ¢n lettem
a ti apÀtok a Krisztus J¢zusban. 16K¢rlek tehÀt benneteket, hogy legyetek az ¢n k´ve-
tûim. 17Ez¢rt k¡ld´m el hozzÀtok TimÂtheoszt, az örban szeretett ¢s hüs¢ges gyer-
mekemet, aki eml¢keztet majd titeket az ¢n Krisztus-[J¢zus]ban (gy´kerezû) Ãtjaimra,
ahogyan minden¡tt, minden egyhÀzban tanÁtok. 18N¢melyek azonban Ãgy felfuval-
kodtak, mintha nem is k¢sz¡ln¢nk hozzÀtok; 19mÀrpedig hamarosan el fogok menni
hozzÀtok, ha az ör akarja, ¢s ezeknek a felfuvalkodottaknak nem csupÀn a besz¢d¢t
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18 Ãgy tartson szÀmon benn¡nket mindenki, mint Krisztus àlictorÊ-ait; hÂsz h¡p¢retasz Khrisztu
19 de nem ebben (a tekintetben) bizonyulok feddhetetlennek



fogom megismerni, hanem az erej¢t is; 20ugyanis nem besz¢den alapul az Isten ki-
rÀlysÀga, hanem erûn.20 21Mit akartok? Bottal menjek hozzÀtok, vagy szeretettel ¢s
szelÁdlelküs¢ggel?

5 Mindenfel¢ azt (lehet) hallani, hogy parÀznasÀg talÀlhatÂ k´z´ttetek, m¢ghozzÀ
olyan (parÀznasÀg), amilyen m¢g a pogÀnyok k´z´tt sincs; az ugyanis, hogy valaki ap-
jÀnak feles¢g¢vel ¢l. 2Ti pedig rÀadÀsul felfuvalkodtok, ahelyett, hogy inkÀbb szomor-
kodnÀtok, olyannyira, hogy eltÀvolÁtanÀtok magatok k´z¡l azt, aki ilyesmit tett; 3mert
¢n, aki noha testben tÀvol vagyok, Àm szellemben jelen l¢vû, mint jelen l¢vû mÀr meg-
Át¢ltem azt, aki Ágy cselekedett; 4hogy miutÀn egybegyült¡nk, az ör J¢zus nev¢ben, ti
¢s az ¢n szellemem, a mi Urunk, J¢zus hatalmÀval 5Àtadjuk az ilyet a SÀtÀnnak a test
pusztulÀsÀra, hogy a szellem[e] megmenek¡lj´n az ör napjÀn. 6Nem helyes, hogy di-
csekedtek.21 Nem tudjÀtok, hogy egy kev¢ske kovÀsz az eg¢sz (meggyÃrt) t¢sztÀt meg-
erjeszti? 7TakarÁtsÀtok el a r¢gi kovÀszt, hogy Ãj t¢sztÀvÀ lehessetek, aminthogy ti ko-
vÀsztalanok vagytok; hiszen a mi hÃsv¢ti bÀrÀnyunk, Krisztus, (mÀr) felÀldozÀsra ke-
r¡lt. 8Ez¢rt ne r¢gi kovÀsszal ¡nnepelj¡nk, sem pedig a rosszindulat ¢s a gonoszsÀg
kovÀszÀval, hanem a nyÁltszÁvüs¢g ¢s az igazsÀg kovÀsztalan kenyereivel.

9Lev¢lben (mÀr) megÁrtam, hogy nem szabad parÀznÀkkal kapcsolatban lenne-
tek,22 10de nem ÀltalÀban e vilÀg parÀznÀival vagy nyer¢szkedûivel, harÀcsolÂival vagy
bÀlvÀnyimÀdÂival, hiszen akkor ki kellene vonulnotok a vilÀgbÂl. 11Most azonban azt
Árom nektek, hogy nem szabad kapcsolatban lennetek azzal, akit ugyan testv¢rnek ne-
veznek, Àm parÀzna vagy nyer¢szkedû vagy bÀlvÀnyimÀdÂ vagy gyalÀzkodÂ vagy r¢-
szeges vagy harÀcsolÂ; az ilyennel m¢g csak egy¡tt se egyetek. 12Mert mit tartozik rÀm,
hogy a kÁv¡lÀllÂkon Át¢lkezzem? Vajon nem a(z egyhÀzon) bel¡l l¢vûk´n Át¢lkeztek-e
ti is? 13A kÁv¡lÀllÂkat pedig Isten Át¢li majd meg. TÀvolÁtsÀtok el a gonoszsÀgot magatok
k´z¡l.

6 Hogyan mer¢szeli valaki is k´z¡letek, akinek peres ¡gye van, jogÀt a hitetlenek23 s
nem a szentek elûtt ¢rv¢nyesÁteni? 2Vagy nem tudjÀtok, hogy a szentek a vilÀgot24 fog-
jÀk megÁt¢lni? °s ha k´r´t´kben ker¡l megÁt¢l¢sre a vilÀg, arra talÀn m¢ltatlanok vagy-
tok, hogy jelent¢ktelen ¡gyekben Át¢lkezzetek? 3Nem tudjÀtok, hogy angyalok f´l´tt
is Át¢lkezni fogunk? HÀt akkor mennyivel inkÀbb az ¢let aprÂ-cseprû dolgain? 4Ha
pedig a h¢tk´znapi dolgokat illetûen pereskedtek, akkor azokat ¡ltetitek a bÁrÂi sz¢k-
be, akiket az egyhÀzban a legkev¢sb¢ sem becs¡lnek? 5Megsz¢gyenÁt¢s¡l mondom ezt
nektek. HÀt ennyire nincs k´z´ttetek egyetlen olyan b´lcs (ember) sem, aki k¢pes vol-
na Át¢lkezni a testv¢rei k´r¢ben? 6Ehelyett testv¢r a testv¢r ellen¢ben pereskedik, rÀ-
adÀsul hitetlenek elûtt; 7voltak¢ppen mÀr az is teljes kudarc(nak25 szÀmÁt) rÀtok n¢zve,
hogy peres ¡gyetek van egymÀssal. Vajon mi¢rt nem türitek el inkÀbb a jogtalansÀgot?
Vajon mi¢rt nem szenveditek el inkÀbb (azt), hogy kÀr(osodÀs) ¢r benneteket? 8Ehe-
lyett inkÀbb ti magatok k´vettek el jogtalansÀgot ¢s okoztok kÀrt, s ¢ppen testv¢rek-
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20 ugyanis nem besz¢dben rejlik az Isten kirÀlysÀga, hanem erûben
21 avagy: Nem helyes mÂdon dicsekedtek
22 elegyednetek; sz¡nanamign¡szthai
23 megigazulatlanok; epi tÂn adikÂn
24 a vilÀgmindens¢get; ton koszmon
25 àpervesztes¢gnekÊ



nek! 9Vagy nem tudjÀtok, hogy egyetlen jogtiprÂ sem ´r´k´lheti Isten kirÀlysÀgÀt?
Ne t¢velyegjetek; sem parÀznÀk, sem hÀzassÀgt´rûk, sem k¢jelgûk, sem pederasztÀk,26

10sem tolvajok, sem nyeres¢gvÀgyÂk, sem r¢szegesek, sem gyalÀzkodÂk, sem harÀcso-
lÂk nem ́ r´klik Isten kirÀlysÀgÀt. 11Pedig (k´z¡letek) egyesek (¢ppen) ilyenek voltak;
de megmostak, megszenteltek benneteket, mi t´bb, meg is igazultatok az ör J¢zus
Krisztus nev¢ben ¢s a mi Isten¡nk Szelleme r¢v¢n. 12Minden(t) szabad nekem, de nem
minden hasznÀl. Minden(t) szabad nekem, csak ne ker¡ljek semminek az igÀjÀba. 13A
tÀplÀl¢k a gyomor¢rt van, a gyomor pedig a tÀplÀl¢k¢rt, Àm az Isten ezt is, azt is meg
fogja semmisÁteni. A test viszont nem a parÀznasÀg kedv¢¢rt van, hanem az ör¢rt, az
ör pedig a test¢rt; 14az Isten ugyanis feltÀmasztotta az Urat, ¢s minket is fel fog tÀ-
masztani az û hatalmÀval. 15Nem tudjÀtok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Akkor
hÀt a Krisztus tagjai parÀzna nû testr¢szeiv¢ legyenek? Isten ûrizz! 16[Vagy] nem tud-
jÀtok, hogy aki parÀzna nûh´z k´tûdik,27 egy testt¢ vÀlik azzal? Mert Ãgy mondja (az
írÀs), hogy àLesznek ûk ketten egy testt¢Ê. 17Aki azonban az örhoz ragaszkodik, egy
Szellem (vele). 18Menek¡ljetek a parÀznasÀg elûl! Minden mÀs bün, amelyet (csak)
elk´vet az ember, kÁv¡l marad a test¢n, de aki parÀznasÀgot k´vet el, tulajdon teste
ellen v¢tkezik. 19Vagy nem tudjÀtok, hogy a testetek, amelyet Istentûl kaptatok, a ben-
netek l¢vû Szent Szellem temploma, Ágy tehÀt nem a magatok¢i vagytok? 20Mert fizet-
s¢g ellen¢ben vettek meg benneteket;28 dics¢rj¢tek tehÀt az Istent a testetekkel is.

7 (Mind)azzal kapcsolatban pedig, amelyrûl Ártatok: az a helyes, ha a f¢rfi asszonyt
nem is ¢rint. 2A parÀznasÀg miatt viszont mindenkinek sajÀt feles¢ge legyen, ¢s min-
den (nûnek) sajÀt f¢rje. 3A f¢rfi adja meg a nûnek (azt), amivel tartozik, hasonlÂk¢ppen
a nû is a f¢rfinak. 4A feles¢g nem uralkodik sajÀt teste f´l´tt, hanem a f¢rje, hasonlÂ-
k¢ppen a f¢rj sem uralkodik tulajdon test¢n, hanem a feles¢ge. 5Ne tartsÀtok vissza
magatokat egymÀstÂl, kiv¢ve k´z´s megegyez¢ssel egy r´vid idûre, hogy jusson idût´k
az imÀdsÀgra; k¢sûbb azonban legyetek ism¢t egy¡tt, hogy meg ne kÁs¢rtsen benne-
teket a SÀtÀn, miutÀn k¢ptelenek vagytok magatokon uralkodni. 6çm ezt kedvezm¢-
ny¡l mondom nektek, nem pedig parancsolat gyanÀnt. 7Mert azt szeretn¢m, ha min-
den ember Ãgy volna, mint jÂmagam; viszont mindenkinek sajÀt kegyelmi ajÀnd¢ka
van, az egyiknek ilyen, a mÀsiknak olyan.

8A nem hÀzasoknak ¢s az ´zvegyeknek pedig ezt mondom: (az a) jÂ nekik, ha Ãgy
maradnak, ahogyan ¢n; 9de ha k¢ptelenek magukat megtartÂztatni, hÀzasodjanak
meg, mert jobb hÀzas¢letet ¢lni, mint (szenved¢lyektûl) ¢gni. 10Azoknak, akik (mÀr)
meghÀzasodtak, nem ¢n parancsolom, hanem az ör: a feles¢g ne vÀljon k¡l´n a f¢r-
j¢tûl; 11Àm ha m¢gis k¡l´nvÀlna, maradjon meg hÀzassÀgon kÁv¡l, avagy engesztelûd-
j´n ki a f¢rj¢vel, de a f¢rfi se k¡ldje el a feles¢g¢t. 12A t´bbieknek pedig ¢n mondom,
s nem az ör: ha valamelyik testv¢rnek hitetlen feles¢ge van, ¢s az hajlandÂ vele ¢lni,29

ne k¡ldje el ût; 13¢s ha valamelyik asszonynak hitetlen f¢rje van, ¢s az hajlandÂ vele
¢lni, ne k¡ldje el a f¢rj¢t. 14Mert a hitetlen f¢rj megszentelûdik az asszonyon kereszt¡l,
¢s a hitetlen asszony is megszentelûdik a(z ilyen) testv¢ren kereszt¡l; k¡l´nben ugyanis
a gyermekeitek is tisztÀtalanok lenn¢nek, Ágy viszont szentek. 15De ha a hitetlen (hÀ-
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26 homoszexuÀlisok; arszenokoitai
27 ragaszkodik; ho kollÂmenosz t¢ porn¢ = aki parÀzna nûh´z àtapadÊ, àragadÊ
28 ellenszolgÀltatÀs fej¢ben àkeltetek elÊ; ¢goraszth¢te gar tim¢sz
29 beleegyezik abba, hogy vele ¢ljen; sz¡neudokei oikein met'autu



zastÀrs) el akar vÀlni, (hÀt) vÀljon el; mert nincs szolgai mÂdon megk´t´zve ilyesfajta
(k´tel¢kkel); hiszen b¢kess¢gre szÂlÁtott el benn¡nket az Isten, 16mert honnan tudod,
(te) asszony, (vajon) megszabadÁthatod-e a f¢rjedet? Vagy honnan tudod, (te) f¢rfi, (va-
jon) megszabadÁthatod-e a feles¢gedet?

17K¡l´nben pedig mindenki ¢ljen Ãgy, ahogy az ör megszabta neki; ahogyan az
Isten elhÁvta, annak megfelelû ¢letmÂdot folytasson. így rendelkezem minden (mÀs)
egyhÀzban (is). 18Ha valaki k´r¡lmet¢lten kapta elhÁvÀsÀt, ne ÀllÁtsa vissza (k´r¡lme-
t¢letlen ÀllapotÀt),30 ha viszont k´r¡lmet¢letlen¡l kapta valaki az elhÁvÀsÀt, ne met¢l-
kedjen k´r¡l. 19Mert a k´r¡lmet¢lked¢s semmit sem szÀmÁt, mik¢nt a k´r¡lmet¢let-
lens¢g sem, hanem csak az ör parancsolatainak megtartÀsa. 20Mindenki abban az Àl-
lapotban maradjon meg, amelyben az elhÁvÀsÀt kapta. 21Rabszolgak¢nt kaptÀl elhÁ-
vÀst? Ne t´rûdj vele! Ha viszont lehetûs¢ged adÂdik arra, hogy szabaddÀ vÀlj, hasznÀld
ki! 22Mert az örban elhÁvott rabszolga az ör f´lszabadÁtottja, hasonlÂk¢ppen, a sza-
badk¢nt elhÁvott Krisztus rabszolgÀja. 23Fizets¢g ellen¢ben vettek meg titeket; ne le-
gyetek emberek rabszolgÀi. 24Mindenki abban az Àllapotban maradjon meg, testv¢rek,
amilyenben Istentûl az elhÁvÀsÀt kapta.

25A hajadonokrÂl ugyan nem rendelkezem az ör parancsolatÀval, de tanÀcsot az¢rt
Ãgy adok, mint akinek a szava, az ör irgalma folytÀn, hitelt ¢rdemel. 26Azt tartom
helyesnek, a (hamarosan) bek´vetkezû nyomorÃsÀg miatt, hogy az a jÂ az embernek,
ha Ãgy marad, amint van. 27Feles¢ghez vagy k´tve? Ne keress eloldozÀst! AsszonytÂl
f¡ggetlen vagy? Ne keress feles¢get! 28De ha (netÀn) m¢gis meghÀzasodsz, nem v¢t-
kezel; ¢s ha a hajadon f¢rjhez megy, nem v¢tkezik; de az ilyeneknek nyomorgattatÀst
kell majd elviselni¡k a test¡kben, ¢s ¢n ¢ppen ettûl akarlak megkÁm¢lni titeket.
29Mindezt pedig az¢rt mondom el, testv¢rek, mert a hÀtral¢vû idû korlÀtozott, Ágy azok
is, akiknek feles¢g¡k van, Ãgy ¢ljenek, mintha nem volna, 30¢s akik sÁrnak, mintha
nem sÁrnÀnak, s akik ´rvendeznek, mintha nem ´rvendezn¢nek, s akik vesznek vala-
mit, mintha nem is lenne az ́ v¢k, 31¢s akik a vilÀg javait ¢lvezik, mintha fel¢lt¢k volna
azokat; mert eltünik ennek a vilÀgnak arculata. 32°n pedig azt szeretn¢m, ha gond
nem terhelne benneteket.31 Aki nem hÀzasodott meg, annak az ör dolgaira van gond-
ja, (azt keresi), hogy mik¢ppen legyen tetsz¢s¢re az örnak; 33aki viszont mÀr meghÀ-
zasodott, az a vilÀg dolgaival t´rûdik, hogy mik¢ppen legyen tetsz¢s¢re a feles¢g¢nek,
34Ágy figyelme megoszlik. De az az asszony, amelyik m¢g nem ment f¢rjhez, valamint
a hajadon az ör dolgaival t´rûdik, hogy szent legyen test¢ben ¢s a szellem¢ben is; aki
azonban mÀr f¢rjhez ment, a vilÀg dolgaira ¡gyel, azzal, hogyan legyen tetsz¢s¢re a
f¢rj¢nek. 35De ezt a kedvez¢setekre mondom, nem az¢rt, hogy csapdÀt ÀllÁtsak nektek,
hanem hogy illû mÂdon ¢s Àllhatatosan az ör mellett maradjatok an¢lk¡l, hogy fi-
gyelmetek megoszlana.

36Ha pedig valaki Ãgy v¢li, hogy tisztess¢gtelen¡l viselkedik szüz (menyasszonyÀ-
val),32 ha az netÀn mÀr sz¡zess¢g¢ben elvirÀgzott, ¢s ilyenk¢ppen meg kell lennie a
dolognak, tegye meg, amit akar, nem v¢tkezik, ¢ljenek hÀzas¢letet.33 37De aki k¢ny-
szerÁt¢st nem ¢rezve a szÁv¢ben Àllhatatos marad, s hatalma van ´nn´n akarata f´l´tt,
s szÁv¢ben arra az elhatÀrozÀsra jutott, hogy nem veszi feles¢g¡l jegyes¢t, helyesen jÀr
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30 m¢ episzpÀszthÂ ä ne v¢geztessen hiÀnypÂtlÂ plasztikai müt¢tet
31 ha nem lenne okotok aggodalmaskodÀsra
32 vagy: hajadon lÀnyÀval; epi t¢n parthenon autu
33 vagy: hÀzasÁtsa meg



el. 38így tehÀt, aki feles¢g¡l veszi sajÀt jegyes¢t, helyesen jÀr el, aki viszont nem veszi
feles¢g¡l, m¢g jobban teszi. 39Az asszony a f¢rj¢hez van k´tve mindaddig, amÁg az ¢l,
de ha (netÀn) meghalna a f¢rj, az asszony szabad, f¢rjhez mehet, akihez akar, de csak
az örban. 40Az ¢n megÁt¢l¢sem szerint azonban boldogabb lesz, ha Ãgy marad; meg
vagyok gyûzûdve rÂla, hogy bennem is Isten Szelleme lakozik.

8 Ami pedig a bÀlvÀnyoknak szÀnt Àldozati hÃst illeti: tisztÀban vagyunk vele, hogy
mindannyian rendelkez¡nk (beavatott) tudÀssal. A tudÀs (azonban) felfuvalkodottÀ
tesz, a szeretet viszont ¢pÁt. 2Ha valaki Ãgy gondolja, hogy megtudott valamit, az m¢g
semmit sem tud Ãgy, ahogyan tudni kell; 3de ha valaki szereti az Istent, arrÂl mÀr tud
(az Isten). 4Ami tehÀt a bÀlvÀnyoknak szÀnt Àldozati hÃs (meg)ev¢s¢t illeti, tisztÀban
vagyunk vele, hogy semmif¢le bÀlvÀny nincs (a) vilÀgon, ¢s hogy nem l¢tezik semmi-
f¢le (mÀs) Isten, csak egy. 5Mert ha l¢teznek is Ãgynevezett istenek, akÀr az ¢gben,
akÀr a f´ld´n, aminthogy l¢tezik is szÀmos isten ¢s szÀmos Ãr, 6Àm nek¡nk egy Iste-
n¡nk34 az Atya, akitûl van minden,35 (¢s) mi is û¢rte, ¢s egy(etlen) ör J¢zus Krisztus,
aki Àltal l¢teznek mindenek,36 ¢s mi is ûÀltala.

7De nem mindenkiben van meg ez a (beavatott) tudÀs; egyesek ugyanis mostanÀig
Ãgy hozzÀszoktak a bÀlvÀnyimÀdÀshoz, hogy a hÃst m¢g mindig bÀlvÀnyoknak szÀnt
Àldozati hÃsk¢nt eszik, a lelkiismeret¡k pedig, miutÀn erûtlen, tisztÀtalannÀ vÀlik. 8Az
eledel azonban nem visz k´zelebb benn¡nket Istenhez; ha (netÀn) nem esz¡nk, az
nem vÀlik hÀtrÀnyunkra, s ha esz¡nk, abbÂl sem szÀrmazik elûny¡nk. 9ºgyeljetek vi-
szont arra, hogy ez a lehetûs¢g(etek) nehogy valamik¢ppen meg¡tk´z¢st keltsen az
erûtlenek k´r¢ben. 10Mert ha valaki meglÀt t¢ged, aki (beavatott; vagy: bennfentes)
tudÀssal rendelkezel, amint a bÀlvÀnyszent¢lyben (asztalhoz) ¡lsz, vajon nem fog-e fel-
bÀtorodni arra, hogy a bÀlvÀnyoknak szÀnt Àldozati hÃst û is megegye? 11Mert ily mÂ-
don a te (bennfentes) tudÀsod a veszt¢t okozza annak az erûtlen testv¢rnek, aki¢rt
Krisztus meghalt. 12Ekk¢nt tehÀt, mik´zben v¢tkeztek a testv¢rek ellen, ¢s erûtlen lel-
kiismeret¡ket megsebzitek,37 Krisztus ellen v¢tkeztek. 13Ez¢rt, ha az ¢tel megbotrÀn-
koztatja a testv¢remet, inkÀbb sohasem eszem hÃst, csak hogy meg ne botrÀnkoztas-
sam a testv¢remet.

9 Nem vagyok szabad? Nem vagyok apostol? Vajon nem lÀttam-e J¢zust, a mi Urun-
kat? Vajon nem az ¢n munkÀm gy¡m´lcse vagytok-e ti az örban? 2Ha mÀsoknak nem
voln¢k is apostola,38 nektek mindenesetre az vagyok, mert az ¢n k¡ldet¢sem pecs¢tje
ti vagytok az örban. 3Ez az ¢n (´n)igazolÀsom azokkal szemben, akik bÁrÀskodni prÂ-
bÀlnak f´l´ttem. 4Vajon nincs-e jogunk arra, hogy egy¡nk ¢s igyunk? 5Vajon nincs-e
jogunk arra, hogy hÁvû feles¢g¡nket magunkkal vigy¡k, akÀrcsak a t´bbi apostol, va-
lamint az ör testv¢rei ¢s K¢fÀ(sz)? 6Vagy egyed¡l (csak) nekem ¢s BarnabÀsnak nin-
csen jogunk ahhoz, hogy ne dolgozzunk? 7Ki katonÀskodott valaha is a sajÀt zsoldjÀn?
Ki telepÁt szûlût Ãgy, hogy nem eszik a term¢s¢bûl? Ki legeltet nyÀjat an¢lk¡l, hogy
inna (annak) a tej¢bûl? 8Vajon pusztÀn emberi szempontbÂl mondom (el) ezeket, vagy
nem ezt mondja-e a t´rv¢ny is? 9Mert MÂzes t´rv¢ny¢ben Árva Àll: àA cs¢plû ́ k´r szÀjÀt
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34 egyetlen Isten¡nk; h¢min heisz theosz
35 a mindens¢g; ta panta
36 a mindens¢g
37 erûtlen lelkiismeret¡k´n sebet ejtetek
38 vagy: ha mÀsok szem¢ben nem voln¢k is apostol



ne k´sd be!Ê Vajon csupÀn az ́ k´rrel t´rûdik-e ily mÂdon az Isten? 10Avagy teljes eg¢-
sz¢ben rÀnk n¢zve mondja ezt? De igen, ¢rt¡nk ÁrtÀk le, hogy aki szÀnt, az rem¢ny-
s¢ggel k´teles szÀntani, aki pedig cs¢pel, azzal a rem¢nys¢ggel cs¢peljen, hogy majd
r¢szesedik a term¢sbûl. 11Ha viszont mi szellemi javakat vetett¡nk el k´z´ttetek, tÃl-
zÀs-e, ha (majd) a ti testi javaitokbÂl aratunk? 12Ha mÀsok r¢szes¡lhetnek a ti javai-
tokbÂl, akkor mennyivel inkÀbb mi?

De mi nem ¢lt¡nk ezzel a jogunkkal, hanem (inkÀbb) mindent elvisel¡nk, hogy
semmif¢le akadÀlyt se g´rdÁts¡nk Krisztus evang¢liumÀnak ÃtjÀba. 13Nem tudjÀtok,
hogy akik a templomi szolgÀlatot v¢gzik, azok a templomb¢li (ÀldozatokbÂl) esznek,
akik pedig a v¢res Àldozati oltÀr k´r¡li szolgÀlatot lÀtjÀk el, (egy¡tt) r¢szesednek az
oltÀrra vitt eledelekbûl? 14ögy rendelte (el) az ör is, hogy akik az evang¢liumot hir-
detik, az evang¢liumbÂl ¢ljenek. 15çm ¢n ezek k´z¡l egyiket sem vettem ig¢nybe. °s
ezeket sem az¢rt Ártam nektek, hogy valami ilyesmi t´rt¢nj¢k velem,39 mert jobb lenne
nekem, ha inkÀbb meghaln¢k, mintsem hogy dicsekv¢semet bÀrki is kiforgassa.40

16Mert ha az evang¢liumot hirdetem, (azzal) nincs okom dicsekedni, miutÀn k¢ny-
szerÁtve vagyok erre; jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evang¢liumot! 17Ha
ugyanis ́ nk¢nt teszem, akkor jutalomban lesz r¢szem; de ha nem ́ nk¢nt, akkor pusz-
tÀn (a) sÀfÀri teendûk ellÀtÀsÀra szÂl megbÁzatÀsom. 18Mi tehÀt akkor a jutalmam? Az,
hogy mik´zben hirdetem, ingyen elvehetûv¢ teszem az evang¢liumot an¢lk¡l, hogy
(vissza)¢ln¢k az evang¢lium hirdet¢s¢bûl fakadÂ jogaimmal.

19JÂllehet ¢n mindenkivel szemben f¡ggetlen vagyok, magamat mindenki szolgÀ-
jÀvÀ tettem, hogy min¢l t´bb embert nyerjek meg; 20a zsidÂk szÀmÀra olyan lettem,
mint zsidÂ, a t´rv¢ny alatt ¢lûknek pedig mint aki a t´rv¢ny (uralma) alatt ¢l, noha
jÂmagam nem ¢lek a t´rv¢ny (uralma) alatt, hogy a t´rv¢ny (uralma) alatt ¢lûket meg-
nyerjem; 21a t´rv¢ny n¢lk¡lieknek t´rv¢ny n¢lk¡li (lettem), pedig nem ¢lek Isten t´r-
v¢nye n¢lk¡l,41 hanem Krisztus t´rv¢nye alapjÀn ¢lek, hogy megnyerjem a t´rv¢ny
n¢lk¡lieket; 22az erûtlenek szÀmÀra erûtlen lettem, hogy megnyerjem az erûtleneket;
mindenkinek mindenf¢l¢v¢ lettem, hogy mindenk¢ppen megmentsek egyeseket.
23Mindezt pedig az evang¢lium¢rt teszem, hogy ¢n is r¢szestÀrsa lehessek annak.

24Nem tudjÀtok, hogy akik versenypÀlyÀn futnak, mindannyian futnak ugyan, de
csak az egyik¡k nyerheti el a gyûzelem dÁjÀt? ögy fussatok, hogy elnyerj¢tek! 25Min-
denki, aki versenyez, minden tekintetben megtartÂztatja magÀt, amazok az¢rt, hogy
hervadÂ koszorÃt nyerjenek el, mi viszont az¢rt, hogy hervadhatatlant. 26Ez¢rt ¢n
nem hatÀrozott c¢l n¢lk¡l futok, nem Ãgy ´kl´z´m, mint aki a levegût ¡ti, 27hanem
gy´trelemnek teszem ki a testemet,42 ¢s szolgÀvÀ k¢nyszerÁtem, hogy mialatt mÀsok-
nak hirdetem (az evang¢liumot), nehogy alkalmatlannÀ vÀljak a k¡zdelemre.

10 Nem akarom ugyanis, testv¢rek, hogy tudatlanok maradjatok (arra n¢zve), hogy
apÀink mindannyian a felhû alatt voltak, ¢s mindannyian a tengeren keltek Àt, 2¢s
(hogy) valamennyien a MÂzesre merÁtkeztek be a felhûben ¢s a tengerben, 3s (hogy)
mindannyian ugyanazt a szellemi tÀplÀl¢kot ett¢k, 4¢s valamennyien ugyanazt a szel-
lemi italt ittÀk; ugyanis az ûket kÁs¢rû kûsziklÀbÂl ittak, a kûszikla pedig a Krisztus volt.
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39 hogy valami ilyesmit tulajdonÁtsatok nekem
40 tartalmÀtÂl megfossza
41 nem l¢v¢n Isten t´rv¢nyen kÁv¡l helyezettje; m¢ Ân anomosz theu
42 megsanyargatom; h¡pÂpiadzÂ



5De legt´bbj¡kben nem lelte kedv¢t az Isten, Ágy (azutÀn) elpusztultak a sivatagban.
6Mindezek a dolgok pedig elûk¢pp¢43 vÀltak szÀmunkra, az¢rt, hogy ne kÁvÀnkozzunk
rossz dolgok utÀn, amint ûk kÁvÀnkoztak. 7Ne legyetek bÀlvÀnyimÀdÂk se, ahogy k´-
z¡l¡k egyesek, amint Árva Àll: àLetelepedett a n¢p enni, de felkelt mulatni.Ê44 8Ne is
parÀznÀlkodjunk, mint ahogyan k´z¡l¡k egyesek parÀznÀlkodtak, ¢s elestek ez¢rt
egyetlen napon huszonhÀromezren. 9°s Krisztust se tegy¡k prÂbÀra,45 mint ahogy
k´z¡l¡k egyesek prÂbÀra tett¢k, ¢s kÁgyÂk pusztÁtottÀk el ûket. 10Ne is zÃgolÂdjatok,
mint ahogy k´z¡l¡k egyesek zÃgolÂdtak, ¢s elpusztÁtotta ûket az ¹ld´klû [angyal].
11De mindezek a dolgok p¢ldaszerüen estek meg vel¡k, figyelmeztetû¡l jegyezt¢k le
szÀmunkra, akik a (vilÀg)korszakok v¢gsû mozzanataival szembes¡l¡nk.46 12így tehÀt
aki azt gondolja, hogy Àll, vigyÀzzon arra, hogy el ne ess¢k. 13Emberi m¢rt¢ket meg-
haladÂ kÁs¢rt¢s m¢g nem ¢rt benneteket; hüs¢ges ugyanis az Isten, aki nem hagy ben-
neteket erûn f´l¡l kÁs¢rt¢st (el)szenvedni, hanem a kÁs¢rt¢ssel egy¡tt elûk¢szÁti majd
a kivezetû utat is, hogy k¢pesek legyetek azt elviselni.

14Ez¢rt hÀt, testv¢reim, menek¡ljetek a bÀlvÀnyimÀdÀstÂl. 15Mint ¢rtelmes embe-
rekhez szÂlok: Át¢lj¢tek meg magatok, amit mondok. 16A hÀlaadÀs pohara, amelyet
megÀldunk, vajon nem a Krisztus v¢r¢vel valÂ k´z´ss¢g¡nk-e? A keny¢r, amelyet meg-
t´r¡nk, vajon nem a Krisztus test¢vel valÂ k´z´ss¢g¡nk-e? 17Mert egy a keny¢r, s mi,
akik sokan vagyunk, egy(etlen) testet alkotunk, tudniillik mindannyian egy(etlen) ke-
ny¢rbûl r¢szesed¡nk. 18Tekintsetek a test szerint valÂ Izraelre! Azok, akik az Àldozati
¢teleket megeszik, vajon nem r¢szes¡lnek-e az oltÀr javaibÂl? 19De mit is akarok ezzel
mondani? TalÀn azt, hogy a bÀlvÀnyoknak szÀnt Àldozati hÃs vagy a bÀlvÀny bÀrmit
is ¢r? 20Ellenkezûleg, ¢ppen azt, hogy amit (Àldozatul) le´lnek, azt d¢monoknak ¢s
nem Istennek ÀldozzÀk f´l; azt pedig nem akarom, hogy a d¢monokkal legyetek k´-
z´ss¢gben. 21Nem ihattok egyszerre az ör poharÀbÂl is, meg a d¢monok poharÀbÂl
is, nem r¢szesedhettek az ör asztalÀrÂl is, meg a d¢monok asztalÀrÂl is. 22Avagy f¢lt¢-
kenys¢gre ingerelj¡k az Urat? NetÀn erûsebbek vagyunk nÀla?

23Minden(t) szabad, de nem minden hasznÀl, minden(t) szabad, de nem minden
¢pÁt. 24Senki se a maga javÀt keresse, hanem a mÀs¢t. 25Mindazt, amit a (hÃs)piacon
Àrulnak, megehetitek, ne m¢ricsk¢ljetek semmit lelkiismereti okokbÂl; 26mert àaz ör¢
a f´ld, s mindaz, ami csak rajta vanÊ. 27Ha valaki a hitetlenek k´z¡l meghÁv benneteket,
¢s el akartok menni, mindent megehettek, amit csak el¢tek tesznek, ne m¢ricsk¢ljetek
semmit lelkiismereti okokbÂl. 28De ha valaki azt mondja nektek: à(BÀlvÀny)Àldozatra
szÀnt hÃs ezÊ, ne egy¢tek meg, arra valÂ tekintettel, aki a tudomÀsotokra hozta ezt,
valamint a lelkiismeret miatt. 29Lelkiismeretet emlÁtettem, de nem a sajÀtomat, hanem
a mÀsok¢t. Mert mi¢rt ¢rje vÀd az ¢n lelkiismeretemet a mÀsok¢ r¢sz¢rûl? 30Ha ¢n
hÀlaadÀssal r¢szesedem (a hÃsbÂl), mi¢rt ¢rne engem kÀrhoztatÀs amiatt, ami¢rt ¢n
hÀlÀt adok? 31AkÀr esztek tehÀt, akÀr isztok, akÀr bÀrmi egyebet tesztek, mindent Isten
dicsûs¢g¢re tegyetek! 32Ne keltsetek meg¡tk´z¢st sem a zsidÂkban, sem a g´r´g´kben,
sem pedig Isten egyhÀzÀban, 33mint ahogy magam is mindenkinek mindenben igyek-
szem a kedv¢ben jÀrni, nem a magam hasznÀt keresve, hanem a t´bbiek¢t, hogy meg-
menek¡ljenek.
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43 p¢ldÀvÀ; t¡poi
44 tÀncolni; paidzein
45 kÁs¢rts¡k; ekpeiradzÂmen
46 akiknek a v¢gjÀtszma utolsÂ mozzanatai peregnek a szeme elûtt; eisz hÃsz ta tel¢ tÂn aiÂnÂn kat¢nt¢ken;
vagy: akik a vilÀgkorszakok (t´rt¢net¢nek) valÂsÀgos c¢ljÀval szembes¡lnek



11 Legyetek a k´vetûim, ahogyan ¢n is k´vetûje vagyok Krisztusnak. 2(Meg)dics¢rlek
benneteket, ami¢rt minden (tanÁtÀsomat) illetûen megeml¢keztek rÂlam, ¢s a hagyo-
mÀny[oka]t Ãgy tartjÀtok meg, ahogyan ¢n Àtadtam nektek. 3Azt akarom, hogy lÀssÀ-
tok be: minden f¢rfinak a feje a Krisztus, az asszonynak a feje pedig a f¢rfi, mÁg a
Krisztusnak a feje az Isten. 4Minden f¢rfi, aki befedett fûvel imÀdkozik vagy prÂf¢tÀl,
sz¢gyent hoz sajÀt fej¢re. 5Minden asszony viszont, aki fedetlen fûvel imÀdkozik vagy
prÂf¢tÀl, ugyancsak sz¢gyent hoz a sajÀt fej¢re, mert ez ugyanolyan, mintha levÀgatta
volna a hajÀt. 6Mert ha az asszony nem fedi be a fej¢t, akkor nyiratkozz¢k meg, ha
viszont sz¢gyenletes az asszony szÀmÀra, hogy lenyÁrjÀk vagy leborotvÀljÀk a hajÀt, ak-
kor fedje be a fej¢t. 7Mert a f¢rfinak nem k´teless¢ge befednie a fej¢t, minthogy û az
Isten k¢pmÀsa ¢s dicsûs¢ge, az asszony viszont a f¢rfi dicsûs¢ge. 8Ugyanis nem a f¢rfi
szÀrmazik az asszonybÂl, hanem az asszony a f¢rfibÂl; 9¢s nem is a f¢rfit alkotta meg
Isten a nû kedv¢¢rt, hanem a nût a f¢rfi kedv¢¢rt. 10Ez¢rt tehÀt k´teles az asszony
hatalmi jelet47 viselni a fej¢n, az angyalok miatt. 11De az örban nincsen sem nû f¢rfi
n¢lk¡l, sem pedig f¢rfi nû n¢lk¡l; 12mert amik¢nt a nû f¢rfibÂl szÀrmazik, akk¢nt szÀr-
mazik a f¢rfi is (a) nû Àltal; de ugyanakkor minden Istentûl szÀrmazik. 13ít¢lj¢tek meg
magatok k´z´tt: vajon illendû-e a nûnek fedetlen fûvel imÀdkoznia az Istenhez?
14avagy a dolgok term¢szetes rendje nem arra tanÁt-e benneteket, hogy ha egy f¢rfi
megn´veszti a hajÀt, sz¢gyen az a szÀmÀra, 15Àm az asszony szÀmÀra ¢kess¢g, ha meg-
n´veszti a hajÀt; ugyanis û valamif¢le (elfedû) palÀst gyanÀnt kapta a hosszÃ hajat.
16Ha azonban valakinek (m¢gis) vitatkozni tÀmadna kedve, nek¡nk nincsen ilyesfajta
szokÀsunk, sem pedig Isten egyhÀzainak.

17Amikor pedig a k´vetkezû rendelkez¢sre t¢rek rÀ, nem dics¢rlek titeket, ugyanis
kÀrotokra s nem a javatokra gy¡lekeztek ´ssze. 18Mert elûsz´r is azt hallom rÂlatok,
hogy amikor ́ sszegy¡lekeztek az egyhÀzban, szakadÀsok talÀlhatÂk k´ztetek, ¢s bizo-
nyos fokig ezt el is hiszem. 19Mert sz¡ks¢gszerü, hogy sz¢thÃzÀsok legyenek k´z´tte-
tek, hogy a kiprÂbÀltak48 lÀthatÂvÀ legyenek k´reitekben. 20Mert amikor ´sszegy¡le-
keztek egy helyre, nem lehet az ÃrvacsorÀt megenni, 21amikor ugyanis ev¢sre ker¡l
a sor, mindenki a sajÀt vacsorÀjÀt veszi elû, ¢s amÁg az egyik ¢hezik, a mÀsik meg le-
r¢szegedik. 22HÀt nincsen otthonotok, hogy ott egyetek ¢s igyatok? Avagy semmibe
veszitek Isten egyhÀzÀt, ¢s megsz¢gyenÁtitek azokat, akiknek semmij¡k sincsen? Mit
mondjak nektek? Dics¢rjelek (meg) benneteket ez¢rt? Nem dics¢rlek!

23Mert ¢n az örtÂl kaptam azt, amit Àtadtam nektek, hogy tudniillik az ör J¢zus
azon az ¢jszakÀn, amikor kiszolgÀltattÀk, fogta a kenyeret, 24¢s megÀldva azt megt´rte,
s ezt mondotta: àEz az ¢n testem ¢rtetek, ezt tegy¢tek az ¢n eml¢kezetemre.Ê 25Ugyan-
Ágy, mik´zben ettek, fogta a poharat is, ¢s Ágy szÂlt: àEz a pohÀr az Ãj sz´vets¢g az ¢n
v¢remmel; ezt tegy¢tek, ahÀnyszor csak isztok az ¢n eml¢kezetemre.Ê 26Mert ahÀnyszor
csak esztek ebbûl a keny¢rbûl, s isztok ebbûl a pohÀrbÂl, az ör halÀlÀt hirdess¢tek, amÁg
el nem j´n.

27Ily mÂdon az, aki m¢ltatlanul eszik a keny¢rbûl ¢s iszik a pohÀrbÂl, v¢tkezik az
ör teste ¢s v¢re ellen. 28VizsgÀlja hÀt meg magÀt az ember, s Ãgy egyen a keny¢rbûl,
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47 = exÃszian ekhein, azaz itt: a) vagy az IrenaeustÂl Tertullianuson Àt Epiphanioszig, illetûleg çgostonig
¢lû hagyomÀnyhoz ragaszkodunk, miszerint a àhatalmi jelÊ vagy àeszk´zÊ = àkal¡maÊ, vagyis àfÀtyolÊ; s
ennek megfelelûen a Genezis 6,1-ben elbesz¢lt t´rt¢net alapjÀn az angyalok esetleg csÀbÁtÂ d¢moni erûket
jelentenek; vagy b) mind´ssze arrÂl van szÂ, hogy az istentiszteleteken jelen l¢vû angyalok irÀnti tisztelet
jele az asszonyok r¢sz¢rûl a befedett fû, amely egyfajta elismert hatalom jele
48 megbÁzhatÂk; dokimoi



¢s Ãgy igyon a pohÀrbÂl; 29mert aki Ãgy eszik ¢s iszik, hogy nem Át¢li meg helyesen
a(z ör) test¢t, Át¢letet eszik ¢s iszik ´nmaga ellen. 30Ez¢rt erûtlenek ¢s betegek k´z´t-
tetek, s halnak meg k´z¡letek jÂ n¢hÀnyan. 31Mert ha mi (magunk) Át¢lkezn¢nk ´n-
magunk f´l´tt, nem sÃjtana Át¢let benn¡nket; 32mik´zben ugyanis fenyÁt¢sben r¢sze-
s¡l¡nk az örtÂl, û nevel benn¡nket, hogy a vilÀggal egy¡tt el ne kÀrhozzunk.49 33így
tehÀt, testv¢rek, amikor ev¢sre egybegy¡lekeztek, vÀrjÀtok be egymÀst. 34Ha pedig
valaki ¢hes, otthon egyen, hogy ne Át¢letre j´jjetek ´ssze. Egyebekre vonatkozÂan
majd akkor rendelkezem, amikor elmegyek hozzÀtok.

12 A szellemi (javakat) illetûen pedig, testv¢rek, nem szeretn¢m, ha tudatlanok ma-
radnÀtok. 2TudjÀtok, hogy amikor pogÀnyok voltatok, valami ellenÀllhatatlanul üz´tt
oda (benneteket) a n¢ma bÀlvÀnyokhoz. 3Ez¢rt tudtotokra adom, hogy nincs senki,
aki Isten Szellem¢vel szÂl, s ezt mondanÀ: àJ¢zus ÀtkozottÊ; ¢s senki sem k¢pes ezt
mondani: àJ¢zus örÊ, csakis a Szent Szellemmel.

4A kegyelmi ajÀnd¢kok eloszlÀsÀt tekintve ugyan k¡l´nbs¢gek vannak, de a Szellem
ugyanaz; 5k¡l´nbs¢gek vannak a szolgÀlatokat illetûen is, de az ör ugyanaz; 6¢s k¡-
l´nbs¢gek vannak az erû megnyilvÀnulÀsaiban is, de Isten, aki megcselekszi mindezt,
mindenkiben ugyanaz. 7A Szellem megnyilvÀnulÀsaibÂl pedig mindenki az¢rt r¢sze-
s¡l, hogy hasznÀljon vele. 8Mert az egyiknek a Szellemtûl a b´lcsess¢g besz¢de jutott,
a mÀsik viszont a tudÀs besz¢d¢t kapta, ugyanattÂl a Szellemtûl, 9(a) harmadiknak a
hit (jutott) ugyanabban a Szellemben,50 megint mÀsnak pedig a gyÂgyÁtÀs kegyelmi
ajÀnd¢kai egyetlen Szellemben; 10az egyik az erûk megnyilvÀnulÀsait kapta, a mÀsik
a prÂf¢tÀlÀst, megint mÀsik viszont a szellemek megk¡l´nb´ztet¢s¢t; az egyik a nyelvek
(k¡l´nf¢le) nemeit kapta, a mÀsik pedig a nyelvek ¢rtelmez¢s¢nek (k¢pess¢g¢t);51

11mindezeket azonban az egy ¢s ugyanazon Szellem munkÀlja ki, Ãgy osztva sz¢t sajÀt
(ajÀnd¢kait), ahogyan akarja.

12Mert amik¢ppen a test egy, noha sok r¢sze van, s jÂllehet szÀmos taggal rendel-
kezik, m¢gis egy a test, ugyanÃgy a Krisztus is; 13hiszen mi is valamennyien egy testt¢
merÁtkezt¡nk alÀ egyetlen Szellemben, akÀr zsidÂk, akÀr g´r´g´k, akÀr rabszolgÀk,
akÀr szabadok (vagyunk), ¢s valamennyien egyetlen Szellemet kaptunk inni. 14Hiszen
a test sem csak egy(etlen) tagbÂl Àll, hanem t´bbûl. 15Ha azt mondanÀ a lÀb: àMinthogy
nem vagyok k¢z, nem vagyok a test(nek) r¢szeÊ; vajon ennek ellen¢re nem a testnek
r¢sze-e? 16°s ha ezt mondanÀ a f¡l: àMinthogy nem vagyok szem, nem vagyok a test-
nek r¢szeÊ; vajon ennek ellen¢re nem a testnek r¢sze-e? 17Ha az eg¢sz test (csak) szem
volna, hol maradna a hallÀs? S ha az eg¢sz test csupÀn hallÀs volna, hol maradna a
szaglÀs? 18MÀrpedig az Isten rendezte el a testr¢szeket, k´z¡l¡k mindegyiket (¢ppen)
Ãgy, ahogyan akarta. 19De ha valamennyi egyetlen tag volna, hol maradna a test? 20így
ugyan sok a tag, m¢gis egy a test. 21Nem mondhatja a szem a k¢znek: àNincs rÀd sz¡k-
s¢gemÊ; avagy ugyanÁgy a fej a k¢t lÀbnak: àNincs rÀtok sz¡ks¢gemÊ; 22¢ppen ellen-
kezûleg, a test leginkÀbb gyeng¢nek v¢lt r¢szei nagyon is sz¡ks¢gesek, 23¢s a test ke-
vesebb tiszteletre m¢ltatott r¢szeit fokozottabb megbecs¡l¢ssel ´vezz¡k, ¢s az illetlen-
nek v¢lt testr¢szeket nagyobb tisztelet illeti meg; 24Àm a megbecs¡lt testr¢szeinknek
erre nincsen sz¡ks¢g¡k. Hiszen Isten illesztette egybe a testet, a hiÀnyt szenvedûnek
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49 kÀrhoztatÂ Át¢let alÀ ne ess¡nk
50 ugyanazzal a Szellemmel; en tÂ autÂ pneumati
51 herm¢neia glÂsszÂn



nagyobb megbecs¡l¢st nyÃjtva, 25hogy ne legyen meghasonlÀs a testben, hanem hogy
k´lcs´n´sen gondoskodjanak egymÀsrÂl a tagok. 26így, ha szenved az egyik testr¢sz,
egy¡tt szenved vele az ´sszes t´bbi, ha dicsûs¢gben r¢szes¡l az egyik tag, az ´sszes
t´bbi testr¢sz vele egy¡tt ´r¡l.

27Ti pedig Krisztus teste vagytok, ¢s r¢szenk¢nt annak tagjai. 28Egyeseket pedig az
Isten elûsz´r is apostolokkÀ rendelt az egyhÀzban, mÀsodszor prÂf¢tÀkkÀ, harmad-
sorban tanÁtÂkkÀ, ezutÀn meg olyanokat rendelt, akik hatalommal52 (vannak felru-
hÀzva), majd (olyanokat), akik a gyÂgyÁtÀs, illetve a vigasztalÀs, az irÀnyÁtÀs, a nyelve-
ken szÂlÀs kegyelmi ajÀnd¢kaival. 29Vajon mindnyÀjan apostolok? MindnyÀjan prÂ-
f¢tÀk? Valamennyien tanÁtÂk? Mindegyik¡k rendelkezik (csodat¢vû) erûvel? 30Vajon
mindenkinek vagy kegyelmi ajÀnd¢ka a gyÂgyÁtÀsra? Valamennyien szÂlnak nyelve-
ken? Valamennyien k¢pesek azt megmagyarÀzni? 31De t´rekedjetek a magasabb ren-
dü kegyelmi ajÀnd¢kokra. EzutÀn pedig majd megmutatom nektek a mindenen f´l¡l-
emelkedû utat.53

13 Ha embereknek, sût angyaloknak nyelv¢n szÂln¢k is, de szeretetem nincsen, olyan-
nÀ vÀltam, mint a visszhangzÂ gong(¡t¢s) vagy a csend¡lû cintÀny¢r.54 2°s ha van is
prÂf¢ciÀm, s ha ÀtlÀtok minden titkot ¢s minden tudÀst,55 ¢s ha (olyan) teljes hitem
van is, hogy hegyeket mozdÁthatok el, de szeretetem nincsen, semmi sem vagyok. 3°s
ha sz¢tosztom is teljes vagyonomat, ¢s (ha) testemet tüz martal¢kÀul szÀnom is, de
szeretetem nincsen, semmit sem nyerek vele.

4A szeretet t¡relmes, jÂsÀgos a szeretet, nem f¢lt¢keny, [a szeretet] nem k¢rkedik,
nem fuvalkodik fel, 5nem viselkedik illetlen¡l, nem keresi a maga javÀt, nem lobban
haragra, nem tartja szÀmon a rosszat, 6nem ́ r¡l az igazsÀgtalansÀgnak, hanem egy¡tt
´r¡l az igazsÀggal; 7mindent elvisel, mindig bizakodik, mindent rem¢l, mindent eltür.

8A szeretet soha nem mer¡l ki; legyen szÂ akÀr prÂf¢tÀlÀsrÂl, elt´rlik majd, akÀr
nyelveken szÂlÀsrÂl, meg fog szünni, akÀr tudÀsrÂl, semmiv¢ lesz. 9Mert (csak) t´re-
d¢kesen jutunk ismeretre, s (csak) r¢szlegesen prÂf¢tÀlunk; 10mert amikor el¢rkezik
a t´k¢letes, megszünik a t´red¢kes. 11Amikor (m¢g) kiskorÃ (gyermek) voltam, Ãgy
besz¢ltem, mint gyermek, Ãgy okoskodtam, mint gyermek, Ãgy v¢lekedtem, mint
gyermek; amikor azonban felnûtt lettem,56 felhagytam a gyermeki dolgokkal. 12Most
ugyanis t¡kr´n Àt lÀtunk talÀnyos k¢peket,57 akkor pedig majd szemtûl szembe lÀtjuk
meg azokat; most t´red¢kes az ismeretem, akkor pedig Ãgy jutok teljes ismeretre, aho-
gyan engemet is megismernek majd. 13Most pedig megmarad (a) hit, rem¢ny (¢s) sze-
retet; ez a hÀrom; de ezek k´z¡l a legnagyobb a szeretet.

14 Ragaszkodjatok a szeretethez,58 t´rekedjetek a szellemi javakra, de leginkÀbb arra,
hogy prÂf¢tÀljatok. 2Mert aki nyelveken szÂl, nem emberekhez szÂl, hanem Istenhez;
nem is ¢rti meg ût senki, miutÀn (a) Szellemmel szÂl titokzatos dolgokat; 3aki viszont
prÂf¢tÀl, emberekhez szÂl, hogy (ezzel) ¢pÁtsen, vigasztaljon ¢s bÀtorÁtson. 4Aki nyel-
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52 csodat¢vû erûvel; d¡namei
53 mindent f´l¡lmÃlÂ; legkivÀlÂbb utat; kath'h¡perbol¢n hodon
54 vagy: csattogÂ kasztanyett; k¡mbalon alaladzon
55 s ha a teljes tudÀsba vagyok is beavatva
56 f¢rfivÀ vÀltam; hote gegona an¢r
57 en ainigmati
58 buzgÂn k´vess¢tek a szeretet (ÃtjÀt); à¡ld´zz¢tekÊ a szeretetet; diÂkete t¢n agap¢n



veken szÂl, (az) ´nmagÀt ¢pÁti, aki azonban prÂf¢tÀl, az az egyhÀzat ¢pÁti. 5Akarom,
hogy mindannyian szÂljatok nyelveken, de m¢g inkÀbb azt, hogy prÂf¢tÀljatok; mert
aki prÂf¢tÀl, nagyobb annÀl, aki nyelveken szÂl, kiv¢ve, ha meg is magyarÀzza (azt),
hogy az egyhÀz is ¢p¡lj´n belûle.

6így hÀt, testv¢rek, ha elmegyek hozzÀtok, ¢s nyelveken szÂlok, mit hasznÀlok nek-
tek, ha nem szÂlok hozzÀtok egyÃttal kinyilatkoztatÀson, (kinyilatkozott) tudÀson, prÂ-
f¢tÀlÀson vagy tanÁtÀson kereszt¡l? 7Ahogy a l¢lek n¢lk¡li59 hangszerek, akÀr a fuvola,
akÀr a lant, ha nem egymÀstÂl elk¡l´n¡lû hangokat adnak ki, hogyan ismerhetn¢nk
f´l a fuvola- vagy a lantjÀt¢kot? 8Mert ha a trombita bizonytalan hangon szÂlal meg,
ki fog harcra k¢sz¡lni? 9HasonlÂ a helyzet veletek is a nyelveken szÂlÀssal kapcsolat-
ban: ha nem f¢lre¢rthetetlen nyelvet hasznÀltok, hogyan ¢rten¢k meg azt, amit mon-
dotok? Mert Ágy csak a levegûbe fogtok besz¢lni! 10A nyelveknek annyif¢le neme ta-
lÀlhatÂ a vilÀgon, ¢s egyik sem ¢rtelmetlen; 11ha tehÀt nem vagyok tisztÀban a hangok
egy¡ttes¢vel, csak barbÀr mÂdon besz¢lû leszek annak a szÀmÀra, aki (velem) besz¢l,
mÁg a mÀsik meg szÀmomra marad barbÀr. 12UgyanÁgy ti is, miutÀn t´rekedtetek a
szellemi javakra, prÂbÀljÀtok meg az egyhÀz javÀt keresni, hogy (ek´zben) gyarapod-
jatok.60 13Ez¢rt, aki nyelveken szÂl, imÀdkozzon, hogy meg is tudja magyarÀzni azt.
14Ha ugyanis nyelveken (szÂlva) imÀdkozom, a szellemem imÀdkozik ugyan, de az
¢rtelmem gy¡m´lcstelen marad. 15Hogy is Àll ez a dolog? ImÀdkozom szellemmel, de
imÀdkozom ¢rtelemmel is, zsoltÀrt ¢nekelek szellemmel, de zsoltÀrt ¢nekelek ¢rtelem-
mel is. 16Mert ha (csupÀn) szellemmel magasztalod (az Urat), akkor az, aki az avatat-
lanok k´z´tt foglal helyet, hogyan fog Àment mondani a te hÀlaadÀsodra, amikor nem
is ¢rti, hogy mit besz¢lsz? 17Hiszen te ugyan ¢kesen adsz hÀlÀt, de a mÀsik nem ¢p¡l
belûle. 18HÀlÀt adok Istennek, hogy mindannyiotoknÀl jobban szÂlok nyelveken, 19de
az egyhÀzban inkÀbb akarok ́ t szÂt szÂlni ¢rtelemmel, hogy mÀsokat is oktassak, mint-
sem tÁzezer szÂt nyelveken.

20Testv¢rek, ne ragadjatok meg a gyermeki gondolkodÀs szintj¢n, hanem a rossz-
ban maradjatok meg kiskorÃnak. 21A t´rv¢nyben Árva Àll, hogy:

àIdegen nyelvüeken kereszt¡l,
¢s idegen ajkakon Àt
szÂlok majd ehhez a n¢phez,
de (m¢g) Ágy sem hallgatnak rÀmÊ,

mondja az ör. 22így tehÀt a nyelveken szÂlÀs (intû) jel(z¢s), de nem a hÁvûknek, hanem
a hitetleneknek, a prÂf¢cia viszont nem a hitetlenekhez szÂl, hanem a hÁvûkh´z. 23Ha
tehÀt egy helyen ́ sszegyülik az eg¢sz egyhÀz, s mindannyian nyelveken szÂlnak, s k´z-
ben bemennek oda avatatlan szeml¢lûk vagy hitetlenek is, vajon nem azt fogjÀk-e
mondani, hogy ûrj´ngt´k?61 24De ha valamennyien prÂf¢tÀlnak, ¢s bemegy oda egy
hitetlen vagy avatatlan (szeml¢lû), azt mindenki igyekszik meggyûzni, kifaggatni,62 25s
ily mÂdon mindaz, ami a szÁv¢ben rejtûzik, napvilÀgra ker¡l, ¢s arcra borulva imÀdja
Istent, hirdetve, hogy az Isten t¢nyleg k´z´ttetek van.
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59 ¢lettelen; ta apsz¡kha
60 hogy gyarapodÀsotokkal az egyhÀz ¢p¡l¢s¢t segÁts¢tek elû; prosz t¢n oikodom¢n t¢sz ekkl¢sziasz dz¢teite
hina perisszeu¢te
61 magatokon kÁv¡l vagytok; hoti maineszthe
62 a lelk¢re besz¢lni, jobb belÀtÀsra bÁrni



26Mi k´vetkezik tehÀt mindebbûl, testv¢rek? Amikor egybegyült´k, mindegyik´-
t´knek van zsoltÀra, tanÁtÀsa, kinyilatkoztatÀsa, sajÀt nyelve63 s annak ¢rtelmez¢se; s
mindez ¢p¡l¢seteket szolgÀlja! 27De ha nyelveken szÂl is valaki, ketten vagy legfeljebb
hÀrman szÂljanak, m¢ghozzÀ egymÀs utÀn, egyvalaki pedig magyarÀzza meg (a mon-
dottakat). 28Ha azonban nincs, aki megmagyarÀznÀ, akkor (a nyelveken szÂlÂ) hall-
gasson inkÀbb az egyhÀzban, csak ́ nmagÀhoz szÂljon ¢s Istenhez. 29A prÂf¢tÀk viszont
ketten vagy hÀrman szÂljanak, a t´bbiek pedig vizsgÀljÀk meg alaposan (mit is mond);
30de ha k´zben egy mÀsik jelenl¢vû kap kinyilatkoztatÀst, az elûbbi hallgasson el.
31Egyenk¢nt ugyanis valamennyien prÂf¢tÀlhattok, hogy mindenki tanuljon, ¢s min-
denki vigasztalÀst merÁtsen. 32A prÂf¢tÀk szelleme (ugyan) is engedelmeskedik64 a prÂ-
f¢tÀknak, 33mert Isten nem a b¢k¢tlens¢g, hanem a b¢kess¢g Istene. 

Ahogyan ez a szentek valamennyi egyhÀzÀban szokÀsos, 34a nûk maradjanak csend-
ben az egyhÀz[ak]ban, mert nem kaptak enged¢lyt arra, hogy besz¢ljenek, hanem en-
gedelmeskedni k´telesek, amint ezt a t´rv¢ny is kimondja. 35Ha azonban meg akarnak
tudni valamit, otthon, tulajdon f¢rj¡ktûl k¢rdezûsk´djenek, mert sz¢gyenletes dolog
az asszonynak az egyhÀzban besz¢lnie. 36Vajon tûletek szÀrmazott az Isten ig¢je, avagy
ti vagytok az egyed¡liek, akiket el¢rt?

37Ha valaki azt gondolja magÀrÂl, hogy (û) prÂf¢ta vagy szellemi (ember), legyen
teljess¢ggel tudatÀban annak, hogy mindaz, amit Árok, az ör parancsa; 38¢s ha valaki
ezt nem veszi tudomÀsul, rÂla se vegyetek tudomÀst. 39így tehÀt, testv¢rek, t´reked-
jetek a prÂf¢tÀlÀsra, de a nyelveken szÂlÀst se gÀtoljÀtok; 40Àm minden illendû mÂdon
¢s rendben menjen v¢gbe.

15 Eml¢keztetlek titeket, testv¢rek, az evang¢liumra, amelyet hirdettem nektek, ame-
lyet el is fogadtatok, s amelyben meg is Àlltatok, 2s amelyen kereszt¡l ¡dv´ss¢gre is
juttok, ha megûrzitek abban a formÀban, ahogyan (¢n) hirdettem nektek, ha ugyan
nem csak Ãgy tess¢k-lÀss¢k lettetek hÁvûkk¢. 3Mert ¢n elsûsorban azt adtam Àt nektek,
amit kaptam, hogy tudniillik Krisztus ä az ÁrÀsok alapjÀn ä meghalt a mi büneink¢rt,
4s hogy eltemett¢k, valamint ä az ÁrÀsok alapjÀn ä feltÀmadott a harmadik napon, 5¢s
hogy megjelent K¢fÀ(sz)nak meg a tizenkettûnek, 6azutÀn pedig megjelent m¢g egy-
szerre t´bb mint ́ tszÀz testv¢rnek, k´z¡l¡k a legt´bben m¢g mindig ¢lnek, n¢hÀnyan
azonban (mÀr) elhunytak; 7majd megjelent Jakabnak, k¢sûbb az ´sszes apostolnak,
8legv¢g¡l pedig, akÀr valamif¢le korcsnak,65 megjelent nekem is. 9°n ugyanis a leg-
jelent¢ktelenebb vagyok az apostolok k´z´tt, aki nem is vagyok m¢ltÂ arra, hogy apos-
tolnak szÂlÁtsanak, ami¢rt ¡ld´ztem Isten egyhÀzÀt; 10de hÀla Istennek, vagyok, ami
vagyok, ¢s az û irÀntam valÂ kegyelme nem vÀlt hiÀbavalÂvÀ, hanem mindannyiuknÀl
t´bbet fÀradoztam, vagyis (igazÀbÂl) nem ¢n, hanem az Istennek velem l¢vû kegyelme.
11çm akÀr ¢n, akÀr ûk, Ágy hirdetj¡k (az ig¢t), ¢s ti is Ágy lettetek hÁvûkk¢.

12Ha pedig KrisztusrÂl azt hirdetj¡k, hogy a halottak k´z¡l f´ltÀmadott, hogyan
mondhatjÀk k´z¡letek egyesek azt, hogy nincs halottak feltÀmadÀsa? 13Hiszen ha nem
l¢tezik a halottak feltÀmadÀsa, akkor Krisztus sem tÀmadt fel; 14ha pedig Krisztus nem
tÀmadt fel, akkor hiÀbavalÂnak bizonyult a mi igehirdet¢s¡nk, ¢s hiÀbavalÂ a ti hitetek
is; 15sût mi t´bb, Isten hamis tanÃinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben
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63 ànyelveken szÂlÀsaÊ; glÂsszan ekhei
64 alÀ van rendelve; h¡potasszetai
65 torzsz¡l´ttnek; tÂ ektrÂmati



arrÂl tett¡nk tanÃbizonysÀgot, hogy û feltÀmasztotta a Krisztust, akit valÂjÀban nem
tÀmasztott fel, ha egy¢bk¢nt nem tÀmadnak f´l a halottak. 16De ha a halottak nem
tÀmadnak f´l, Krisztus sem tÀmadt f´l; 17Àm ha Krisztus nem tÀmadt fel, hiÀbavalÂ a
ti hitetek, mert m¢g a büneitekben vagytok, 18akkor m¢g azok is odavesztek, akik
Krisztusban hunytak el. 19Ha csupÀn ebben az ¢letben rem¢nyked¡nk a Krisztusban,
minden embern¢l szÀnalomra m¢ltÂbbak vagyunk.

 20Csakhogy Krisztus f´ltÀmadott a halottak k´z¡l, mint a halottak elsû hajtÀsa.66

21MiutÀn ember Àltal van halÀl, ember Àltal van (a) halottak feltÀmadÀsa is. 22Mert
amik¢nt çdÀmban mindannyian meghalnak, Ãgy Krisztusban is valamennyien ¢letre
kelnek majd. 23De mindegyik a sajÀt besorolÀsa alapjÀn: az elsû hajtÀs Krisztus, majd,
miutÀn û elj´n, k´vetkeznek azok, akik a Krisztus¢i; 24ezutÀn a v¢g k´vetkezik, amikor
(û) Àtadja a kirÀlysÀgot az Istennek ¢s AtyÀnak, amikor semmiss¢ tesz minden ural-
mat,67 hatalmat68 ¢s erût.69 25Mert addig kell uralkodnia, amÁg a lÀba alÀ nem veti az
´sszes ellens¢g¢t. 26UtolsÂ ellens¢g gyanÀnt semmis¡l meg a halÀl.70 27Mert à(Isten)
mindent az û lÀba alÀ rendeltÊ. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alÀ van ren-
delve, nyilvÀnvalÂ, hogy annak kiv¢tel¢vel, aki neki mindent alÀrendelt. 28Amikor pe-
dig (a) minden(s¢g) az û fennhatÂsÀga alÀ ker¡l, (akkor) majd a FiÃ is annak a fenn-
hatÂsÀga alÀ ker¡l, aki alÀrendelt neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenben.

29K¡l´nben ugyan mi¢rt teszik meg egyesek azt, hogy bemerÁtkeznek a halottak¢rt,
ha a halottak egyÀltalÀban nem tÀmadnak fel; mi¢rt merÁtkeznek be m¢gis ¢rt¡k?
30Mi¢rt tessz¡k ki magunkat a veszedelemnek mi is minden pillanatban? 31Naponta
meghalok, bizony, [testv¢rek], Ãgy igaz ez, mint ahogy az ¢n veletek valÂ dicsekv¢sem
Krisztus J¢zusban, a mi Urunkban. 32Ha pusztÀn emberi mÂdon harcoltam volna vad-
Àllatokkal Epheszoszban, mire menn¢k vele? Ha a halottak nem tÀmadnak fel, (akkor)

àEgy¡nk-igyunk,
hiszen holnap (Ãgyis) meghalunkÊ.

33Ne t¢velyegjetek:

àA jÂra valÂ hajlandÂsÀgot t´nkreteszi a rossz besz¢d.Ê71

34JÂzanodjatok ki teljesen,72 ¢s ne v¢tkezzetek, mert egyesek tudatlansÀgban rekedtek
az Istenre vonatkozÂan; megsz¢gyenÁt¢setekre mondom ezt.

35De megk¢rdezhetn¢ valaki: hogyan tÀmadnak f´l a halottak? Mif¢le testben j´n-
nek el? 36Ostoba, amit vetsz, (az) nem kel ¢letre mindaddig, amÁg elûbb el nem rothad;
37¢s amit elvetsz, azzal nem a leendû testet veted el, hanem csak a puszta magot, talÀn
bÃzÀ¢t vagy valami egy¢b¢t; 38de az Isten olyan testet ad annak, amilyet csak akar,
minden (egyes) magnak a neki valÂ testet. 39Nem mindegyik test ugyanaz a test, ha-
nem mÀs az emberek¢, mÀs az Àllatok teste, mÀs a madarak¢, ¢s megint mÀs a halak¢.
40°s (l¢teznek) ¢gi testek, valamint f´ldi testek, Àm mÀs az ¢giek ragyogÀsa, ¢s mÀs a
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68 ekszÃszian
69 d¡namin
70 voltak¢ppen: àvÀlik ¢rv¢nytelenn¢Ê; àker¡l hatÀlyon kÁv¡lÊ
71 vagy: A jÂ erk´lcs´t megrontja a rossz tÀrsasÀg.
72 t¢rjetek magatokhoz; ekn¢pszatei dikaiÂsz = nyerj¢tek vissza (teljesen) a jÂzan Át¢lûk¢pess¢geteket



f´ldiek¢. 41MÀs a nap(nak) ragyogÀsa, mÀs a hold¢, ¢s megint mÀs a csillagok¢, mert
az egyik csillag f¢nye is k¡l´nb´zik a mÀsik¢tÂl. 42Ugyanez a helyzet a halottak feltÀ-
madÀsÀval kapcsolatban is. RomlandÂsÀgban vetik el, Àm feltÀmad romolhatatlansÀg-
ban; 43elvetik gyalÀzatban, f´ltÀmad dicsûs¢gben, elvetik erûtlens¢gben, f´ltÀmad erû-
ben; 44elvetik a lelki testet, f´ltÀmad a szellemi test. Ha l¢tezik lelki test, l¢tezik szellemi
test is. 45így is van megÁrva: àAz elsû ember, çdÀm, eleven l¢lekk¢ lett, az utolsÂ çdÀm
pedig megelevenÁtû szellemm¢.Ê 46De nem a szellemi az elsû, hanem a lelki, azutÀn
(k´vetkezik) a szellemi. 47Az elsû ember a f´ld porÀbÂl valÂ, a mÀsodik ember (viszont)
(az) ¢gbûl (szÀrmazik). 48Amilyen a f´ldbûl valÂ (ember), olyanok a f´ldbûl valÂk is,
amilyen az ¢gbûl szÀrmazÂ (ember), olyanok az ¢giek is; 49¢s ahogyan viselt¡k a por-
ember k¢pmÀsÀt, Ãgy fogjuk viselni az ¢gi ember¢t is.

50°n pedig azt ÀllÁtom, testv¢rek, hogy test ¢s v¢r nem ́ r´k´lheti Isten kirÀlysÀgÀt,
¢s a romlandÂ sem ´r´k´lheti a romolhatatlant. 51Hallgasd csak, most titkot mondok
(el) nektek: jÂllehet nem fogunk elhunyni mindannyian, de mindannyian el fogunk
vÀltozni, 52hirtelen, egy szempillantÀs alatt, az utolsÂ harsonaszÂra; mert meg fog szÂ-
lalni a harsona, ¢s a halottak feltÀmadnak majd mint romolhatatlanok, mi pedig el
fogunk vÀltozni. 53Mert a romlandÂnak fel kell ´ltenie a romolhatatlansÀgot, a halan-
dÂnak pedig a halhatatlansÀgot. 54Amikor pedig ez a romlandÂ fel´lti a romolhatat-
lansÀgot, s a halandÂ a halhatatlansÀgot, akkor valÂsul meg, ami Árva Àll:

àElnyeletett a halÀl gyûzelemre.73

55HalÀl, hol a te gyûzelmed?
HalÀl, hol a te t´vised?Ê74

56A halÀl t´vise a bün, a bün hatalma viszont a t´rv¢ny; 57de Isten¢ a hÀla, aki a gyû-
zelmet adja nek¡nk, a mi Urunkon, J¢zus Krisztuson kereszt¡l. 58Ez¢rt, szeretett test-
v¢reim, Àllhatatosak legyetek, megingathatatlanok, legyetek buzgÂk mindenkor az ör
munkÀjÀban, tudva, hogy erûfeszÁt¢setek nem hiÀbavalÂ az örban.

16 A szentek javÀra folyÂ gyüjt¢st illetûen ti is Ãgy jÀrjatok el, ahogyan GalÀcia egyhÀzai
szÀmÀra rendelkeztem. 2A h¢t elsû napjÀn75 mindegyik´t´k gyüjtse ́ ssze ¢s tegye f¢lre
azt, ami tûle telik, nehogy akkor t´rt¢njen meg a gyüjt¢s, amikor oda¢rkezem hozzÀ-
tok. 3Amikor pedig oda¢rkezem, azokat, akiket ti jÂnak lÀttok, (ajÀnlÂ)lev¢l kÁs¢ret¢-
ben elk¡ld´m, hogy elvigy¢k ajÀnd¢kaitokat JeruzsÀlembe; 4ha pedig meg¢ri, hogy
¢n is Ãtra keljek, velem egy¡tt j´nnek majd.

5HozzÀtok viszont akkor megyek majd el, ha mÀr bejÀrtam MacedÂniÀt, 6sût, ki
tudja, nÀlatok talÀn ott is maradok, hogy ti bocsÀssatok Ãtnak oda, ahovÀ majd indu-
lok. 7Mert nem csupÀn ÀtutazÂban akarlak lÀtni benneteket, rem¢lem ugyanis, hogy
ha az ör megengedi, egy idûre ott is maradok nÀlatok. 8Epheszoszban pedig p¡nk´s-
dig idûz´m, 9mert nagy ¢s hat¢kony (munkÀt sejtetû) kapu nyÁlt meg ott elûttem, de
az ellens¢g is sok.

10Ha pedig TimÂtheosz meg¢rkezik, ¡gyeljetek arra, hogy f¢lelem n¢lk¡l marad-
hasson nÀlatok, mert az ör munkÀjÀt v¢gzi û is, csakÃgy, mint ¢n; 11senki se becs¡lje
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le tehÀt ût. Hanem inkÀbb bocsÀssÀtok Ãtra b¢kess¢gben, hogy elj´jj´n hozzÀm;
ugyanis a testv¢rekkel egy¡tt vÀrom ût.

12ApollÂs(z) testv¢rrûl: nagyon k¢rtem ût, hogy menjen el hozzÀtok, a testv¢rekkel
egy¡tt; Àm egyÀltalÀban nem volt (Isten) akarata, hogy most elmenjen, de amikor ked-
vezû alkalom kÁnÀlkozik rÀ, el fog menni.

13°beren vigyÀzzatok, (szilÀrdan) Àlljatok (meg) a hitben, legyetek f¢rfiak, legyetek
erûsek. 14Minden dolgotok szeretetben t´rt¢nj¢k.

15K¢rlek benneteket, testv¢rek: Sztephanasz hÀza n¢p¢rûl tudjÀtok, hogy Akhaia
elsû hajtÀsa (ûk), ¢s a szentek szolgÀlatÀra szÀntÀk oda magukat; 16k¢rlek tehÀt titeket,
hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek ¢s mindenkinek, aki vel¡k egy¡tt mun-
kÀlkodik ¢s fÀradozik. 17¹r¡l´k (annak), hogy Sztephanasz, Fortunatus ¢s Akhaikosz
meg¢rkezett, mert a ti hiÀnyotokat ûk pÂtolhatjÀk; 18mert felfrissÁtett¢k mind az ¢n
szellememet, mind pedig a ti¢teket. TartsÀtok tehÀt tiszteletben az ilyeneket.

19K´sz´ntenek benneteket çzsia egyhÀzai. Melegen k´sz´nt titeket az örban Aquila
¢s Prisca76 a hÀzukban mük´dû gy¡lekezettel egy¡tt. 20K´sz´ntenek benneteket a test-
v¢rek is mindannyian.

K´sz´nts¢tek egymÀst szent csÂkkal.
21A k´sz´nt¢st a sajÀt kezemmel (Árom): PÀl. 22Ha valaki nem szereti az Urat, Àtok

legyen rajta! Marana tha! 23Az ör J¢zus kegyelme veletek! 24Az ¢n szeretetem mind-
annyiotokkal a Krisztus J¢zussal!77 [çmen.]

Karsai Gy´rgy

TRAG°DIA °S KOM°DIA K¹Z¹TT ä
EURIPID°SZ àHELEN°Ê-JE

à...Euripid¢sz ä ha egyebekben nem jÂl ¢pÁti is fel drÀmai szerkezet¢t ä jÂval tragikusabbnak bi-
zonyul a t´bbi k´ltûn¢l.Ê (Sarkady JÀnos fordÁtÀsa.) Arisztotel¢sz a PO°TIKç-ban (13. fe-
jezet) Árja le, mit ¢s milyen mÂdon ÀbrÀzoljon a szerzû, hogy megfelelû hatÀst ¢rjen el
k´z´ns¢g¢n¢l. Egy¢rtelmüen nem Euripid¢sz a k´vetendû p¢lda. Trag¢diÀi t´bb ok-
bÂl sem felelhetnek meg a szigorÃan kategorizÀlÂ Arisztotel¢sz Ázl¢s¢nek: t´rt¢netei
egyÀltalÀn nem egyszerüek (a p¢lda kedv¢¢rt: a HIPPOLºTOSZ, a PHOINíKIAI NýK cse-
lekm¢nye sok szÀlon fut, AZ ýRJ¹NGý H°RAKL°SZ vagy a HEKAB° pedig sok kutatÂ
szerint k¢t, egymÀstÂl ¢lesen elvÀlaszthatÂ t´rt¢netet tartalmaz). Euripid¢sz drÀmÀi-
nak egy r¢sze (trag¢diÀi?!) zavarÂan szerencs¢s v¢gkimenetelüek, ezek az Ãgynevezett àjÂ
v¢gü Euripid¢sz-drÀmÀkÊ: ide szokÀs sorolni az IñN-t, az íPHIGENEIA A TAUROSZOK K¹-
Z¹TT-et ¢s a HELEN°-t. E sÃlyos eszt¢tikai kifogÀsok ellen¢re is tudja, ¢rzi Arisztotel¢sz,
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ami a mai napig az Euripid¢sz-kutatÀs egyik k´zponti k¢rd¢se: sem Aiszkh¡losz, sem
Szophokl¢sz, sem AgathÂn (trag¢diÀi elvesztek) darabjaiban nem uralkodik oly erûvel
a tragikum, mint Euripid¢sz szÁnpadÀn. E szerzûk mindegyike sikeresebb volt Euri-
pid¢szn¢l, t´bb gyûzelmet arattak nÀla az ath¢ni drÀmai versenyeken, s egyik¡knek
sem kellett meg¢lnie, hogy a k´z´ns¢g felhÀborodÀsa miatt f¢lbeszakÁtjÀk darabjuk
elûadÀsÀt, mint ez t´rt¢nt Euripid¢sz HIPPOLºTOSZ-Àval i. e. 430-ban! M¢gis, a tra-
gikus ¢rz¢s kialakÁtÀsÀnak hatÀsmechanizmusÀt senki nem kezelte Euripid¢szn¢l hozzÀ-
¢rtûbben. Az itt k´vetkezû elemz¢s kÁs¢rlet annak felkutatÀsÀra, hogyan mük´dik az
euripid¢szi tragikum, mi¢rt van igaza Arisztotel¢sznek, amikor ût tartja a legtragiku-
sabbnak.

P¢ldak¢nt Euripid¢sz HELEN°-j¢t vÀlasztottam, ezt a kev¢sb¢ ismert, müfajÀt te-
kintve mind a mai napig vitatott drÀmÀt. A Helen¢-mÁtoszt mindenki ismeri: a g´r´g-
s¢g ¢s TrÂja sorsÀt meghatÀrozÂ, a trÂjai hÀborÃt hütlens¢g¢vel kirobbantÂ vilÀgsz¢p
nû t´rt¢nete Hom¢rosz Âta minden irodalmi müfajban megjelent.

Ugyanakkor az euripid¢szi drÀma szÁnpadi t´rt¢nete jÂl p¢ldÀzza egy antik mü m¢l-
tatlan hazai elfelejt¢s¢t is: eml¢kezetem szerint egyetlenegyszer, az 1970-es ¢vek k´-
zepe tÀjÀn Gorsiumban, szabadt¢ren ä a sz¢ps¢ge csÃcsÀn t¡nd´klû P¢csi IldikÂ fû-
szerepl¢s¢vel ä pontos, ¢rt¢kes elûadÀsban jÀtszottÀk n¢hÀnyszor.

R´viden a darab tartalma: Helen¢ sohasem lett hütlen f¢rj¢hez, Menelaoszhoz,
mert helyette az istenek egy fantomk¢pmÀst k¡ldtek Parisszal TrÂjÀba. ý maga Egyip-
tomban ¢l, immÀron tizenh¢t ¢ve, s nem mÃlÂ szerelemmel vÀrja megmentûj¢t, f¢rj¢t,
akivel ä rem¢li ä hazÀjÀba, SpÀrtÀba t¢rhet. A korÀbbi egyiptomi kirÀly tisztelte, Âvta
ût, de amiÂta sÁrba szÀllt, fia, Theokl¡menosz, az Ãj kirÀly szerelm¢vel ¡ld´zi, feles¢g¡l
akarja venni. V¢gre meg¢rkezik Menelaosz: hajÂt´r¢s utÀn. TrÂjÀbÂl hazafel¢ tartva
ä a vÀrosrombolÂ harcban visszaszerzett (fantom) Helen¢ tÀrsasÀgÀban! ä vetûdik
partra Egyiptomban. MiutÀn a fantom Helen¢t az istenek elragadjÀk az ¢gbe, a boldog
egymÀsra talÀlÀsnak nincs akadÀlya, s immÀr f¢rj ¢s feles¢g egy¡tt k¢sz¡lhetnek a sz´-
k¢sre. Ez v¢g¡l is isteni seg¢dlettel (deus ex machina) siker¡l.

E szÀraz tartalomismertet¢sbûl is kitünik, hogy Euripid¢sz elt¢r a mÁtoszi hagyo-
mÀnytÂl, s a bün´s asszony hely¢re egy Ãj, Àrtatlan Helen¢t ÀllÁt. Nem Euripid¢sz talÀl-
mÀnya ez az ¢rtelmez¢s: jÂ szÀz ¢vvel elûtte, az i. e. 6. szÀzadban ¢lt k´ltû, Szt¢szi-
khorosz Árt elûsz´r dicsûÁtû ¢neket az Àrtatlan Helen¢rûl, k¢sûbb a t´rt¢netÁrÂ H¢ro-
dotosz ¢s a szofista szÂnok Gorgiasz is hosszan megeml¢kezik az Egyiptomba vetûd´tt
Helen¢rûl.

Aiszkh¡loszt ¢s Szophokl¢szt egyÀltalÀn nem ¢rdekli Helen¢, nyilvÀn semmif¢le
drÀmai erût nem ¢reznek benne, ez¢rt nem szerepeltetik egyetlen darabjukban sem.
Euripid¢sztûl jÂval t´bb figyelmet kap: tizenh¢t fennmaradt darabjÀbÂl nyolcban vagy
szerepel Helen¢, vagy nyilatkoznak rÂla mÀsok. A nyolc trag¢diÀbÂl h¢tben û a femme
fatale, a leggyül´letesebb l¢ny, vilÀgpusztÁtÂ, romlott nû, akit minden g´r´g ¢s trÂjai
jogos megvet¢se sÃjt.

°s akkor egyszer csak ott az Àrtatlan, f¢rj¢re tizenh¢t ¢ve t´retlen hüs¢ggel vÀrÂ
asszonyt bemutatÂ HELEN°! Ha a k´zv¢leked¢ssel ellent¢tben ez az Ãj Helen¢ Àrtatlan,
milyen drÀma sz¡lethet t´rt¢net¢bûl? Trag¢dia?! Az nem lehet, hiszen jÂ v¢get ¢r min-
den. Helen¢ ¢s Menelaosz hazat¢r, boldogan ¢lnek, mÁg meg nem halnak! Tragiko-
m¢dia?! Ehhez hiÀnyoznak mind az igazÀn kom¢diai, mind az igazÀn trag¢diai jele-
netek. Vagy egyenesen kom¢dia?! Van olyan v¢lem¢ny is, hogy a HELEN° jÀt¢kos ujj-
gyakorlat, pillanatnyi szesz¢lybûl sz¡letett ironikus melodrÀma. Megoldatlan k¢rd¢-
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sek, amelyeken ¢rdemes elgondolkozni. E gondolkozÀshoz, a mü elolvasÀsÀhoz, ¢rtelme-
z¢s¢hez szeretne kedvet csinÀlni az itt k´vetkezû elemz¢s.

A drÀma egyik kulcsszereplûje Menelaosz. Helen¢ sokat szenvedett, felszarvazott
f¢rje, aki nem habozott lÀngba borÁtani a vilÀgot, hogy visszaszerezze feles¢g¢t a gaz
csÀbÁtÂtÂl. TÁz¢vi hÀborÃskodÀs utÀn siker¡lt el¢rnie c¢ljÀt, a vÀgyott hazat¢r¢sre azon-
ban Ãjabb h¢t ¢vet kell vÀrnia, hiszen az istenek nem engedik SpÀrtÀba jutni. Fiv¢re,
AgamemnÂn bezzeg baj n¢lk¡l hazajutott TrÂja alÂl! Aiszkh¡losz ORESZTEIç-jÀnak el-
sû r¢sz¢bûl, az AGAMEMNñN-bÂl tudjuk, milyen fogadtatÀsban r¢szesÁtette ût feles¢ge,
Kl¡taim¢sztra, s ennek szeretûje, Aigiszthosz... A hosszÃ vÀndorlÀs tehÀt (m¢g ha bû-
velkedik is tragikus fordulatokban) ́ nmagÀban nem jelent tragikus v¢gkifejletet, el¢g
csak Od¡sszeuszra utalnunk, de akÀr Menelaosz is jÂ p¢lda lehet erre.

Menelaosz mint tragikus fûhûs nem l¢tezik. ElraboltÀk a feles¢g¢t. Ebbûl a magÀn-
¢letileg sajnÀlatosnak ä ha tetszik: tragikusnak... ä minûsÁthetû esem¢nybûl a g´r´gs¢g
legpusztÁtÂbb hÀborÃja kerekedett. Ami Menelaoszt illeti: csek¢ly tÃlzÀssal azt mond-
hatjuk, egyetlen csalÀd ¢l harmonikus b¢k¢ben ä ¢s teljes l¢tszÀmban! ä a sz´rnyü,
majd' k¢t ¢vtizedig tartÂ pusztÁtÀs utÀn: Menelaosz¢ (l. ODºSSZEIA, 4. ¢nek).

°rthetû tehÀt, hogy a trag¢dia szÁnpada nem sokat tud kezdeni a happy end r¢v¢be
¢rkezû Menelaosszal. Aiszkh¡losz nem is szerepelteti, Szophokl¢sz pedig, amikor szÁn-
padra hÁvja ä az AIASZ-ban ä, bizony meglehetûsen megalÀzÂ mell¢kszerepet juttat
neki, mikor azt mutatja meg, mennyire alkalmatlan a hatalom gyakorlÀsÀra m¢g egy
fattyÃ-Teukrosszal szemben is.

Euripid¢sz az ANDROMAKH°-ban (i. e. 424), a TRñJAI NýK-ben (i. e. 415 k´r¡l), a
HELEN°-ben (i. e. 412), az ORESZT°SZ-ben (i. e. 408) ¢s az íPHIGENEIA AULISZBAN cÁmü
drÀmÀban l¢pteti fel. Az ´t trag¢diÀban valÂ megjelen¢s m¢g akkor is magyarÀzatra
szorul, ha figyelembe vessz¡k, hogy Euripid¢sztûl egymagÀban t´bb trag¢dia maradt
rÀnk, mint Aiszkh¡losztÂl ¢s Szophokl¢sztÂl egy¡ttv¢ve.

Vajon mit akar Euripid¢sz MenelaosztÂl? Mik azok a drÀmai szerepk´r´k, amelyekben
¢ppen ûrÀ van sz¡ks¢ge? Mit vÀltoztat az Arisztotel¢sz szerint legtragikusabb k´ltû a
hagyomÀny Menelaosz-k¢p¢n, hogy trag¢diÀiba mint fontos szereplût be¢pÁthesse? A
HELEN° egyetlen r¢szlet¢nek ä Menelaosz megjelen¢s¢tûl a felismer¢s elsû befejez¢-
s¢ig (388ä595. sor) ä elemz¢s¢vel keresem a vÀlaszt ezekre a k¢rd¢sekre.

A HELEN°-ben Menelaosz megjelen¢s¢vel Ãjrakezdûdik a cselekm¢ny: a szÁn ¡res,
hiszen nemcsak Helen¢ indult a palotÀba Theono¢tÂl, Theokl¡menosz nûv¢r¢tûl jÂs-
latot k¢rni, de a Kar is ä egy¢bk¢nt teljesen kiv¢telesen! ä csatlakozott hozzÀ.

Ott Àll Menelaosz az egyiptomi kirÀlyi palota elûtt (432ä433. sor), s ugyanÃgy
elÀmul a gazdagsÀgot sugÀrzÂ ¢p¡let lÀtvÀnyÀtÂl, mint a darab elej¢n a szÀmüz´tt
Teukrosz (68ä70. sor). Ha a k¢t g´r´g f¢rfi egyiptomi megjelen¢s¢t ́ sszevetj¡k, a leg-
fontosabb k¡l´nbs¢g, hogy mÁg Teukrosz hatÀrozott c¢llal, isteni parancsot k´vetve
¢rkezett ide, tehÀt pontosan tudja, hol van, addig Menelaosznak fogalma sincs, milyen
vid¢ken vetette partra a vihar (416ä417. sor). Mindk¢t hûst a sz¡ks¢g k¢nyszerÁtette az
egyiptomi palotÀhoz: j´vûj¡k, sût az ¢let¡k f¡gg a fogadtatÀsuktÂl.

A mÀsodik prolÂgus (388ä436. sor) fel¢pÁt¢se szabÀlyos, megismerj¡k belûle a mitikus
elûzm¢nyeket, a jelen helyzetet ¢s a lehets¢ges megoldÀst. Ami k¡l´nlegess¢ avatja ezt
a prolÂgust, az a drÀmÀn bel¡l elfoglalt helye: nem a trag¢dia elej¢n hangzik el, hanem
epeiszodion (epizÂd!) helyen: egy prolÂgus, a parodosz (a Kar bevonulÀsÀt kÁs¢rû ¢nek)
¢s egy epeiszodion (az elsû jelenet) utÀn ker¡l rÀ sor.
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Ennek a tragikus hangv¢telü prolÂgusnak semmi k´ze sincs Helen¢hez. Ez logikus
is, hiszen Menelaosz szÀmÀra a Helen¢-t´rt¢net konfliktusfejezete lezÀrult TrÂja fel¢ge-
t¢s¢vel. Megk¡zd´tt, megszenvedett Helen¢¢rt, bosszÃt Àllt, ¢s visszaszerezte elrabolt
feles¢g¢t. Mindez a mÃlt. A jelen ä a HELEN°-ben szÁnre l¢pû Menelaosz tragikus szi-
tuÀciÂja ä mÀr Ãj t´rt¢net: tipikus hazat¢r¢s-t´rt¢net. A TrÂja alÂl hazafel¢ igyekvû, hajÂt´r¢st
szenvedû hûs az ismeretlen vid¢ken cÁmmel jel´lhetû t´rt¢net egy fejezete lÀtszik elkezdûd-
ni Menelaosz mÀsodik prolÂgusÀval.

De hiszen ismerj¡k ezt a hûst az eposz Âta! Ez Od¡sszeusz az ODºSSZEIA 6. ¢nek¢-
bûl, partra vetûdv¢n hajÂt´r¢s utÀn a phaiÀkok f´ldj¢n! TanulsÀgos felid¢zni az ottani
t´rt¢n¢seket: a sokat türt hûs a kimer¡lts¢gtûl Àjultan alszik a tengerparti nÀdasban,
midûn fiatal lÀnyok ´nfeledt jÀtszadozÀsa s egy elt¢vedt labda felriasztja. Persze e bol-
dog vilÀgban semmi sem v¢letlen: mind a lÀnyok jelenl¢te, mind az elt¢vedt labda a
Hûsre f¢ltûn vigyÀzÂ, hazafel¢ vezetû ÃtjÀt egyengetû Ath¢n¢ istennû gondoskodÀsÀ-
nak eredm¢nye.

Od¡sszeusz k¢ts¢gbeejtû helyzet¢ben minden vesz¢ly vÀllalÀsÀra k¢sz, hiszen nincs
mÀs vÀlasztÀsa: hiszen àarra is üzi a gyomraÊ (6, 133. sor, Devecseri GÀbor ford.), ¢s à...mi-
vel ennyire bajba szorongottÊ (6, 136. sor).

Menelaosz a HELEN°-ben hasonlÂ motÁvumokra hivatkozik, amikor az idegen ka-
pun valÂ kopogtatÀs k¢nyszer¢rûl besz¢l:

àA sz¡ks¢g mÀr szorongatott: nincs ¢telem
s ruhÀm se, testem fedni...Ê
(422ä423. sor, Ker¢nyi GrÀcia ford.)

Nemcsak a tartalmi egyez¢s feltünû ä a k¢nyszer ¢s az ¢hs¢g egy¡ttes emlÁt¢se ä, de a
szÂvÀlasztÀsban is kimutathatÂ a jelenetek k´z´tti rokonsÀg: a baj ¢s a sz¡ks¢g a g´r´g
eredetiben ugyanazzal a szÂval van jel´lve (χρειω ä χρεια); hasznÀlata a k¢t sz´veg
k´z´tti szorosabb kapcsolatra enged k´vetkeztetni.

Ennek a felt¢telezhetû ´sszef¡gg¢snek a f¢ny¢ben ä hogy ugyanis Euripid¢sz fon-
tosnak tartotta az Egyiptomba vetûd´tt Menelaosz sorsÀban az od¡sszeuszi elûk¢p fel-
id¢z¢s¢t ä az is jelentûss¢ vÀlik, amiben a k¢t jelenet, a k¢t hasonlÂ sorsÃnak ÀbrÀzolt
hûs magatartÀsa ¢s sorsa a hasonlÂ szituÀciÂban elt¢r egymÀstÂl. Menelaosz szÀmÀra a
legnagyobb csapÀs, hogy elveszÁtette pompÀs, kirÀlyi ruhÀzatÀt. Menelaosz rongyokat visel,
kimer¡lten, ¢hesen ¢rkezik az ismeretlen palotÀhoz, szenved¢seinek ́ sszetevûi k´z´tt
pedig kiemelt jelentûs¢gü a kirÀlyi k¡lsûs¢gek elveszt¢se.

°s Od¡sszeusz? ý is szenved, ¢hes, v¢gvesz¢lybe jutott. Sût helyzete m¢g rosszabb
is, mint Menelaosz¢, hiszen neki egyÀltalÀn nincs ruhÀja (à...Ágy kÁvÀnt Od¡sszeusz sz¢pf¡rt¡
sz¡zek sereg¢be / t´rni ruhÀtlanul is...Ê ä 6, 135ä136. sor). Csakhogy ût ez a t¢ny egyÀltalÀn
nem zavarja...

AkÀr term¢szetesnek is tekinthetû, hogy a k¡lsûs¢gek jelentûs¢ge megvÀltozik,
amint a szÁnpadra ker¡l a t´rt¢net, amely el¢nekelve, a rhapszÂdoszok Àltal elûadva a
hÀtt¢rbe rejti a hûs fell¢p¢s¢nek r¢szleteit. A szÁnen viszont elsûdleges a k¡lsû, a meg-
jelen¢s. °ppen ez¢rt tanulsÀgos lehet megvizsgÀlni, mik¢nt alakul a k¢t müfajban ä
¢s a k¢t t´rt¢netben ä a Hûs ´lt´z¢k¢nek sorsa.

Az eposzban a vend¢gbarÀtsÀg hagyomÀnyos megnyilvÀnulÀsa a vend¢g dÁszes ´l-
t´z¢kbe bÃjtatÀsa: NauszikaÀ ruhÀt ad Od¡sszeusznak (6, 228. sor). Csakhogy mÁg az
eposz hûs¢rûl, Od¡sszeuszrÂl akkor is sz¢ps¢g ¢s elûkelûs¢g sugÀrzik, amikor rongyo-
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kat visel, vagy ¢ppens¢ggel semmi sem takarja test¢t (s ¢ppen ez¢rt szÀmÀra nem is
fontos a ruha), addig a trag¢dia Menelaosza ´lt´z¢ke elveszt¢s¢ben a tragikus sors be-
teljes¡l¢s¢t ismeri fel:

       à...azt kell hordanom,
miben hajÂm roncsÀn kiÃsztam, lÀtszik is.
A t´bbi peploszom, sok ¢kes k´nt´s´m
a tenger martal¢ka lett...Ê

(423ä426. sor.)

Hogy mennyire igaza van Menelaosznak, amikor elvesztett ruhÀit siratja, bizo-
nyÁtja, hogy minden szÁnpadi talÀlkozÀsa a k¡lseje miatti f¢lre¢rt¢ssel kezdûdik. Az egyip-
tomi kapuûrnû rongyai, riasztÂ k¡lseje miatt nem ismeri fel benne az elûkelû idegent,
Helen¢ ä mint erre k¢sûbb visszat¢r¡nk ä pedig egyszerüen megr¢m¡l rongyai lÀttÀn
(556. sor). Theokl¡menosz elsû megjegyz¢se is az Ismeretlen G´r´g visszataszÁtÂ k¡l-
sej¢re, rongyaira vonatkozik: àApollÂn! Jaj de ronda rongyokat visel!Ê (1204. sor.)

Igen, errûl van szÂ: Menelaosz felismerhetetlen a kirÀlyi k¡lsûs¢gek n¢lk¡l. Menela-
oszra vonatkozÂan Àt kell fogalmazni a mondÀst: igenis a ruha teszi az embert! Mellette
ä nem Ãgy, mint koll¢gÀja, Od¡sszeusz mellett ä nincs ott Ath¢n¢, hogy a kellû pilla-
natban szemre nagyobbÀ, erûsebb¢ tegye, vÀllÀra ¢s fej¢re a nûi szÁveket megdobog-
tatÂ sz¢ps¢get hintsen. Nem, û egyszerüen egy ¢hes, fÀradt, rongyos, ijesztû k¡lsejü
hajÂt´r´tt, akit ¢ppen ez¢rt k¢ts¢gek gy´t´rnek, vajon mit rem¢lhet az ismeretlen f´ld
lakÂitÂl. Menelaosz aggodalma jogos, hiszen a palotÀbÂl kiÀltozÀsÀra elûl¢pû ¹reg-
asszony nemhogy nem ismeri fel benne a TrÂja-pusztÁtÂ Nagy KirÀlyt, de a lehetû leg-
durvÀbb hangon szÂl hozzÀ, sût meg is veri (439ä441., 447ä448. sor).

Eml¢kezz¡nk: az eposz hûs¢t is bizonytalansÀg gy´t´rte, milyen fogadtatÀs vÀr reÀ
az ismeretlen f´ld´n (6, 119ä126. sor). A nÀdasbÂl halÀlmegvetû bÀtorsÀggal elûl¢pû
ä meztelen f¢rfiassÀgÀt egyetlen lombos faÀg m´g¢ rejtû ä Od¡sszeusz gy´ny´rü fiatal
lÀnnyal talÀlkozik, aki term¢szetesen ä mÀr megint Ath¢n¢ gondos keze! ä azonnal
beleszeret a hûsbe.

Persze Menelaosz is egy nûvel talÀlkozik elsûk¢nt az idegen f´ld´n, Àm micsoda k¡-
l´nbs¢g! NauszikaÀ ¢s Od¡sszeusz erotikus felhangokkal finoman Àtszûtt, igazÀn kel-
lemes, ¢vûdû besz¢lget¢st folytat, Menelaosz partnernûj¢rûl viszont minden inkÀbb
esz¡nkbe juthat, mint az ¢bredezû szerelem lehetûs¢ge. Az eposz kirÀlyÀt szerelmes
kirÀlylÀny fogadja ä a drÀma kirÀlyÀt v¢n boszorkÀny, Od¡sszeuszt simogatÂ lÀnykezek
veszik gondozÀsba, Menelaoszt durva ¡tlegek.

Mintha Euripid¢sz azt mutatnÀ meg az eposz megfelelû jelenet¢re utalva, miv¢ lesz
a h¢tk´znapokban, a valÂsÀg keretei k´zt az eposz idealizÀlt vilÀga. Menelaosz nem
mÀs, mint egy Od¡sszeusz, de od¡sszeuszi hÀtt¢r n¢lk¡l...

Od¡sszeusz ¢s Menelaosz. A k¢t nagy hazat¢rû. Mindketten hosszÃ bolyongÀsra
vannak Át¢lve a trÂjai hÀborÃ utÀn. Od¡sszeuszt legendÀsan hüs¢ges feles¢ge vÀrja;
de hiszen Euripid¢szn¢l Menelaoszt ugyanilyen hüs¢ges, f¢rje megj´tt¢ben a megvÀl-
tÀst lÀtÂ feles¢g vÀrja! Mindk¢t sokat szenvedett hûs v¢g¡l nyugalomra ¢s b¢k¢re lel
majd szeretû hitvese mellett.

K´vetkeztethet¡nk-e mindebbûl arra, hogy a HELEN°-ben Euripid¢sz egy Ãj
Od¡sszeusz-t´rt¢netet Árt? Azt akarja-e bizonyÁtani, hogy ha a k´r¡lm¢nyek Ãgy ala-
kulnak ä ha Helen¢ soha nem ment el TrÂjÀba, mert az istenek egy fantomk¢pet k¡ld-
tek helyette az emberek pusztulÀsÀra ä, akkor ugyanolyan jellemvonÀsokkal felruhÀ-
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zott hûs ¢s hûsnû Àllhat elûtt¡nk a szÁnen Helen¢ ¢s Menelaosz alakjÀban, amilyen az
eposz P¢nelop¢ja ¢s Od¡sszeusza? A fentebb vÀzolt pÀrhuzamossÀgok alapjÀn akÀr el
is fogadhatnÀnk e megoldÀst, s ezzel csatlakoznÀnk mindazokhoz, akik a HELEN° po-
zitÁv befejez¢s¢t mint a trag¢dia müfaji kereteitûl idegent ¢rt¢kelik. így term¢szetesen
a drÀma müfaji besorolÀsÀnÀl is elfogadnÀnk a melodrÀma, k´z¢pfajÃ drÀma, netÀn
kom¢dia meghatÀrozÀst.

Ha azonban nem el¢gsz¡nk meg a k¡lsûleges azonossÀgok felfedez¢s¢vel, s m¢lyebb-
re Àsunk az Od¡sszeuszäMenelaosz, eposzätrag¢dia megfeleltet¢sek sz´vegszerüen
bizonyÁthatÂ r¢tegeiben, ¢rdekes eredm¢nyekre juthatunk.

A kapuûrnû ¹regasszony szavai ä hogy ugyanis Helen¢, T¡ndareosz lÀnya itt, az
egyiptomi palotÀban ¢l immÀron tizenh¢t ¢ve ä feldolgozhatatlanok Menelaosz szÀ-
mÀra. K¡l´nben is û nem az¢rt j´tt ide, hogy l¢telm¢leti k¢rd¢sekkel foglalkozz¢k ä
lehet-e valaki egyszerre k¢t helyen, mi a n¢v ¢s a n¢vvel jel´lt viszonya? ä; hanem mert
¢hes: mindenÀron ¢lelmet kell szereznie tÀrsai ¢s a maga szÀmÀra, k¡l´nben mind-
annyian elpusztulnak. Ez¢rt ä ¢s csak ez¢rt! ä d´nt a maradÀs mellett, az esetleges
¢letvesz¢ly ellen¢re is.

HosszÃ monolÂgban àfejti megÊ az ¹regasszony titokzatos, ¢rthetetlen szavait
(485ä501. sor), majd Ãgy d´nt, elrejtûzik, s Ágy vÀrja be a palota gazdÀjÀt, hogy majd
tûle k´ny´r´gj´n ¢lelmet.

Fell¢p ä visszat¢r ä a Kar (517ä529. sor), s r´viden ismerteti a JÂsnûtûl hallott ked-
vezû hÁreket: Menelaosz ¢l, ¢s a tenger hullÀmain hÀnykÂdik valahol. E miniparodosz
utÀn l¢p fel Helen¢. Elûsz´r elism¢tli a MenelaoszrÂl hallottakat: Theono¢ azt mondta,
f¢rje ¢l, hajÂt´r¢st szenvedett, ¢s ide fog ¢rkezni, hogy szenved¢sei v¢gre v¢get ¢rjenek
(530ä536. sor), majd olyan mondatokkal zÀrja monolÂgjÀt, amelyek k´zvetlen¡l ve-
zetnek Àt a k´vetkezû jelenethez:

àa hallott hÁrnek Ãgy ´r¡ltem: f¢rjem ¢l.
Sût, nincs is messze, mondta, itt vetette ki
hajÂt´r´ttk¢nt ût s nehÀny tÀrsÀt a vÁz.Ê

(539ä541. sor.)

Vagyis Helen¢ ä hÀla a jÂslatnak ä mindent tud! Mintha csak Theono¢ szavai eleve-
nedtek volna meg az im¢nt elûtt¡nk: lÀttuk a hajÂt´r´tt Menelaoszt meg¢rkezni, be-
sz¢lt szenved¢seirûl, elszÀntsÀgÀrÂl ä csak ¢ppen Helen¢rûl mint el¢rendû c¢lrÂl nem
ejtett egyetlen szÂt sem...

TeatralitÀsÀban fel¡lmÃlhatatlan, hogy a Helen¢äMenelaosz talÀlkozÀst megelûzû
utolsÂ mondat maga a tiszta szerelmi lÁra: a vÀgyÂdÂ szerelmes vÀrja ilyen szavakkal tÀvol
l¢vû kedves¢t... AkÀrha egy slÀgersz´veget hallanÀnk: àñ, j´ssz-e mÀr? Mikor jelensz meg,
vÀrvavÀrt?Ê (542. sor.)

Drasztikus vÀltÀst jelent emez ¢rzelmi csÃcspont utÀn Helen¢ vÀratlan sikolya:

àDe jaj, ki ez? HÀt nincs sehol bÃvÂhelyem,
PrÂteusz gonosz sz¡l´tte itt is tûrbeejt?Ê

(543ä544. sor.)

Kit pillantott meg Helen¢? Egy rongyos, ¢hs¢gtûl ¢s fÀradsÀgtÂl elgy´t´rt f¢rfit, pontosan
olyan embert, amilyennek a jÂsnû vÀrva vÀrt f¢rj¢t leÁrta! Hacsak nem felt¢telezz¡k,
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hogy Helen¢ szÀmÀra a jÂslatban jelzett bolyongÀs ¢s hajÂt´r¢s egyet jelent a gondta-
lan k¢jutazÀssal, ami utÀn a legkevesebb, ami egy jÂl nevelt f¢rjtûl elvÀrhatÂ, hogy ki-
pihenten, jÂl tÀplÀltan ¢s elegÀns ´lt´z¢kben t¢rjen meg imÀdott feles¢ge karjÀba, ak-
kor a legkevesebb, amit mondhatunk, hogy Helen¢ sÃlyosan f¢lre¢rti a helyzetet. Me-
nelaosz ugyanis pontosan Ãgy n¢z ki, ahogy egy hajÂt´r´ttnek ki kell n¢znie.

Az is figyelemre m¢ltÂ, mitûl r¢m¡lt meg ennyire Helen¢:

à...mert vad k¡lsejü
e f¢rfiÃ, s ¢nrÀm vadÀszik biztosan.Ê

(546ä547. sor.)

A k¡lseje elvadult ennek az embernek, akirûl felt¢telezi, hogy Theokl¡menosz k¡ldte
¢rte, hogy hÀzassÀgra k¢nyszerÁtse. (Egy¢bk¢nt rejt¢ly, mi¢rt gondolja Helen¢ az
egyiptomi kirÀlyrÂl, hogy egyetlen fegyvertelen, elvadult k¡lsejü rablÂt k¡ldene ¢rte,
ahelyett, hogy ä ha mÀr k¢nyszerÁteni akarnÀ a hÀzassÀgra ä Àllig felfegyverzett har-
cosokkal vitetn¢ el...)

Helen¢ a tovÀbbiakban sem Theono¢ jÂslatainak valÂra vÀltÀsÀt lÀtja Menelaosz je-
lenl¢t¢ben ä pÀrbesz¢d¡k sorÀn szÂt sem ejt arrÂl, hogy f¢rje meg¢rkez¢s¢rûl t´bb
forrÀsbÂl megerûsÁtett biztos informÀciÂkkal rendelkezik! ä, hanem maga, ´nÀllÂan
fog rÀismerni f¢rj¢re. Nem a szavaknak hisz Helen¢, hanem csak ¢s kizÀrÂlag a sajÀt
szem¢nek. Abban a drÀmÀban, ahol minden a lÀtszat-lÀtvÀny-valÂsÀg bizonytalan ka-
tegÂriÀi k´r¡l forog, Helen¢ a d´ntû felismer¢st a lÀtvÀny egyenlû a valÂsÀggal t¢tele
nev¢ben fogadja el.

A mÀsik oldalon nagyon is ¢rthetû Menelaosz d´bbenete ¢s megn¢mulÀsa: ¢let¢ben
elûsz´r fordul elû, hogy k¢t, egymÀst kizÀrÂ tapasztalat k´z´tt kell vÀlasztania. Csak
bÀmul erre a nûre, aki annyira hasonlÁt az û Helen¢j¢re (559., 561. sor), de aki persze
nem lehet az, hiszen Helen¢t egy tengerparti barlangban, kev¢s ¢letben maradt tÀrsa
ûrizet¢ben hagyta (426ä429. sor).

Most m¢gis d´ntenie kell, melyiket fogadja el az igazinak. Nem neki valÂ konfliktus
ez: Menelaosz, ha nem is m¢rhetû hûsiess¢gben, megbecs¡lts¢gben Akhilleuszhoz,
Od¡sszeuszhoz, AgamemnÂnhoz, HektÂrhoz, m¢giscsak a h¢rÂszok vilÀgÀhoz tarto-
zik, az û ¢rt¢kkategÂriÀik irÀnyÁtjÀk ¢let¢t. Egy¢rtelmü helyzetekben egy¢rtelmü tet-
tekkel vÀlaszolt a felmer¡lt k¢rd¢sekre: elraboltÀk a feles¢gemet?! hÀborÃ! bosszÃ!
BÀrmennyire rosszul alakult is olykor a sorsa, mindig tudta, mi t´rt¢nik vele, hol van,
kivel vagy mivel kell megk¡zdenie.

Egyiptom maga az elbizonytalanodÀs, Menelaosz tiszta kategÂriÀinak megk¢rdûjele-
z¢se. M¢g szem¢lyazonossÀgÀ¢rt is meg kellene k¡zdenie ä az ¹regasszonnyal egyÀl-
talÀn nem siker¡lt elhitetnie, hogy û nagy kirÀly! ä, ¢rthetetlen hÁreket kellene meg-
fejtenie, most meg itt ez a menek¡lû nû! Nem csoda, ha elsû reakciÂja az ´ntudatos
tiltakozÀs: àRablÂ ¢n nem vagyok, lator szolgÀja sem.Ê (555. sor.)

A tartalom term¢szetesen igaz, ami viszont tragikomikus, az a forma: az eredetiben
Menelaosz t´bbes szÀm elsû szem¢lyben fogalmaz, amint az egy uralkodÂhoz illik. V¢de-
kezik a m¢ltatlan tÀmadÀs ellen, s ekkor felvillan egy kev¢s a trÂjai hûs kirÀlybÂl: s¢r-
tetts¢ge, a m¢ltatlan vÀd feletti ûszinte felhÀborodÀsa h¢rÂszhoz illû.

Helen¢ k´vetkezû mondata azonban gyorsan kijÂzanÁtja: àK´nt´s helyett rongyok bo-
rÁtjÀk testedet!Ê (556. sor.)
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A nû nem is tudja, mennyire fÀjÂ pontjÀn tÀmadja meg Menelaoszt, amikor a ruhÀjÀt,
a k¡lsej¢t teszi szÂvÀ. Igen, Menelaosz ebben az ́ lt´z¢kben nem mÀs, mint egy kiszolgÀltatott
senki, akit az adott helyzettûl f¡ggûen lehet koldusnak vagy akÀr gyilkos haramiÀnak
n¢zni. Ha a f¢rfi egy pillanatra Ãgy k¢pzelhette, valÂdi ¢nj¢nek megfelelûen, kirÀlyhoz
m¢ltÂn nyilvÀnulhatott meg, e mondat kijÂzanÁtja.

LezÀrult a felismer¢si jelenet elsû, sokmozgÀsos r¢sze. Helen¢ el¢rt a biztonsÀgot nyÃj-
tÂ sÁrhoz (558. sor), s most v¢gre alaposabban szem¡gyre vehetik egymÀst: àKi vagy?
mif¢le lÀtomÀs vagy, asszonyom?Ê (559. sor), hangzik Menelaosz d´bbent k¢rd¢se. Helen¢
ä reÀ oly jellemzû mÂdon ä nem vÀlaszol, hanem visszak¢rdez: àS ki vagy te? rÂlad ¢n
is ezt k¢rdezhetem.Ê (560. sor.) A most k´vetkezû k¢t sorban (561ä562.) ä Euripid¢szn¢l
nem egyed¡lÀllÂ mÂdon ä az ́ sszecsapÀsban r¢szt vevû k¢t szereplû elbesz¢l egymÀs mel-
lett. Majd folytatÂdvÀn a pÀrbesz¢d, Helen¢ ¢s Menelaosz felismer¢si jelek n¢lk¡l,
a lÀtvÀnyra tÀmaszkodva ismer egymÀsra (565ä566. sor).  Az ezutÀni sor (567.) Mene-
laosz¢: àRÀismert¢l a sors¡zette f¢rfira.Ê A àsors¡zetteÊ, àlegszerencs¢tlenebb f¢rfiÃÊ ´nmegje-
l´l¢s mÃltja ¢s jelene ismeret¢ben jogosnak tünik. AnnÀl megh´kkentûbb Helen¢ bol-
dog kiÀltÀsa: àñ, v¢gre k¢t karjÀba zÀrhat asszonyod!Ê (568. sor.) V¢gre megvagy! TudomÀst
sem v¢ve az egymÀsra ismer¢si dialÂgus gyÀszos-fÀjdalmas hangv¢tel¢rûl, Helen¢ szÀ-
mÀra az elhangzott mondat maga a boldogsÀg, vÀgyai teljes¡l¢se.

A tÃlÀradÂ boldogsÀg jele, hogy ä mint ez Menelaosz reakciÂjÀbÂl vilÀgos ä Helen¢
megkÁs¢rli karjÀba zÀrni v¢gre visszakapott f¢rj¢t. Csakhogy az ily mÂdon megtÀmadott
Menelaosz r¢m¡lten kiÀlt fel: àMif¢le asszonyom? Ne ¢rintsd peploszom!Ê (569. sor.) V¢r-
beli kom¢diajelenet! Menelaoszt, a becs¡letes, egy¢rtelmü t¢nyekhez szokott, sokat szen-
vedett hûst r´vid idûn bel¡l mÀsodszor tÀmadja meg egy nû! A kapuûrnû ¹regasszony
megalÀzÂ ¡tlegei utÀn most k¢t ´lelû kar keresi test¢t. Az elsû esetben sÁrva fakadt ä
ez ki¢lezett helyzetben a legnagyobb hûs´kkel is elûfordul ä, most pedig nyilvÀnvalÂan
megzavarodott. Mik¢ppen lehetne k¡l´nben magyarÀzni, hogy a rongyokba burkolt
hûs minden Àtmenet n¢lk¡l a peploszÀrÂl, errûl a szÁv¢nek oly drÀga, r¢g elvesztett ru-
hadarabjÀrÂl kezd besz¢lni? Igen, a feddhetetlen erk´lcsü nagy kirÀly sohasem ala-
csonyodhat odÀig, hogy egy idegen nû ´lel¢s¢t eltürje! De hÀt ez a Menelaosz jelen Àl-
lapotÀban mindenkire inkÀbb eml¢keztet, mint h¢rÂszra. T´bbsz´r aposztrofÀlt k¡l-
seje ¢s im¢nti szavai ez¢rt egyszerre tragikusak ¢s komikusak: az Ãjkom¢dia f¢rfiassÀ-
gukkal, vit¢zs¢g¡kkel hetvenkedû f¢rfi hûsei szÂlalnak majd meg ebben a stÁlusban, hiszen
a kimondott szÂ ¢s a lÀtvÀny k´zti ellent¢tre valÂ rÀjÀtszÀs az Ãjkom¢dia hatÀsmechaniz-
musÀnak lesz fontos eszk´ze.

Menelaosz jÂl fel¢pÁtett, egy¢rtelmü vilÀgÀban ennek az Ãj Helen¢nek nincs helye, hi-
szen: à...¢n se [vagyok] k¢t asszonynak egy szÀl f¢rjura!Ê (573. sor.) Erre a nagyon logikus
¢rvre ä Menelaosz egymaga nem lehet egyszerre k¢t asszonynak f¢rje ä Helen¢ vÀlasza az
ideg´sszeomlÀs hatÀrÀra jutott feles¢g tipikus hiszt¢riasikolya a hÁrre, hogy f¢rje meg-
csalja: àMif¢le mÀs asszonnyal osztod Àgyadat?Ê (574. sor.)

K¢ts¢gtelen, Helen¢t elragadta az indulat: ha jÂzanul gondolkozna, tudnia kellene,
ki az a mÀsik nû, akire f¢rje c¢loz, hiszen a darab elej¢n ä a prolÂgusban ä û maga besz¢lt
a fantom Helen¢rûl (31. skk.). Most azonban, amikor karnyÃjtÀsnyira (´lel¢snyire...) van
a menek¡l¢st biztosÁtani hivatott f¢rj, egyszeriben azzal kell szÀmolnia, hogy neve ¢s
teste bitorlÂja k´z¢j¡k tolakszik, s boldogsÀga akadÀlyÀvÀ vÀlik.

Menelaosz a k¢rd¢sre szabatosan, iskolÀs pontossÀggal vÀlaszol: àMost barlang rejti;
ílionbÂl hoztam ût.Ê (575. sor.) çrtatlan, t¢nyk´zlû mondat, hiszen Menelaosznak m¢g
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ez elûtt az idegen nû elûtt sincs titkolnivalÂja: neki mÀr van feles¢ge, hagyjÀk ût b¢k¢n
az ilyen lÀtszat-valÂsÀg, testmegkettûz¢s ¢s hasonlÂ k¢rd¢sekkel.

Helen¢ a pillanatnyi indulatkit´r¢s utÀn magÀra talÀl, s immÀron nyugodt, tanÁtÂ
hangon, mintegy szÂtagolva magyarÀzza meg a helyzetet: àCsak ¢n vagyok, nincs kÁv¡lem
mÀs hitvesed.Ê (576. sor.) Ez mÀr a magabiztos feles¢g hangja! Nem ¢rvel, hanem felvi-
lÀgosÁt. S Ãgy tünik, most v¢gre c¢lt ¢rt: Menelaosz szÀmÀra nem szavai tartalma iga-
zolja szem¢lyazonossÀgÀt, hanem a hang, a stÁlus.

Helen¢ ebben a pillanatban magÀhoz ragadja a kezdem¢nyez¢st: a jÂ tanÀr ä vagy
egy SzÂkrat¢sz! ä k´vetkezetess¢g¢vel, mÂdszeress¢g¢vel rÀvezetû k¢rd¢seket tesz fel f¢r-
j¢nek, logikai Ãton bizonyÁtja a t¢tel igazÀt: ¢n vagyok a te Helen¢d! àHa rÀmn¢zel, nem
asszonyod n¢z vissza rÀd?Ê (578. sor), ¢s àN¢zz meg! mit kÁvÀnsz m¢g, te b´lcsek b´lcse, mondd!Ê
(580. sor.)

Az eposzi hagyomÀny k´vet¢se, hogy Helen¢n nyilvÀnvalÂan nem hagyott nyomot
az elmÃlt tizenh¢t ¢v. Euripid¢sztûl, a TRñJAI NýK cÁmü trag¢diÀbÂl ismerj¡k annak
a hÁres jelenetnek a leÁrÀsÀt, amikor m¢g TrÂjÀban Menelaosz kez¢bûl kihullott a le-
sÃjtani emelt kard Helen¢ kebl¢nek megpillantÀsakor. Most is magÀt kell megmutat-
nia, hogy Menelaosz v¢gre hajlandÂ legyen rÀismerni s megmenteni. A lÀtvÀny ä
amelynek igazsÀgtartalmÀt oly ¡gyesen tagadta le Teukrosz elûtt a trag¢dia elej¢n ä
most d´ntû, megfellebbezhetetlen ¢rvv¢ vÀlik. Menelaosz nem is tud ellenvet¢st meg-
fogalmazni, a lÀtvÀny marad¢k ´nbizalmÀtÂl is megfosztja: àEg¢szen Ãgy n¢zel ki, nem
tagadhatom.Ê (581. sor.)

Menelaosz immÀron tudja, hogy ez a nû Helen¢, hiszen szÀmÀra mindig is term¢szetes
volt, hogy a szeme tanÁtotta a vilÀg helyes megismer¢s¢re. VÀlasza ¢ppen ez¢rt kit¢rû,
nem Helen¢nek szÂl ä akÀr f¢lre is mondhatnÀ a k´vetkezû mondatot: àSÀntÁt a dolog,
mert ott a mÀsik asszonyom.Ê (583. sor.) LÀtjuk, semmik¢ppen nem tudja megmagyarÀz-
ni, mik¢ppen lehet ´sszeegyeztetni ezt a valÂsÀgot az elmÃlt tizenh¢t ¢v valÂsÀgÀval.
Ettûl m¢g a t¢ny t¢ny marad, tehÀt most mÀr valÂban nincs tovÀbb: a felismer¢s teljess¢
vÀlt, tehÀt a boldog egymÀsra talÀlÀsnak nem lehet akadÀlya. Helen¢ v¢gre karjÀba
zÀrhatja imÀdott f¢rj¢t ä gondolhatnÀnk. çm a felismer¢s helyett teljesen vÀratlan for-
dulat k´vetkezik. Menelaosz felsikolt: àEressz el! °pp el¢g bajom volt eddig is!Ê (591. sor.)
Menelaosz helyzete mindenk¢ppen tarthatatlan: az Àt¢lt fizikai megalÀztatÀs utÀn
most a szellemi ́ sszecsapÀsban is alulmaradt. Ez utÂbbi a felsejlû k´vetkezm¢nyek mi-
att mindenn¢l sÃlyosabb csapÀs. Menelaosz nyilvÀn rÀ¢bredt, hogy ennek a Helen¢nek
az elfogadÀsa lerombolnÀ eg¢sz mÃltjÀt, TrÂjÀval, a tengernyi pusztÁtÀssal, szenved¢s-
sel, hûsi tetteivel egy¡tt. Menelaosz mÀr tudja, hogy ennek a nûnek ä Helen¢nek! ä
igaza van, û az, akit annak idej¢n feles¢g¡l vett, de ez az igazsÀg egyszerüen elfogad-
hatatlan szÀmÀra.

A k¢rd¢s, amit fel kell tennie ́ nmagÀnak, Ágy fogalmazhatÂ meg: mi ¢r t´bbet, a mÃlt
vagy a jelen? Mi ¢r t´bbet: a valÂs t´rt¢nelem ä amely, mint most megtudta, hamis ala-
pokra, hibÀs kiindulÂpontra ¢p¡lt, vagy a jelen valÂsÀg, amely egy csapÀsra megsem-
misÁti, sût nevets¢gess¢ teszi a v¢rrel ¢s k´nnyekkel Árt t´rt¢nelmet? El lehet azt fogad-
ni, hogy Helen¢ soha nem jÀrt TrÂjÀban, tehÀt a hÀborÃ, jobban mondva: a hÀborÃ
¢rtelmetlen, felesleges volt?!

Lehet-e azt mondani tizenh¢t ¢v utÀn, hogy bocsÀnat, t¢ved¢s volt az eg¢sz, felejts¡k
el!? Mit szÂlnÀnak egy ilyen bejelent¢shez a TrÂja alatt elesettek hozzÀtartozÂi vagy
akÀr a tÃl¢lûk? Hogy mennyire ez Euripid¢sz k¢rd¢sfeltev¢se, bizonyÁtja, hogy Mene-
laosznak majd k´zvetlen¡l a sikeres felismer¢s utÀn szembes¡lnie is kell a TrÂjÀt meg-
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szenvedett g´r´g´k k¢pviselûj¢nek vÀdlÂ k¢rd¢seivel, amikor hajÂstÀrsa igencsak kel-
lemetlen ¢s d¡h´dt kifakadÀsaira kell vÀlaszolnia (700ä757. sor).

De itt m¢g az a k¢rd¢s: vÀllalhatÂ-e egy Àrtatlan Helen¢ oldalÀn a boldogsÀg, a tüz
melletti esti ¡ld´g¢l¢s, a vend¢gek fogadÀsa SpÀrtÀban ä r´viden: vÀllalhatÂ-e a tra-
g¢dia Menelaosza szÀmÀra az eposz (ODºSSZEIA 4. ¢nek) MenelaoszÀnak sorsa?

Nem! Menelaosz, a trÂjai h¢rÂsz nem tehet mÀst, mint hogy a valÂs mÃltat vÀlasztja
a valÂs jelennel szemben. ElutasÁtja a felismert Helen¢t, s e d´nt¢se annÀl is sÃlyosabb,
mert Ágy tudatosan vÀlasztja azt a lÀtszatvilÀgot, amelyben eddig tudtÀn kÁv¡l ¢lt: ¢lete
v¢g¢ig egy fantom tÀrsasÀgÀban akar ¢lni! De m¢g mindig inkÀbb ez a hazugsÀg ä
amirûl egyed¡l û tudna ä, mint a becsapott k´z´ss¢ggel, a hazudott mÃlttal valÂ szem-
ben¢z¢s! Menelaosz d´nt¢s¢vel felÀldoznÀ sajÀt j´vûj¢t, s ezzel egy¢ni trag¢diÀvÀ vÀl-
toztatnÀ az eg¢sz g´r´gs¢get ¢rintû trag¢diÀt. Ez¢rt akar elmenni, ez¢rt bÃcsÃzik: à°g
Àldjon, mert Helen¢ szakasztott mÀsa vagy.Ê (593. sor.)

Ne feledj¡k, a menek¡l¢si vÀgy olyan hûst fog el, aki korÀbban semmilyen vesz¢ly
vÀllalÀsÀtÂl sem riadt vissza, hogy c¢ljÀt el¢rje: hÀborÃzott, majd a hÀnyattatÀs ¢s ha-
jÂt´r¢s utÀn itt maradt, ezen az idegen, ellens¢ges f´ld´n, mert itt kellett maradnia. A
kimer¡lts¢g, a fenyegetû ¢hhalÀl ¢s a tÀrsak¢rt ¢rzett felelûss¢g nem akÀrmilyen meg-
alÀztatÀsok elvisel¢s¢re is k¢pess¢ tette.

Az igazi Helen¢vel valÂ talÀlkozÀs f¢ny¢ben mÀr semmi sem szÀmÁt: menek¡lne ¢hesen,
rongyosan, azt sem tudja, hovÀ, csak el innen! Nem szÀmÁt mÀr a barÀtok¢rt ¢rzett
felelûss¢g sem, csak min¢l messzebb ker¡lj´n e lid¢rcnyomÀstÂl, az igazi Helen¢tûl! De
vajon hovÀ menne?! Hiszen nincs hajÂja, ennivalÂja, s mindehhez a kirÀly mint leg-
fûbb ellens¢g¢t gyilkos haraggal ¡ld´zi. Mindez m¢g mindig sokkal inkÀbb vÀllalhatÂ,
mint az igazi Helen¢...

Most, k´zvetlen¡l a tÀvozÀsa elûtt mÀr nincs mi¢rt titkolnia, hogy tudja, kivel Àll
szemben. EgyÃttal szeretn¢ meg¢rtetni Helen¢vel, hogy a lÀtszatvilÀg vÀlasztÀsa ma-
gasabb ¢rdekek miatt elker¡lhetetlen sz¡ks¢gszerüs¢g. AporiÀba (kiÃttalansÀgba) ju-
tott felismer¢si jelenetet Árt tehÀt Euripid¢sz, ami dramaturgiai ÃjÁtÀs, hiszen az elma-
radt felismer¢s Âhatatlanul azzal a k´vetkezm¢nnyel jÀr, hogy v¢ge a drÀmÀnak. BÀr-
milyen megd´bbentû is, a HELEN°-ben pontosan ez t´rt¢nik: Helen¢ elmondja a tra-
g¢diÀk v¢g¢n szokÀsos bÃcsÃmondatokat, a tanulsÀgok levonÀsÀval ¢s a tragikus v¢g
r´gzÁt¢s¢vel (596ä598. sor), Menelaosz pedig elindul, hogy ´r´kre fÀtylat borÁtson az
egyiptomi Helen¢ t´rt¢net¢re.

Igencsak r´vid trag¢dia! Nem eg¢szen hatszÀz sor! ArrÂl ne is besz¢lj¡nk, hogy ezzel
a befejez¢ssel Euripid¢sz teljesen felforgatja a mÁtoszi hagyomÀnyt: Helen¢ nyilvÀn mint
egyiptomi kirÀlynû ¢l tovÀbb, Menelaosz pedig talÀn ¢lete v¢g¢ig a tengerparti bar-
langban bujdokol fantom Helen¢je tÀrsasÀgÀban.

Hogy ez m¢gse Ágy t´rt¢nj¢k, s hogy a szÁnpadi cselekm¢ny is folytatÂdhass¢k, arrÂl
a hajÂstÀrs mindent helyreigazÁtÂ megjelen¢se gondoskodik (599. skk.). E hely¡tt nem
t¢rhet¡nk ki e beavatkozÀs k¡l´nleges jellemzûire, csak annyit jegyz¡nk meg, hogy a
hagyomÀny megÃjÁtÀsÀnak szerves r¢sze ez a gyakran ä t¢vesen ä HÁrn´knek nevezett
szereplû. BeszÀmol a fantom Helen¢ eltün¢s¢rûl, megakadÀlyozza Menelaosz tÀvozÀ-
sÀt, s ezzel minden tisztÀzÂdik (624ä625. sor). Most mÀr sor ker¡lhet a sikeres felismer¢si
jelenetre, amely az amoibaionban (boldog, k¢tszereplûs ´r´m¢nekben) teljesedik ki
(624ä697. sor).

Kezdûdhet az Ãj t´rt¢net, az EGYIPTOMBñL VALñ MENEKºL°S cÁmü drÀma (sok
elemz¢s ´r´mmel fedezi fel e ponton a mÀsik menek¡l¢sdrÀmÀval, az íPHIGENEIA A
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TAUROSZOK K¹Z¹TT-tel valÂ pÀrhuzamokat). Ebben a t´rt¢netben mÀr egy¢rtelmüen
Helen¢¢ lesz a fûszerep. ý az, aki a teljesen megzavarodott Menelaoszt irÀnyÁtja. Hogy
a nû sokkal okosabb, hatÀrozottabb, mint partnere, a hûsnek tudott f¢rfi, nem szokat-
lan jelens¢g Euripid¢sz szÁnpadÀn ä gondoljunk akÀr KreuszÀra az IñN-ban vagy
°lektrÀra az °LEKTRç-ban. A HELEN°-ben azzal eg¢sz¡l ki ez a k¢p, hogy az erûviszo-
nyok megvÀltozÀsa miatt ä Helen¢ irÀnyÁt mindent ¢s mindenkit ä folyamatosan a tra-
gikum ¢s a komikum sz¢lsûs¢gei k´z´tt hullÀmzik a cselekm¢ny.

Befejez¢s¡l csak egyetlen p¢lda a fentiek igazolÀsÀra, Helen¢ hatalomgyakorlÀsÀra,
Menelaosz kiszolgÀltatottsÀgÀra. MiutÀn a jÂsnû, Theono¢ hallgatÀst Ág¢r, s Ágy sz´vet-
s¢ges¡kk¢ vÀlt (998ä1029. sor), a menek¡l¢s elûl az utolsÂ akadÀly is elhÀrult. Mene-
k¡l¢si tervet kell kidolgozni, s ezt a feladatot Helen¢ Menelaoszra bÁzza:

àA szüz r¢sz¢rûl, MeneleÂsz, mÀr nincs vesz¢ly;
hÀt rajtad most a sor: menekv¢s¡nk ¡gy¢t
hogy ¡ss¡k ny¢lbe, ´sszejÀtszva, s¡sd ki te!Ê

(1032ä1034. sor.)

Megtisztelû feladat. M¢ltÂ a hûsh´z, aki hadat vezetett TrÂja ellen. V¢gre Ãjra szerep-
hez jut, aktÁv lehet! Nem szavakkal kell harcolnia, de tettekkel mutathatja meg, mit
¢r egy igazi h¢rÂsz a vesz¢lyben. Lelkesen, int¢zkedni k¢sz vez¢rk¢nt lÀt munkÀhoz
Menelaosz.

K¢t kitünû terv is van a tarsolyÀban: 1. Helen¢ vegyen rÀ egy szolgÀt, szerezzen
nekik egy n¢gylovas fogatot, hogy azon menek¡lhessenek:

àRÀ tudsz-e venni egy lovÀszt, n¢gyesfogat-
hajtÂ fiÃt, hogy adjon egy kocsit nek¡nk?Ê

(1039ä1040. sor.)

Ez igen! A terv kitünû, jÂl is hangzik, mind´ssze az a sz¢ps¢ghibÀja, hogy t´k¢letesen
¢rtelmetlen, mint erre Helen¢ finoman rÀ is mutat:

àRÀ tudn¢k; csak hogyan sz´k¡nk aztÀn tovÀbb,
barbÀr vid¢ken, ismeretlen sÁk mezûn?Ê

(1041ä1042. sor.)

Pillantsunk a t¢rk¢pre, s ki-ki Ázl¢s¢re bÁzhatÂ, tragikusnak vagy komikusnak lÀtja-e,
hogy Menelaosz ezzel a sajÀtos rent-a-car megoldÀssal, luxusszek¢ren menek¡lne Egyip-
tombÂl SpÀrtÀba, kereszt¡l tehÀt sivatagon ¢s tengeren...

A mÀsodik megoldÀsi javaslat m¢g jobb:

à...S ha, mondjuk, ¢n elbÃjva bent
k¢t¢l¡ kardommal meg´ln¢m zsarnokod?Ê

(1043ä1044. sor.)

Helen¢nek itt mÀr valÂban a maximÀlis tapintatra van sz¡ks¢ge, hogy e terv gyenge
pontjai k´z¡l csak azt emelje ki, hogy Theono¢ nyilvÀn nem engedn¢ meggyilkolni
fiv¢r¢t (1045ä1046. sor), s ne c¢lozzon olyan aprÂsÀgokra, mint a) Menelaosz fizikai

Karsai Gy´rgy: Trag¢dia ¢s kom¢dia k´z´tt ä Euripid¢sz àHelen¢Ê-je ã 1117



Àllapota ä k¢pzelj¡k el az ¢hes, rongyos, kimer¡lt Menelaoszt, amint rÀt´r az egyip-
tomi kirÀlyra! ä, b) mint arrÂl a darab sorÀn mÀr t´bbsz´r szÂ ker¡lt, Menelaosznak
nemhogy k¢t¢lü kardja, de m¢g egy zsebk¢se sincs!

K¢sz, ennyi tellett MenelaosztÂl, a nagy hûstûl. Term¢szetesen Helen¢ lesz az, aki
a nyilvÀn mÀr r¢gen minden r¢szlet¢ben kidolgozott, egy¢bk¢nt nyugodtan zseniÀlis-
nak nevezhetû ä terjedelmi okokbÂl itt nem tÀrgyalhatÂ ä szÁnhÀz a szÁnhÀzban sz´k¢si
tervet kidolgozza, majd sikerre is viszi (1049. skk.).

Menelaosz ¢s Helen¢. Euripid¢sz a Szt¢szikhorosz Âta ismert Àrtatlan Helen¢ hagyo-
mÀnyt ¢pÁtette be HELEN° cÁmü trag¢diÀjÀba. Az Ãj Helen¢ jellemrajzÀban csupa àf¢r-
fias tulajdonsÀgotÊ: a hatÀrozottsÀgot, a c¢lrat´r¢st, a hatalommal valÂ t´k¢letes bÀnni
tudÀst emelte ki. Ennek a nûnek, aki az eposz Âta a sz¢ps¢g, a HELEN°-ben minden
f¢rfi (TeukrosztÂl Menelaoszon Àt Theokl¡menoszig) alÀ van rendelve. ögy ¢s annyi
ideig hasznÀlja fel ûket, ahogy ¢rdekei megkÁvÀnjÀk.

A mÀsik oldalon Menelaosz jellemrajzÀban is gy´keres vÀltozÀs Àll be: mÀr az eposz-
bÂl is ki lehetett olvasni, hogy Menelaosz amolyan mÀsodosztÀlyÃ hûs (Szophokl¢sznÀl
ä az AIASZ-ban ä mÀr felvillan ez a minden tekint¢lyt n¢lk¡l´zû, nem h¢rÂsz Menela-
osz). A trÂjai hÀborÃ nagy nemzed¢k¢hez tartozik ugyan, de nem annyira hûs, mint
mondjuk Akhilleusz vagy Od¡sszeusz.

Euripid¢sz ennek a sajÀtos, hûs, m¢gsem hûs szerepk´rnek szÁnpadi, dramaturgiai
k´vetkezm¢nyeit emeli ki: a hûsi k´rnyezettûl megfosztott, ismeretlen vilÀgba ker¡lû Me-
nelaosz jellemz¢s¢vel elûsz´r rajzolja meg azt a hûsk´dû, a vilÀgot ¢s benne sajÀt hely¢t
t´k¢letesen hibÀsan ¢rt¢kelû szereplû alakjÀt, akit majd az Ãjkom¢dia ÀllandÂ szerep-
lûjek¢nt fogunk viszontlÀtni Menandrosz kom¢diÀiban, m¢g k¢sûbb pedig a rÂmai
Plautus HETVENKEDý KATONç-jÀban.

MesterhÀzi MÂnika

VULKçN

Hogy jobbrÂl kanyarodott a Duna,
azt eg¢szen-utÂlag vettem ¢szre.
A B´rzs´nybûl (a t¡kr´z´tt Pilisbûl?)
feh¢r f¢nyoszlop l´kûd´tt az ¢gre.
°n ¡veges, magas teremben ¡ltem,
vulkÀn, lÀttam, de ilyen hangtalan?
ívf¢nye messze volt, m¢gis k´zel,
a f´ldreng¢s m¢g, tudtam, hÀtravan ä
aztÀn szer¢nyebb szorongÀsaimba
valahogy csak ÀtÀlmodtam magam.
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HOL IS VOLTAM

Hol is voltam, mÁg el nem kezdtelek
kiengesztelni a rosszkedvem¢rt?
Hol is, hol is. Mondjam a k´zep¢t?
SivÀr sorsÃ sivÀr nûk r¢mlenek
hÁvatlan Àlmaimban. R¢veteg
mosolyuk kiv¢di a feltün¢st,
de feltünnek, s foglalnak annyi r¢szt,
hogy zavarjon, ha rÀjuk ¢bredek.
°n nem vagyok ilyen. °s ezt nem ¢rtem:
hogy mitûl ¢rzem magam tetten ¢rten,
mikor Àlmodtam napf¡rdû rigÂt,
s bÀr r¢szletenk¢nt nem tudnÀm kirakni,
vÀrok is itt-ott nagy valami jÂt.
N¢ha. Nem most. Most jobb nem rÀtagadni.

LÀszlÂ No¢mi

ZUHANçS

a hinta d¢lben mindig mÀst jelentett
Àrny¢kokat a t´mbhÀzak falÀn
nagyobb kileng¢st

mert anya tiltott
messze volt az Àg
azt hittem attÂl f¢l el¢rem s megsz´k´m

mikor a rÃdrÂl lefejtette ujjam
az Àmulat ¢s szÀmban a homok
valami sÂs ¢s selymes Ázre t¢vedt

a mellkasomban megmozdult a csend
n´vekszik egyre nem t¢rtem magamhoz
egy nyÁrfaÀg arcomba hull
megfoghatatlanul
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K¹LY¹K

az elsû müt¢t nem is l¢tezett
ott Àllt anyÀm csak tûle f¢ltem
es¢s utÀn megn¢ztem a sebet
¢s meghagytam a t¡k´r eml¢kezet¢ben

a d¢lelûtt´t
nem jÀrtam k´r¡l
a katÀngkÂrÂ szÁne rÀm maradt
nevetni alig mertem s amikor
eltÀvolÁtottÀk a szÀlakat

magasra kÃszott mÀr az Àrny¢k
a hÀzakon a tÁz vadgeszteny¢n
Ãj volt az este mint a forradÀs
¢s egyre t´bb dolog nem volt eny¢m

SçRGA REGGEL

anya egy Àzott reggelen
sietve l¢pett ki az ajtÂn
¢n visszatartottam a l¢legzetemet

v¢rt vett a jobb karombÂl
¢bred¢s utÀn sz¢d¡lten ¢hesen
fek¡dtem kint a f¢nyben

a lehelete kÀv¢szagÃ volt
tolongva indultak fel¢m
a sÀrga pl¢drûl sÀrga katonÀk

apa egykedvüen mes¢lte k¢sûbb:
a folyÂ ment¢n lÀttÀk
utoljÀra anyÀt
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GÀngÂ GÀbor

     E¹TV¹S JñZSEF     
AZ EMIGRçCIñBAN, 1848ä1850 (I)

Keletkez¢st´rt¢net ¢s biogrÀfia

E tanulmÀny egy nagyobb dolgozat r¢sz¢t k¢pezi, melynek tÀrgya E´tv´s JÂzsef szel-
lemi ¢letrajza az 1848 ûsz¢tûl 1850 v¢g¢ig terjedû idûszakban. Pontosabban: a tÀrgyalt
korszak E´tv´s MagyarorszÀgrÂl valÂ elutazÀsÀtÂl (1848. szeptember 29.) A XIX. SZç-
ZAD URALKODñ ESZM°INEK BEFOLYçSA AZ çLLAMRA elsû k´tete k¢ziratÀnak befejez¢-
s¢ig terjed. E k¢ziratot ä amint azt Csengery Antalnak atyjÀhoz Árott 1850. december
26-i level¢bûl tudjuk ä E´tv´s k¢szen hozta haza, Ãgy adta Àt Csengerynek elolvasÀs
¢s kiadÀsra elûk¢szÁt¢s v¢gett.1 E valamivel t´bb, mint k¢t ¢v tudvalevûleg megk´zelÁtû
pontossÀggal egybeesik E´tv´s ´nk¢ntes n¢metorszÀgi emigrÀciÂjÀnak idej¢vel, en-
n¢lfogva mintegy magÀtÂl ¢rtetûdûen àadnÀ magÀtÊ periodizÀciÂs egys¢gk¢nt. A kor-
szakolÀs alapjÀul azonban ä nem biogrÀfia, hanem szellemi fejlûd¢st´rt¢net megalko-
tÀsÀrÂl l¢v¢n szÂ ä nem az ¢letrajzi t¢nyek, hanem a sz´vegek szolgÀlnak. Ennek csak
lÀtszÂlag mond ellent a kezdû biografikus idûpont. Ezt az¢rt vÀlasztottam, mert az
URALKODñ ESZM°K elsû k´tete fel¢ vezetû szellemi Ãtra l¢p¢s idej¢t ä mÀr ami a gon-
dolati-logikai rekonstrukciÂval vagy genetikus textolÂgiai elemz¢ssel visszakereshetû
sz´vegszerü elûzm¢nyeket illeti ä napra pontosan nem tudom meghatÀrozni.

Az 1848. szeptember 29. nem ¢letrajzi, hanem Ãgynevezett terminus post quem
keletkez¢st´rt¢neti adat: az URALKODñ ESZM°K elsû k´tet¢be torkollÂ k¢ziratos ¢s
nyomtatott sz´vegek ÀradÀsa minden valÂszÁnüs¢g szerint E´tv´s elutazÀsa utÀn kez-
dûd´tt meg.

A tÀrgyalt korszak zÀrÂhatÀrÀt illetûen sz¡ks¢gesnek tartom, hogy hosszabban ki-
t¢rjek az ¢letrajzi ¢s a keletkez¢st´rt¢neti idûpont egybees¢s¢nek okÀra. A szakiro-
dalomban elterjedt a n¢zet, miszerint E´tv´s fû c¢lja az emigrÀciÂ ¢veiben az URAL-
KODñ ESZM°K ÁrÀsa lett volna, ¢s hajlott arra, hogy az URALKODñ ESZM°K elsû k´tete
melletti mÀsik ismert nyomtatott müvet, az AUSZTRIA NEMZETIS°GEINEK EGYENJOGö-
SíTçSçRñL Árott r´piratot a terjedelmesebb mü mell¢kterm¢k¢nek tekintse, amely
nem egy¢b, mint az elûbbi bizonyos r¢szeinek kivonata, illetve melynek ´nÀllÂ elem-
z¢s¢t az URALKODñ ESZM°K eme r¢szeinek figyelembev¢tele helyettesÁtheti (Rad-
vÀnszky, 1959: 18., Weber, 1966: 104. skk., Schlett, 1987: 160. skk.). Ugyanakkor el-
gondolkoztatÂ: az URALKODñ ESZM°K elsû k´tet¢nek sz´vege nem arra enged k´vet-
keztetni, hogy E´tv´s e mü megÁrÀsÀnak hatÀrozott elûzetes elk¢pzel¢sek birtokÀban
vÀgott volna neki. Ennek alÀtÀmasztÀsÀra felvÀzolt tartalmi ´sszefoglalÀsomban csak
a legfûbb tematikus ¢s müfaji ́ sszetevûk vÀltozÀsaira hÁvom fel a figyelmet, ¢s eltekin-
tek a terminolÂgia, a fogalmi elemz¢sek ¢s az ¢rvel¢s r¢szletes vizsgÀlatokat kÁvÀnÂ,
bonyolultabb belsû ellentmondÀsaitÂl.

E´tv´s az URALKODñ ESZM°K elsû k´tet¢nek bevezet¢s¢ben kijel´li 1848 forradalmi
mozgalmainak hely¢t az eurÂpai t´rt¢netfejlûd¢sben, majd müv¢nek mÂdszertani be-
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vezetûjek¢nt ismerteti Bacon induktÁv mÂdszer¢t a NOVUM ORGANON alapjÀn. Az
IäIII. fejezetek fogalmi elemz¢st tartalmaznak: szabadsÀg, egyenlûs¢g ¢s nemzetis¢g
eszm¢inek ellent¢t¢t vizsgÀljÀk. A IV. fejezet müfajt´rt¢neti tanulmÀny: szÀmba veszi
a fennÀllÂ rend tudatos felforgatÀsÀra irÀnyulÂ irodalmi sz´vegeket: az utÂpiÀkat. Az
V. fejezet r¢szben a nemzetis¢g fogalmÀt elemzi, r¢szben a n¢met nacionalizmus t´r-
t¢neti ´sszetevûit. A VI. fejezet az egy¢ni szabadsÀg megvalÂsÁthatÂsÀgÀnak lehetet-
lens¢g¢t mutatja meg t´rt¢neti p¢ldÀkon. A VII. ism¢t a nacionalizmus term¢szet¢t
elemzi. A VIII. fejezet Guizot DE LA D°MOCRATIE EN FRANCE cÁmü, 1849-ben megje-
lent müv¢nek recenziÂja. A IX., cÁm n¢lk¡li fejezet alkotmÀnyjogi k¢rd¢ssel: a vÀlasz-
tÂjoggal ¢s a vÀlasztÀsi gyakorlattal foglalkozik. A X. fejezet ism¢t FranciaorszÀg k´-
zelmÃltjÀt tÀrgyalja: nem egy¢b, mint az 1848. ¢vi k´ztÀrsasÀgi epizÂd politikai elem-
z¢se, k¡l´n´s tekintettel Lamartine k´zszerepl¢s¢re ¢s ÁrÀsaira. A XI. fejezet a szuve-
renitÀs ¢s hatalomgyakorlÀs k¢rd¢s¢t ¢rinti: az abszolÃt Àllamhatalmak elj´vetel¢nek
sz¡ks¢gess¢g¢t bizonyÁtja t´rt¢neti referenciÀk segÁts¢g¢vel. A BEFEJEZ°S ́ sszefoglalja
az egyes fejezetek tartalmÀt, ¢s az eurÂpai civilizÀciÂ haladÀsÀnak irÀnyÀrÂl tartalmaz
eszmefuttatÀsokat.

A sz´veget jegyzetek kÁs¢rik: lÀbjegyzetek ¢s hÀtravetett magyarÀzatok. Ez utÂbbiak
r¢szben kieg¢szÁt¢sek, r¢szben t´rt¢neti hivatkozÀsok. A hivatkozÀsokbÂl ¢s a fûsz´-
vegbûl nem ugyanazon Át¢let bontakozik ki az egy¢ni szabadsÀgrÂl. Az URALKODñ ESZ-
M°K elsû k´tet¢nek v¢gk´vetkeztet¢se tagadja az egy¢ni szabadsÀg megûrz¢s¢nek vagy
biztosÁtÀsÀnak lehetûs¢g¢t a modern Àllamban, mÁg a jegyzetekbûl az egy¢ni szabadsÀg
¢rv¢nyes¡l¢s¢nek hagyomÀnya bontakozik ki az antik ¢s a kereszt¢ny kultÃrÀkban.2

Az URALKODñ ESZM°K elsû k´tet¢nek e gondolati ¢s müfaji eklektikÀja, melyet mÀr
RadvÀnszky Antal is ¢szrevett, mondvÀn, àt´rt¢netfilozÂfiai elemz¢s ¡tk´zik aktuÀlpolitikai
¢rvel¢ssel, szorosan egymÀs mellett Àll tiszta szellemtudomÀny ¢s magasabb ¢rtelemben vett pub-
licisztika, tiszta Àllamtan kapcsolÂdik aktualitÀsokhozÊ ¢s viszont (RadvÀnszky, 1959: 31.),
a mÀsodik k´tettel valÂ egybevet¢s sorÀn m¢g inkÀbb szem¡nkbe tünik. Ez utÂbbi mü-
faja ÀllamtudomÀny: az Àllam lehets¢ges legjobb berendezked¢s¢t kutatÂ munka. T¢-
mÀja egyetlen mondatban ´sszefoglalhatÂ: mik¢ppen valÂsÁthatÂ meg az egy¢ni sza-
badsÀg biztosÁtÀsa az Àllam hatalmÀnak korlÀtozÀsa Àltal. A hat k´nyv fegyelmezett lo-
gikÀval fejtegeti ennek lehetûs¢geit. Az elsû az egy¢ni szabadsÀgot a szem¢lyes t´rek-
v¢sek legfûbb c¢ljÀnak mutatja meg. A mÀsodik k´nyv az Àllam fennÀllÀsÀnak c¢ljaival
foglalkozik. A harmadik e kettût szembesÁti egymÀssal, s az egy¢ni szabadsÀg biztosÁ-
t¢kait keresi az Àllamban. A negyedik a k´zpontosÁtÂ gyakorlat kritikÀjÀt adja, a k´-
vetkezû ennek folytatÀsak¢nt a decentralizÀlt k´zigazgatÀsnak (a ter¡leti ́ nkormÀny-
zatnak, Ãgy is mint az egy¢ni szabadsÀgbÂl k´vetkezû jognak) az Àllamhoz valÂ viszo-
nyÀt vizsgÀlja. A hatodik k´nyv megmutatja: megegyezik az eurÂpai civilizÀciÂ hala-
dÀsÀnak fûirÀnyÀval, amennyiben a test¡leti ¢s individuÀlis szabadsÀg ¢rv¢nyes¡l az
ezÀltal korlÀtozott hatalmÃ Àllamban.

Az URALKODñ ESZM°K mÀsodik k´tet¢nek gondosabb szerkeszt¢s¢rûl Àrulkodik an-
nak fennmaradt vÀzlata,3 amelynek k´nyv- ¢s fejezetbeosztÀsa ä egy fejezet kiv¢tel¢vel
ä megfelel az elk¢sz¡lt mü szerkezet¢nek. Az elsû k´tetrûl k¢sz¡lt Àltalam ismert egyet-
len vÀzlat inkÀbb az im¢nt ismertetett, egymÀstÂl elk¡l´n¡lû tartalmi elemeket ¢s r¢-
tegeket lÀttatja,4 mintsem azokat a m¢lyebb ´sszef¡gg¢seket, amelyek igazolnÀk: E´t-
v´s jogosan szûtte ´ssze e sz´vegr¢szeket a koherencia lÀtszatÀt megteremtû fejezet-
cÁmekkel. Azon egy¢b valÂra nem vÀltott tervezetek, melyek nagyobb müvek vÀzlatai-
nak tekinthetûk, k´zvetve ugyancsak az URALKODñ ESZM°K elsû k´tet¢nek szerkezeti

1122 ã GÀngÂ GÀbor: E´tv´s JÂzsef az emigrÀciÂban, 1848ä1850 (I)



problematikÀjÀra irÀnyÁtjÀk a figyelmet, mivel azt a gyanÃt ¢bresztik fel, hogy E´tv´s
mÀst Árt meg, mint amit eredetileg tervezett.

Az elmondottakat tÀmasztja alÀ egy recepciÂt´rt¢neti t¢ny is: az URALKODñ ESZM°K
r¢szletes kommentÀrjÀnak hiÀnya az irodalomban. Olyan elm¢k t¢rtek ki vizsgÀlata
elûl, mint Josef Redlich vagy Szekfü Gyula. Szekfü a HçROM NEMZED°K-ben nem talÀl
helyet az URALKODñ ESZM°K elemz¢s¢nek, amely àfilozÂfia ¢s lÀng¢sz magassÀgaiban trÂ-
nolÊ: àm¢reteiÊ, Ãgymond, àkiesnek k´nyv¡nkbûl, mely a fejlûd¢s t¢nyleges lefolyÀsÀt, nem pedig
idûnkint megmutatkozÂ el¢rhetetlen magassÀgait ÀbrÀzoljaÊ (Szekfü, 1989: 179.). Az osztrÀk
birodalom eszmet´rt¢net¢nek mÀig alapvetû k¢tk´tetes szint¢zis¢t megalkotÂ s ennek
keret¢n bel¡l E´tv´ssel kit¡ntetett terjedelemben foglalkozÂ Josef Redlich pedig meg-
jegyzi: àE´tv´s JÂzsef szellemi szem¢lyis¢g¢nek teljes meg¢rt¢s¢hez sz¡ks¢ges fû müv¢nek [...] is-
merete. E munka itt nem elemezhetû, mivel messze tÃlmutat az itt vÀllalt feladatokonÊ (Redlich,
1920ä6: II. 198.). M¢g szÀmos p¢ldÀt lehetne felhozni annak bizonyÁtÀsÀra, hogy az
URALKODñ ESZM°K olvasatÀt hogyan ker¡lte meg az utÂkor a messzemenû tisztelet ¢s
elismer¢s hangoztatÀsÀval.5 Az ¢rtelmez¢snek a szerkezetbûl eredû neh¢zs¢geit veti
fel Bihari KÀroly tudomÀnyt´rt¢netileg figyelemre m¢ltÂ kÁs¢rlete is. Bihari BçRñ
E¹TV¹S JñZSEF POLITIKçJA cÁmü müv¢ben minden tisztelete mellett, mellyel E´tv´s
tanainak idûszerüs¢g¢rûl ¢s az e´tv´si tanÁtÀs ¢rtelm¢ben valÂ politizÀlÀs sz¡ks¢ges-
s¢g¢rûl Ár, l¢nyeg¢ben a szerkezet kritikÀjÀt nyÃjtja azÀltal, hogy az URALKODñ ESZM°K
sz´veg¢t kivonatolja, ¢s a kivonatolt anyagot egy tematikusan k´vetkezetesebb Àllam-
tudomÀnyi mü k´vetelm¢nyeinek megfelelûen csoportosÁtja egy kincsekkel teli poli-
tikatudomÀnyi id¢zettÀr vagy, ahogy a modern eszmet´rt¢net-ÁrÀs egyik alapÁtÂ atyja,
Quentin Skinner mondanÀ (Skinner, 1971), egy à´r´k ¢rv¢nyüÊ olvasat l¢trehozÀsÀnak
szÀnd¢kÀval.

Az URALKODñ ESZM°K sz´veg¢rtelmez¢s¢t n¢zetem szerint nagym¢rt¢kben meg-
nehezÁtette az is, hogy E´tv´s müve szerkezet¢ben ¢s mÂdszertanÀban ennyire el¡tû
k¢t r¢sz¢nek ugyanazt a cÁmet adta, ¢s ezÀltal arra indÁtotta a kritikusokat ¢s a t´rt¢-
n¢szeket, hogy a k¢t k´tetet egys¢gk¢nt szeml¢lj¢k. A cÁmvÀlasztÀs okai k´z´tt a ki-
adÂ ¢rdeke ä hogy ti. az 1851-es kiadÀs megmaradt p¢ldÀnyait 1854-ben ¢rt¢kesÁthes-
se ä bizonyÀra sÃlyosan nyomott a latban.6 Az elsû ¢s a mÀsodik k´tet viszonyÀnak
r¢szletes taglalÀsa n¢lk¡l is ä melynek a mÀsodik k´tet keletkez¢s¢re vonatkozÂ vizs-
gÀlÂdÀsok k´zt a helye ä indokoltnak tartom az elmondottak alapjÀn a k¢t k´nyv (leg-
alÀbb ideiglenes) sz¢tvÀlasztÀsÀt ¢s az elsû k´tet ´nmagÀban valÂ szeml¢l¢s¢t.

Maga E´tv´s egy¢bk¢nt egys¢g¢ben lÀtta az URALKODñ ESZM°K-et: àPoliticus mun-
kÀm elsû k´tet¢t Csengery SzÂnokok k´nyv¢vel ¢s Kem¢ny r´piratÀval egy¡tt k¡ld´ttem elÊ ä Árja
Szalaynak 1851 szilveszter¢n (NizsalovszkyäLukÀcsy, 1967: 177.), s 1852. Àprilis 5-¢n
kelt level¢ben azt is megvallja Szalaynak, hogy a k¢t k´tetet ¢lete fû müv¢nek tartja:
à°ppen mert az eg¢sz elûttem fekszik, minek az elsû r¢sz csak b¢vezet¢se, magam is t´bbre becs¡l´m
e dolgozatomat, minden egy¢bb munkÀimnÀl.Ê (NizsalovszkyäLukÀcsy, 1967: 208.) Azonban
e t¢ny nem mond ellent annak, hogy a k¢t k´tet mÂdszertana ¢s szerkezete k¡l´nb´zû.
Sût E´tv´s ¢rt¢kel¢se az elsû k´tetrûl (a mÀsodiknak àcsak b¢vezet¢seÊ) abba az irÀnyba
mutat, amerre e dolgozat t´rekedik. Vagyis hogy az elsû k´tet nem mÀs, mint a mÀ-
sodikat (a tÀrgyalÀst) megelûzû fejlûd¢st´rt¢neti Ãt bevezetû ´sszefoglalÀsa.

Az URALKODñ ESZM°K elsû k´tet¢nek k¢zirata ismeretesen E´tv´s hazat¢rt¢re k¢-
sz¡lt el. Felt¢telez¢sem, hogy az egybees¢s nem v¢letlen, s hogy az idûzÁt¢s oka az ¢let-
t´rt¢net esem¢nyeivel ´sszef¡ggû szerzûi szÀnd¢k: E´tv´s MagyarorszÀgra valÂ visz-
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sza¢rkez¢s¢nek idej¢vel kÁvÀnta ´sszekapcsolni egy nagy mü megjelen¢s¢t, s e nagy
mü az URALKODñ ESZM°K elsû k´tete lett. A k´vetkezûkben e felt¢telez¢st bizonyÁtom.

E´tv´s forradalom utÀni elsû ¢letrajzainak ÁrÂja, a barÀt ¢s k´zeli munkatÀrs Csen-
gery Antal sem hallgathatja el, hogy E´tv´s tÀvozÀsa bizonyos visszatetsz¢st keltett az
otthon maradottak k´r¢ben. àA forradalmi sajtÂ [...] ä Árja Csengery az 1850-ben meg-
szerkesztett s 1851-ben az öJABB KORI ISMERETEK TçRç-ban k´z´lt E´tv´s-szÂcikk¢-
ben ä nagy zajt ¡t´tt [E´tv´s] tÀvozÀsa miatt. S e zajnak n¢mi utÂmaradvÀnya maradt fenn a
magyar k´zv¢lem¢nyben.Ê7 MagÀtÂl ¢rtetûdûen indul el ennek alapjÀn a t´rt¢n¢sz a kÁ-
nÀlkozÂ Ãton: ha megtudja, mif¢le kritikÀval illett¢k a radikÀlis lapokban a k¡lf´ldre
tÀvozÂ kultuszminisztert, akkor k¢pet nyerhet arrÂl, milyen Át¢letet formÀlt a magyar
k´zv¢lem¢ny az emigrÀlÂ E´tv´srûl. Azonban a forradalmi sajtÂban ä sem a kormÀny-
pÀrti, sem az ellenz¢ki lapokban ä nincs utalÀs, m¢g tÀrgyilagos sem, E´tv´s 1848.
szeptember v¢gi elmenek¡l¢s¢re.8 A szeptember v¢g¢n ¢s oktÂber elej¢n megjelenû
lapszÀmokban egy¢bk¢nt is hÀtt¢rbe szorÁtotta szeptember 29. minden mÀs esem¢ny¢t
a pÀkozdi ¡tk´zetnek ¢s Jella§iÔ futÀsÀnak hÁre. (A csatÀnak mÀsk¡l´nben van szÀ-
munkra ¢rdekes csalÀdt´rt¢neti vonatkozÀsa: Pauler Tivadar naplÂjÀbÂl tudjuk, hogy
E´tv´s JÂzsef ´ccse, D¢nes jelen volt PÀkozdnÀl.)9

SajtÂforrÀsok hÁjÀn k´r¡lm¢nyesebben kell megfejteni Csengery szÀnd¢kÀt.
Annyi bizonyos, hogy E´tv´s javÀt akarta, vagyis nem eml¢keztetett volna az E´t-

v´ssel szembeni visszÀs ¢rz¢sekre akkor, ha azok nem ¢ln¢nek elevenen a k´zv¢le-
m¢nyben, ¢s ha nem akarta volna emez ¢rz¢seket E´tv´s pÀrtjÀra ÀtfordÁtani. Ez utÂb-
bi c¢lt szolgÀlja n¢zetem szerint a forradalmi sajtÂ tÀmadÀsaira tett, l¢gbûl kapott visz-
szautalÀs, m¢gpedig k¢tszeresen.

Csengery egyr¢szt fel akarja menteni a k´zv¢lem¢nyt az Át¢lethozatal felelûss¢ge
alÂl. Mondata alapjÀn Ãgy tünhet, az E´tv´s tÀvozÀsÀval szembeni ellen¢rz¢seket az
emberek nem àmaguktÂlÊ alakÁtottÀk ki magukban, hanem (talÀn nem is eg¢szen jÂ-
hiszemüen) a sajtÂ sugallta nekik. TovÀbbÀ ä ¢s erre Csengery az ¢letrajznak a MAGYAR
SZñNOKOK °S STATUSF°RFIAK portr¢i k´z´tt megjelenû k¢sûbbi vÀltozatÀban utal
hangsÃlyosan ä àa forradalmi eml¢kektûl saturÀltÊ (Csengery, 1851b: 222.), bünbakokat
keresû k´zv¢lem¢ny akkoriban talÀn nem is rendelkezett a jÂzan Át¢letûerûnek ama
m¢rt¢k¢vel, mellyel E´tv´s tÀvozÀsÀt tÀrgyilagosan tudta volna szeml¢lni. Azaz nincs
akadÀlya annak, hogy a k´zv¢lem¢ny forradalom utÀni letargikus hangulatÀban ma-
gÀ¢vÀ tett korÀbbi v¢lem¢ny¢t immÀron megvÀltoztassa.

MÀsfelûl a àforradalmiÊ (¢rtsd: ellenz¢ki) lapokra valÂ hivatkozÀssal Csengery az el-
tÀvozÀs politikai ́ sszetevûire irÀnyÁtja a figyelmet. Az öJABB KORI ISMERETEK TçRç-ban
Csengery fû c¢lja az, hogy E´tv´s pÀnikszerü elmenek¡l¢s¢t (amelynek, mint alÀbb
kider¡l, k´zvetlen kÂrelûzm¢nye: idegkimer¡l¢s) kedvezûbb szÁnben t¡ntesse fel. A
tÀvozÀs kivÀltÂjÀnak alkati motivÀciÂt jel´l meg, de olyat, amely a fentebb vÀzolt er-
k´lcsi k¢rd¢st bizonyos (k¢sûbb az irodalomban gyakran id¢zett) politikai szÁnezettel
is vegyÁti: àengem az ¢g forradalmi embernek nem teremtettÊ stb. (Csengery, 1851a: 70.)

A MAGYAR SZñNOKOK °S STATUSF°RFIAK-ban k´z´lt E´tv´s-¢letrajzban viszont az
E´tv´st magasztalÂ sorok k´z´tt Csengery kimondja, hogy a k´zv¢lem¢ny kritikÀjÀt
E´tv´s elsûsorban nem politikai magatartÀsa, hanem inkÀbb àaz ember gyenges¢geiÊ mi-
att ¢rdemelte ki: àE´tv´s magas tehets¢ge k´zelismer¢s tÀrgya. Az ÁrÂt roppant erej¢ben hatal-
masnak ismerûk mindenkor; csak az ember gyenges¢gei rovattak fel a k´zpÀlya f¢rfiÀnak. S nem
ollyak-e ez Àrnyoldalak nagy r¢szint, mellyek a magÀny emberben er¢nyek gyanÀnt tünnek f´l?Ê
(Csengery, 1851b: 223.)
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Miben is Àlltak e gyenges¢gek, azt a magyarorszÀgi visszaeml¢kez¢sek nemigen
r¢szletezik. M¢g azok is tÀrgyilagosan szÀmolnak be az esetrûl, akik nem voltak jÂ v¢-
lem¢nnyel E´tv´s miniszteri mük´d¢s¢rûl. SzilÀgyi SÀndor p¢ldÀul, aki szerint E´tv´s
àmint ember becs¡letes, mint hazafi jÂ, mint ÁrÂ genialis, mint minister ä a vÀrakozÀsoknak nem
mindenben felelt megÊ, t¢nyszerüen (bÀr a t¢nyeknek meg nem felelûen) ÀllapÁtja meg:
àSchweiczba ment a septemberi napokbanÊ (SzilÀgyi, 1850: 254.). A mindenki ellen gyül´l-
k´dû Perczel MÂr is csupÀn ennyit jegyzett fel egyik k´nyv¢nek margÂjÀra: àSz´ktek
bizony mind a crisisben: Sz¢csenyi a t¢bolydÀba, E´tv´s Svaiczba, Batthyany Jellasics tÀborÀba,
onn¢t B¢csbe, Kossuth pedig n¢p f´lkel¢s ¡r¡gye alatt le eg¢sz Szegedre!Ê (BÀrtfai SzabÂ, 1943:
II. 718.)

A birodalmi k´zv¢lem¢nyt t¡kr´zû r´piratok, forradalom utÀni t´rt¢neti ´sszefog-
lalÀsok t´bb tÀmpontot nyÃjtanak a probl¢ma meg¢rt¢s¢hez. A magyar miniszt¢rium
tagjainak bemutatÀsakor mindig az emberi bÀtorsÀg ¢s ÀllhatatossÀg hiÀnyÀnak mozzanata
az, melyet E´tv´s jellemz¢s¢re ä ÁrÂi ¢s szÂnoki zsenialitÀsa, okossÀga stb. mellett (pl.
Streckfuù, 1850: 25.) ä legt´bbsz´r kiemelnek. àKezdte elveszteni a bÀtorsÀgÀt, ¢s elhagyta
MagyarorszÀgotÊ, ´sszegez lakonikusan a magyar szellemi mozgalmakat figyelemmel
kÁs¢rû Alesandru Papiu Ilarian10 az erd¢lyi romÀnok t´rt¢net¢rûl Árott munkÀjÀban
(Papiu Ilarian, 1851ä2: II. 31.). Anton Sch¡tte 1850-ben megjelent szabadsÀgharc-
t´rt¢net¢ben jÂval kritikusabban fogalmaz: àBÀrÂ E´tv´s JÂzsef [...] m¢ly ismeretekkel ¢s
nagy tudÀssal rendelkezû f¢rfi, azonban aff¢le emberbarÀt professzor-term¢szet; tûl¡k tÀvol Àll
az ¢let frissess¢ge ¢s a tetterû, ha cselekedni kell, a k´nyveik m´g´tti olvasÂszobÀba hÃzÂdnak
vissza, hogy csak a pÀrtharc eldûlt¢vel ker¡ljenek elû ism¢t, ¢s akkor a gyûztes elûtt hÀromszor
meg¢rintik a f´ld porÀt ¡res vagy telet´m´tt fej¡kkelÊ (Sch¡tte, 1850: II. 52.). Max Schle-
singer AUS UNGARN cÁmü forradalmi beszÀmolÂjÀban ugyancsak az elm¢leti felk¢-
sz¡lts¢g ¢s hatÀrozott cselekv¢sre valÂ k¢ptelens¢g egy¡ttes jelenl¢t¢re hÁvja fel a fi-
gyelmet, m¢gpedig E´tv´sn¢l ¢s DeÀknÀl: àremek parlamenti szÂnokok, k´vetkezetes gon-
dolkodÂk, nagyhatalmÃ pÀrtemberek, de nem arra termettek, hogy ideÀljaik megvalÂsÁtÀsÀ¢rt a
jelenkor csatÀjÀba rohannÀnakÊ (Schlesinger, 1850: 14.).

A k´zv¢lem¢ny szÀmÀra nem politikai: morÀlis k¢rd¢srûl van szÂ. Kossuth a
Kasszandra-lev¢lben, midûn az 1848. augusztus v¢gi Staatsschrift elutasÁtÀsÀnak egy-
kori k´z´s platformjÀra eml¢kezteti DeÀkot, a politikai ÀllÀsfoglalÀssal egyenrangÃan
fontosnak tartja a d´nt¢s szem¢lyes velejÀrÂit: àAz eg¢sz miniszterium, Te ¢s E´tv´s ¢p
Ãgy mint ¢n, [...] indignatiÂval utasÁtottuk vissza a jogtalan, a nemzeti ´ngyilkolÀst kÁvÀnÂ k´-
vetel¢st. Te visszavonultÀl, E´tv´s a vihar elûl k¡lf´ldre vonult; ¢n v¢delemre hatÀroztam ma-
gamat; de a k´vetelt jogfelÀldozÀst egyik¡nk sem Árta alÀ.Ê11 A szemrehÀnyÀs nem politikai
meggyûzûd¢se, hanem gyÀvasÀga miatt ¢ri E´tv´st: a kritikus helyzetben nem tartotta
magÀt a àrend¡letlen¡lÊ legalÀbb annyira f¢rfias, mint hazafias erk´lcsi maximÀjÀhoz.
TalÀn f¢lrevezetû a szÂhasznÀlat. ögy gondolom, nem annyira a V´r´smarty-f¢le ha-
zafihüs¢get k¢rt¢k szÀmon E´tv´s´n, hanem sokkal inkÀbb a Horatius Àltal AUGUSTUS
CAESARHOZ Árott ÂdÀjÀban (III 3,7ä8.) kozmikus k¢pp¢ formÀlt bÀtor ÀllhatatossÀgot:
àsi fractus inlabatur orbis / impavidum ferient ruinaeÊ. Erre enged k´vetkeztetni az is, hogy
a forradalom utÀn n¢hÀny ¢vvel kiformÀlÂdÂ k´z´ss¢gi magatartÀsnak, a passzÁv re-
zisztenciÀnak egy¢rtelmübben pozitÁv a hagyomÀnya: nem utolsÂsorban az¢rt, mert
(f¡ggetlen¡l politikai pragmatizmusÀnak minden eredm¢ny¢tûl) m¢gis jobban meg-
felelt a àrettenthetetlen, hogyha F´ld s °g / ́ sszerogy isÊ12 rÂmai jellemekkel szemben meg-
fogalmazott elvÀrÀsÀnak.13 LÀttuk, hogy Kossuth, Schlesingerrel ellent¢tben, hatÀro-
zott k¡l´nbs¢get tesz E´tv´s ¢s DeÀk d´nt¢se k´z´tt.
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Egy k¢ziratban maradt verse, melyet 1850. szeptember 19-¢n jegyzett le Tutzing-
ban,14 bizonyÁtja: az erk´lcsi probl¢ma E´tv´st valÂban foglalkoztatta. A vers ä mely-
nek hazafias pÀtoszÀt az utolsÂ hÀrom versszak piros-feh¢r-z´ld szÁnszimbolikÀja is fel-
erûsÁti ä a halÀlig valÂ helytÀllÀsrÂl szÂl: szerzûje figyelemre m¢ltÂ mÂdon nem a hûs-
k¢nt elesett honv¢dnek, hanem magÀra hagyott jegyes¢nek szerep¢be helyezkedik be-
le. A k´ltem¢ny lÀtvÀnyosan szembesÁt benn¡nket az ¢szbeli szÀnd¢k jelenl¢t¢nek ¢s
a belsû k¢sztet¢s hiÀnyÀnak ä po¢tikailag nemigen siker¡lt, de emberileg m¢gis meg-
rendÁtû sz´veget teremtû ä konfliktusÀval:

A H¹LGY DALA

Ha gyÀszolok s k´nyezni lÀtsz
Ne sajnÀlj engemet
E szÁv neh¢z keservivel
M¢g sem cser¢l veled

Engem a kedves elhagyott
A ti¢d hived maradt
S Ám nyugton lÀtom ¡dv´det
Nem vÀdlom sorsomat.

JÂl tudtam ¢n hogy az ki¢rt
E szÁv ver, hûs vala
S Egy¢rt elhagyta kedves¢t
S ez a szent haza

A hon felhÁta bajnokÀt
S û is lovÀra szÀlt
S vit¢z¡l k¡zdve szÀz csatÀt
Vit¢z halÀlt talÀlt.

Ne k¢rdezd tûlem szent nev¢t
Te Ãgy sem esmered
Az ezereknek egyike
Ki e hon¢rt v¢rezett

MÀrvÀnybÂl nincs eml¢k szobor
A hûs´k sÁrjain
Eml¢kek az eg¢sz haza
Ott Àll nagy sÁkjain

Rem¢ny szin¢ben Àll a t¢r
E z´ld a felÁrÀs
Hol enyi hûs kebel pihen
Ott lesz feltÀmadÀs. ä

Tutzing, 17/9 850.



E´tv´s emberi gyenges¢g¢nek eml¢k¢vel k¡zd emigrÀciÂjÀban. A jÂvÀt¢tel eszk´ze
a munka: ez¢rt irÀnyÁtja Csengery a figyelmet tÀvozÀsÀnak oka mellett E´tv´s emig-
rÀciÂjÀnak c¢ljÀra: àS azÂta mindezideig k¡nn, BajororszÀgban tartÂzkodik. Ott folytatja irÂi
munkÀssÀgÀtÊ (Csengery, 1851a: 71.). A nagy mü, melyet majd hazahoz, hivatott bizo-
nyÁtani, hogy E´tv´s valÂban nem vesztegette odakint az idej¢t. S nemcsak ezt bizo-
nyÁtanÀ, hanem azt is: E´tv´s szereti nemzet¢t. Müve nem egyszerüen szÀmadÀs (ha-
ben: a nagy mü ä soll: k¢t ¢v tÀvol), hanem egyben ajÀnd¢k is. A hazat¢rû barÀt gesztusa,
mellyel kifejez¢sre juttatja: tÀvoll¢te alatt gondolt az otthon maradottakra, ¢s k´sz´ni,
hogy azok is gondoltak rÀ: àBarÀti nagyszerü politikai müvet vÀrnakÊ, Árja az öJABB KORI
ISMERETEK TçRA (Csengery, 1851a: 71.), de a MAGYAR STATUSF°RFIAK...-ban Csengery
m¢g mer¢szebben fogalmaz: àK´zelebb ism¢t egy munkÀja hirdettet¢k E´tv´snek, mellyhez az
eszm¢k t´rt¢netei k´r¡l tett hosszas tanulmÀnyit fogja f´lhasznÀlni. Olly müvet vÀrnak barÀtai,
melly vilÀgirodalmi beccsel birandÊ (Csengery, 1851b: 223.). àE müv¢t mondhatni bek´sz´n-
tûnek, mellyel nemzet¢t megajÀnd¢koztaÊ ä talÀn nem v¢letlen a csalÀdtagokkal bizonyÀra
kapcsolatban ÀllÂ15 Ferenczi ZoltÀn szÂhasznÀlata (Ferenczi, 1903: 179.). Müv¢vel E´t-
v´s politikailag is k´vetkezetesen a maga Àltal kijel´lt Ãton halad tovÀbb: ha meggyû-
zûd¢se szerint àaz anyagi erû, melyre minden forradalom tÀmaszkodik, nem azon Ãt, melyen
az emberi nem elûre haladhatÊ (Csengery, 1851a: 70.), akkor gondolkodÂk¢nt k´teless¢ge,
hogy ÀllamtudomÀnyi munkÀjÀban megmutassa az Àltala ¡dv´snek tartott haladÀsi
irÀnyt.

Az eddig elmondottakat tÀmasztja alÀ, hogy E´tv´s a hazat¢r¢st e Csengeryhez in-
t¢zett ¢s Àltala id¢zett, csak az û k´zl¢s¢ben fennmaradt lev¢l ¢rtelm¢ben nem a poli-
tikai helyzet konszolidÀlÂdÀsÀhoz m¢rten odÀzta el, hanem ¢ppen erk´lcsi megfon-
tolÀsok miatt: àha elment, midûn a dolgok roszul Àllottak, nem tartÀ f¢rfihez illûnek visszat¢rni,
mikor egy kiss¢ mÃlni lÀtszott a fergetegÊ (Csengery, 1851a: 71.). A f¢rfiatlan tÀvozÀs Âdiu-
mÀt csak a jÂl elv¢gzett f¢rfimunka becs¡lete ellensÃlyozhatja.

Figyelemre m¢ltÂ, hogy E´tv´sben akkor is munkÀlt a hazÀtÂl tÀvol t´lt´tt idûrûl
valÂ k´teles szÀmadÀs gondolata, amikor àigazoltanÊ, vÀndor¢v¢t t´ltve volt k¡lf´l-
d´n, ifjÃkori szellemi fejlûd¢s¢nek befejez¢se ¢rdek¢ben: nyugat-eurÂpai utazÀsa
utÀn. àA Hitel egy hazafiÃi tett ä hasonlÁtja ¢lm¢nyeinek tervbe vett ´sszegz¢s¢t Sz¢che-
nyi munkÀjÀhoz Szalayhoz Árott 1837. december 19-i level¢ben ä, s ilyen leend n¢mi r¢sz-
ben Schweitzi utam is; ha bÀr kissebb m¢rt¢kbenÊ (NizsalovszkyäLukÀcsy, 1967: 100.), bÀr
ÁrÀsos szÀmadÀsÀt csak r¢szben siker¡lt elv¢geznie a V°LEM°NY A FOGHçZJAVíTçS
ºGY°BEN NS. BORSOD VçRMEGYE EBBELI KºLD¹TTS°G°HEZ cÁmü tanulmÀnyÀval:
àUtam tapasztalÀsainak egy r¢szit ajÀnlom igy a Borsodiaknak, s ha mÀr hÁzelg¢s n¢pt´megnek
sz¡ks¢ges, Ãgy tartom f¢rfihoz illûb[b]en azt nem tehetem mint Ágy, hol egyszerre jÂt teszekÊ (Ni-
zsalovszkyäLukÀcsy, 1967: 101.).

A kortÀrsak MagyarorszÀgon azonban nem akartÀk meg¢rteni az ¡zenetet: nem
vett¢k ¢szre, hogy szÀmukra E´tv´s az URALKODñ ESZM°K-kel ugyanÃgy àaz ¢sz hÃr-
jainÊ akarja pengetni àa szÁv dallamÀtÊ, mint ahogyan az besz¢dei kedvelt fogÀsa volt
(Toldy I., 1866: 302.). Szemere Bertalannak, naplÂjÀbÂl k´vetkeztethetûen, bizonyo-
san nem volt elegendû a kivÀlÂ szellemi teljesÁtm¢ny a f¢rfibÀtorsÀgon esett csorba
kik´sz´r¡l¢s¢hez: àbÀrÂ E´tv´s JÂzsef otthon van, mint gondolkodÂ nagy zseni, mint tett embere
nem nagy, kispolgÀrÊ (Szemere, 1990: 134.). °s talÀn Csengery is tÃllûtt kiss¢ a c¢lon:
E´tv´s-v¢dûbesz¢de inkÀbb visszatetsz¢st keltett, mint rokonszenvet. JÂsika MiklÂs-
nak Fej¢rvÀry MiklÂshoz Árott 1853. Àprilis 1-jei levele legalÀbbis erre enged k´vet-
keztetni: àAmi az otthoni irodalombÂl kezemhez ker¡lt, attÂl nemigen ¢p¡ltem, s nemigen f¢lek.
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ä Legfels¢gesebben mulattatott az Ismeretek tÀra: te nem is tudod, kik most MagyarorszÀgon
a fû-fû nagy emberek: Kem¢ny Zsigmond, E´tv´s JÂzsef ¢s Irinyi JÂzsef. [...] Ismeretek
tÀrÀban ezen jÂ urak egymÀst agyondics¢rik ä ez nem annyira nevets¢ges, mint bohÂzatos!Ê (JÂ-
sika, 1988: 84.)

E´tv´s egy¢bk¢nt egyetlen hely¡tt, Szalay LÀszlÂnak 1854. szeptember 12-rûl kel-
tezett level¢ben t¢r ki arra, mi¢rt Árta az URALKODñ ESZM°K-et. Az Àltala emlÁtett indok
(àa k´nyvet 49ben az¢rt kezdtem Árni hogy vele p¢nzt szerezzekÊ)16 m¢g akkor is hihetetlen¡l
kisszerü, ha tudjuk, hogy 1848 v¢g¢n valÂban a àgraecus esuriens in coelum si jusseris
ibitÊ ÁrÂi hitvallÀsÀt tekintette m¢rt¢kadÂnak (NizsalovszkyäLukÀcsy, 1967: 169.). Ta-
lÀn az¢rt ¡t´tte el a k¢rd¢st mell¢besz¢l¢ssel, hogy az oly nehezen bevallhatÂ igazi ok
kimondÀsÀt elker¡lhesse?

Mindezek alapjÀn Ãgy gondolom, elsûsorban sajÀt lelkiismerete ¢s a magyar k´z-
v¢lem¢ny Át¢lete miatt volt fontos E´tv´snek, hogy k¢zn¢l levû c¢dulÀit idûre ´ssze-
rendezhesse, s az is, hogy az ´sszerendezett n¢met nyelvü anyag ä az URALKODñ ESZ-
M°K elsû k´tete ä magyarul is megjelenjen, m¢gpedig Ãgy, mintha a magyar sz´veg
volna az eredeti s a n¢met a fordÁtÀs. Nincs egy¢b magyarÀzat arra, mi¢rt Àldozott
E´tv´s az amÃgy sem j´vedelmezû n¢met eredeti lefordÁttatÀsÀra, hacsak nem az¢rt,
hogy mutassa: e müvet nem az eurÂpai ÀllamtudÂsoknak, hanem magyarul ä magya-
roknak ä Árta. A fordÁtÀs elv¢gz¢s¢hez a centralista elvbarÀtok ä egyelûre nem tisztÀ-
zott, melyik¡k ä siettek ism¢t E´tv´s segÁts¢g¢re.17 Az URALKODñ ESZM°K elsû k´tete
fordÁtÂjÀnak szem¢lye k´r¡li homÀly a jelen ́ sszef¡gg¢sben elsûsorban nem filolÂgiai
probl¢ma: bizonyÁt¢k arra, hogy barÀtai kizÀrÂlag E´tv´s szem¢ly¢t akartÀk elût¢rbe
ÀllÁtani. Ez¢rt nem buzgÂlkodtak a homÀly eloszlatÀsa k´r¡l. A mÀsodik k´tet eset¢ben
mÀs a helyzet. Csengery rÀnk hagyomÀnyozta az adatot, miszerint û fordÁtotta azt àbi-
zonyos ´szlet¢rtÊ.18

A vÀlasztott periodizÀciÂ v¢gpontja, 1850 tele tehÀt mind ¢letrajzilag, mind kelet-
kez¢st´rt¢netileg indokolt, ¢s a kit¡ntetett idûpontok egybees¢se a szerzûi szÀnd¢k
k´vetkezm¢nye.

Fejteget¢seimet m¢gsem e megnyugtatÂ mondattal zÀrom, hanem tovÀbbi k¢rd¢-
sekkel. Ha Ãj forrÀsadatok esetleges elûker¡l¢se elûfeltev¢sem ok-okozat logikÀjÀt
nem is fogja megfordÁtani (vagyis tarthatÂ marad, hogy a hazat¢r¢s idûpontjÀnak k´-
vetkezm¢nye az URALKODñ ESZM°K elsû k´tet¢nek ́ sszeÀllÁtÀsa, ¢s nem ellenkezûleg),
arra talÀn vÀlaszt adhatnak a forrÀsok, mi az oka annak, hogy E´tv´s ¢ppen 1850 de-
cember¢t vÀlasztotta a hazat¢r¢s idûpontjÀul. D´nthetett bizonyos szem¢lyes ¢s/vagy
politikai okok alapjÀn, melyekhez az URALKODñ ESZM°K elsû k´tet¢nek megjelente-
t¢s¢t igazÁtotta, illetve igazÁthatta az elhatÀrozott hazat¢r¢s hozzÀvetûleges idûpontjÀt
a k´nyv elk¢sz¡lt¢nek ¡tem¢hez. Esetleg k¢t ä vagy mindhÀrom ä ok egy¡ttesen jÀt-
szott szerepet a visszaÃt idej¢nek megvÀlasztÀsÀban. Az a lev¢l, melyet E´tv´s 1850.
augusztus 14-¢n Árt Trefort çgostonnak, s melyet DeÀk çgnes kutatÀsainak k´sz´n-
hetûen ismer¡nk, ¢rt¢kes adal¢kokat szolgÀltat e k¢rd¢sekhez, bÀr megnyugtatÂ vÀ-
laszt nem ad rÀjuk. E lev¢lbûl egyr¢szt kider¡l, hogy E´tv´s valÂban az URALKODñ
ESZM°K befejez¢se v¢gett odÀzta el a hazautazÀst (àa telet m¢g itt t´lt´m, m¢gpedig az¢rt,
hogy müvemet befejezhessemÊ), annak ¢rdek¢ben, hogy a magyar k´zv¢lem¢ny el¢ Àllhas-
son vele: àha munkÀm, ahogy rem¢lem, siker¡l, ¢s hazat¢r¢semkor azzal a politikai pÀlyÀn meg-
alapozhatom hÁrnevemet, az j´vûmre n¢zve nagy jelentûs¢gü leszÊ.19 MÀsfelûl szÂ van a lev¢l-
ben E´tv´s¢k ama szÀnd¢kÀrÂl, hogy lapot ä ¢s ezen kereszt¡l politikai pÀrtot ä ala-
pÁtsanak, az ´sszehÁvandÂ birodalmi gyül¢sben szerzendû befolyÀs c¢ljÀbÂl (DeÀk ç.,
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1996a: 128.). Eszerint tehÀt valÂban bizonyos politikai megfontolÀsok Àllhattak a ha-
za¢rkez¢s hÀtter¢ben, s emiatt szÀnt E´tv´s kevesebb idût az URALKODñ ESZM°K elsû
k´tet¢nek befejez¢s¢re, mint amennyit augusztusban m¢g sz¡ks¢gesnek tartott.

(FolytatÀsa ¢s az irodalomjegyz¢k k´vetkezû szÀmunkban.)

GÀngÂ GÀbor: E´tv´s JÂzsef az emigrÀciÂban, 1848ä1850 (I) ã 1129

Jegyzetek

1. Csengery, 1928: 428. A kiadÀst´rt¢netre vo-
natkozÂ mindmÀig legteljesebb feltÀrÀs: Olt-
vÀnyi, 1981: 595ä622.
2. Errûl bûvebben: GÀngÂ, 1995.
3. MTAK Kt.K780/XI., 8. r. skk.
4. OSzK Kt. Fol. Germ. 1564., 9. v.
5. Egyet id¢zek: àA politikai irodalom mezej¢n
¢veken kereszt¡l nemes ́ n¢rzettel ¢s messzehatÂ ered-
m¢nnyel folytatott mük´d¢s¢nek koronÀjÀt, legra-
gyogÂbb gy¢mÀntk´v¢t, k¢pezi a f´ntcÁmzett ´r´kbe-
csü Àllamb´lcseleti mü, mely a magyar irodalom ily-
nemü term¢kei k´zt a legkitünûbb. Mint egy ÂriÀsi
b¢rci fenyû, emelkedik ki e korszakot alkotÂ munka
a t´bbi k´z¡l [...] A legparÀnyibb r¢szleteket is bonc-
k¢s alÀ vevû recensens tiszt¢nek teljesÁt¢s¢tûl felment
engemet m¢g azon k´r¡lm¢ny is, hogy az Akad¢mia
ezen k´nyvet, mint nem¢ben legkitünûbbet, avatott
szakf¢rfiak behatÂ bÁrÀlatai alapjÀn a nagy jutalom-
ra ¢rdemesÁtette, ä mely t¢ny mÀr magÀban v¢ve is
el¢gg¢ jellemzi ¢s felt¡nteti e mü magas becs¢t.Ê
SzvaratkÂ, 1879: 30.
6. Az elsû k´tet 1851-ben ismeretesen k´tet-
megjel´l¢s n¢lk¡l jelent meg. Az elsû k´tetnek
a mÀsodikkal egy¡tt valÂ 1854-es Ãj kiadÀsÀ-
rÂl v´. OltvÀnyi, 1981: 595ä7.
7. Csengery, 1851a: 71. A sz´veg keletkez¢s¢-
nek idej¢re n¢zve v´. Csengery 1850. szep-
tember 10-¢n kelt level¢t atyjÀhoz, melyben
k´zli, àAz öjkori ismeretek tÀrÀba most Ártam meg
k´zelebbrûl E´tv´s ¢let¢tÊ (Csengery, 1928: 425.).
8. Az 1848. szeptember 29. ¢s 1848. november
30. k´z´tt szÀmot megjelentetû ÃjsÀgok k´z¡l
az alÀbbiakban nem talÀltam vonatkozÂ adatot:
Budapesti Divatlap, °letk¢pek, Kossuth Hirlapja,
K´ztÀrsasÀgi Lapok, Marczius Tizen´t´dike, Pesti
Hirlap, Reform. Ha felt¢telezz¡k is, hogy a fi-
gyelmemet egy-k¢t kis hÁr esetleg elker¡lte, az
eredm¢ny semmik¢pp nem felelhet meg an-
nak a vÀrakozÀsnak, amit Csengery kifejez¢se
(àa forradalmi sajtÂ nagy zajt ¡t´ttÊ) kelt.
9. OSzK Kt. Quart. Hung. 2611. 1., 94. v.

10. Papiu Ilarian ez irÀnyÃ n¢zeteirûl l. K´-
peczi, 1995.
11. Kossuth Lajos ä DeÀk Ferenchez, PÀrizs,
1867. mÀjus 22. Kossuth, 1900: 13.
12. Bede Anna fordÁtÀsa.
13. A k¢rd¢srûl bûvebben DÀvidhÀzi, 1992:
50. skk.
14. MTAK Kt. K 780/II., 8. rv. A k´ltem¢ny
fogalmazvÀnyÀt l. MTAK Kt. K 780/VII., 58ä
59. (E´tv´s oldalszÀmozÀsa.)
15. E´tv´s agÂniÀjÀnak ¢s halÀlÀnak leÁrÀsa
Ferenczin¢l (Ferenczi, 1903: 290ä4.) p¢ldÀul
szinte szÂrÂl szÂra megegyezik azokkal a tu-
dÂsÁtÀsokkal, melyeket Pauler Tivadar k¡ld
M¡nchenbe E´tv´s JÃliÀnak: Pauler Tivadar
ä Gr. Vieregg KÀrolyn¢ sz. E´tv´s JÃlia bÀrÂ-
nûnek, Pest, 1871. februÀr 2., februÀr 7.
Nachlass Vieregg, j. n.
16. NizsalovszkyäLukÀcsy, 1967: 219. Az
URALKODñ ESZM°K àzsebbûlÊ fizet¢s¢re vonat-
kozÂ adatokat ´sszegyüjtû OltvÀnyi Ambrus
az utalÀst csak a mÀsodik k´tetre vonatkoztat-
ja, de a megadott ¢vszÀm miatt v¢lem¢nyem
szerint az elsûre is Àll. AnnÀl inkÀbb, mivel a
terv meghiÃsulÀsÀra vonatkozÂ sorai 1854.
december 26-Àn Szalayhoz Árott level¢bûl (àe
munka [ÏutolsÂ munkÀmÎ] nem csak nem hozott be
egy fill¢rt sem, sût eddig p¢nzembe ker¡ltÊ [Nizsa-
lovszkyäLukÀcsy, 1967: 222.]) szint¢n az elsû
k´tetre vonatkozhatnak, tekintetbe v¢ve,
hogy a mÀsodik csak 1855 februÀrjÀban jelent
meg (OltvÀnyi, 1981: 596.).
17. A k¢rd¢srûl v´. OltvÀnyi, 1981: 598ä600.
18. Csengery, 1928: 598. A lev¢l szÂfordulatai
a àmost megjelent politikai nagy müÊ-rûl, amely
àharminch¢t ÁvesÊ, egy¢rtelmüv¢ teszik, hogy a
mÀsodik k´tetrûl van szÂ. Ez valÂban a 35. Áv-
n¢l ¢r v¢get (E´tv´s, 1854b: 547.), melyhez
hozzÀadÂdik kb. egy Áv bevezet¢s ¢s tartalom-
jegyz¢k. V´. OltvÀnyi, 1981: 598.
19. DeÀk ç., 1996a: 128. DeÀk çgnes fordÁtÀsa.



çgh IstvÀn

A TYöKçSZ KIRçLYSçGA

EZ A HçZ ALçPINC°ZVE ELADñ, lÀtom a karÂra sz´gezett tÀblÀn, melyet a futÂ
gyût¢ny Ár tovÀbb. Van okom meglepûdni tulajdonosa szÀnd¢kÀtÂl, de az¢rt egy s mÀst
sejthettem elûbb is, m¢gsem gondoltam, hogy ilyen f´ladÀs k´vetkezik, m¢g akkor
sem, ha a vakolatlan falak napszÁtta t¢glÀi hosszadalmas ¢pÁtkez¢srûl vallanak, hiÀ-
nyoznak az ablakrÀmÀk, a szobÀk ¡res homÀlyÀba v¢sz el a vilÀgossÀg, s ami a deren-
g¢sbûl m¢g maradt, feket¢n ́ sszesür¡l a tÀtongÂ k¢m¢nylyukban. HÀny ¢ve hiÀnyzik
a korlÀt a bejÀrati l¢pcsû mellûl? Ha azt se csinÀltÀk meg, akkor valami baj van, nagy
gondja, s¢relme lehet ennek a sz¢rün kaszÀlÂ embernek, s Ãgy fordul a ruhateregetû
asszony a k´t¢l alÀ, hogy ne kelljen viszonoznia k´sz´n¢semet. K´z´tt¡k a rendetlen-
s¢gben hagyott tyÃkketrecek hordal¢ka, kÂrÂk f´l¢ ÀgaskodÂ szakadt, rozsdÀs drÂt-
hÀlÂjukkal. Ez lett a tyÃkÀsz kirÀlysÀgÀbÂl?

T´bb mint tÁz ¢ve, valamikor apÀm halÀla utÀn, amikor anyÀm mÀr elk´lt´z´tt ha-
zulrÂl, s a k´zelben akadt dolgom, ismerûs vonzalom kerÁtett hatalmÀba, hogy ne utaz-
zak vissza, mÁg a sz¡lûfalumat meg nem lÀtogatom. Ismertem kulcsunk rejtekhely¢t,
v¢gigjÀrtam az eml¢kezetes helyis¢geket, szembe talÀltam magamat a t¡k´rrel, Ãgy
¢reztem, mintha a vilÀgürben Àlln¢k egyed¡l, ahol ha tovÀbb maradok, csak szÀrazon
zokogtam volna. S mert nem ÀllÁthattam be senkihez, elindultam a kocsma szabadki-
k´tûje fel¢, ahol vonatom indulÀsÀig elt´lthetem az idût. Lassan ¢rtem odÀig.

BarÀtom¢k eladott hÀzÀbÂl csipogott, zsongott az Ãj tulajdonos tyÃkÀszata, a tiszta
szoba, a konyha, a kamra, az istÀllÂ, az Âlak irÀnyÀbÂl a csipogÀssal egy¡tt terjedt az
utcÀra a trÀgyaszag, megbecstelenÁtve gyerekkorunk birsalmaillatÀt ¢s tisztasÀgÀt,
mert Keresztes¢kn¢l birsalmaillat volt ¢s tisztasÀg, m¢g az Âlak is feh¢ren ragyogtak.
°n a Jenûvel, idûsebb testv¢reim az idûsebb testv¢rekkel barÀtkoztak, szinte jobban
¢rezt¡k magunkat, mint otthon, abban a nagy meghitts¢gben, t¢len a kemence vagy
a csikÂsparhelt langyos ÀlmatagsÀgÀban Feri bÀcsi k´telet vert, Matild n¢ni a vilÀg leg-
jobb krumpligrÀnicÀjÀt fûzte, szidolozta a r¢zfogantyÃkat. M¢g a petrÂleumlÀmpa is
kedvesebb f¢lhomÀlyÃ a mi villanyf¢ny¡nkn¢l, alkalmasabb gyermeteg kÀrtyÀzÀsra s
a mezei otellÂ kortyolgatÀsÀra k¢sûbb. NÀluk szÁnes csuporbÂl ehett¡k az aludttejet.
Festett cser¢ped¢nyek a kemence felsû pÀrkÀnyÀn, a tornyos Àgy m´g´tt a faliÂra lÀn-
con f¡ggû felhÃzÂsÃlyokkal, melyek Ãgy lÂgtak, mint k¢t fekete kukoricacsû. Az ûszi
zsÃp alatt is kifeketedett a sÀrga koszorÃbÂl egy-egy fekete ¢s piros. NÀluk mindig volt
valami ¢rdekess¢g. A mi kukoricÀnk, az a lÂfogÃ, sose termett piros, fekete cs´vet,
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Kedves Gyerekeim! 
Azt akarom tudatni veletek hogy nem megy¡nk el Laci sirjÀhoz, Mari çgi cs¡t´rt´k´n el men-
tek OdeszÀba, 8 napig lesznek ott. egyed¡l nem mern¢k el indulni IszkÀzra K´v¢r Ferivel me-
gyek. Szeg¢ny Egon megm¢rgezte magÀt rÀ szokot az italra meg morfiumra mongyÀk, elûl a
rosz szobÀba talÀltak rÀ meztelen¡l hagyot irÀst mindent a Babira hagyot. IszkÀzon temet¢k el
apja mell¢. Bella besz¢lt a tanÀcs eln´kkel, majd elmondja, k¡ld´m ezt a p¢nzt v¢gy rÀ pÀr szÀl
virÀgot Nagymama



mint az û nyolcsorosuk. ApÀm nagyobb f´ldj¢n, nagyvonalÃbb gazdasÀgÀban nem tu-
dott olyan kicentizetten takar¢koskodni, hogy lehajoljon az elveszÁtett kalÀsz¢rt.
AnyÀm szidta a nagyobb hÀzat, a nagyobb konyhÀt r¡csk´s k´vezet¢vel, deszkÀig ko-
pott kredenc¢vel, gyatrÀn s¡tû tüzhely¢vel egy¡tt, szÂlni sem lehetett hozzÀ a mesze-
l¢sek idej¢n. Matild n¢ni patyolatosra meszelte a falat, m¢ter magasan k¢kre festette
alul, hamuszÁn agyaggal besÀrozta a domborulatot, amelyik a hÂ- ¢s esûlevet a d´ng´lt
faltÂl elt¢rÁtette. A pajtÀban halvÀnyk¢k, feh¢res ker¢kr¢pahalom; ¢n nagyon szeret-
tem a ker¢kr¢pÀt, mikorra a gy¡m´lcseink kifogytak, irigykedtem Keresztes Jenû nyÀ-
ri kolbÀszÀra, a mienk ¢pp csak meg¢rte a b´jt´t. HÀzunk elûtt lÀthattam szorgalmukat
kis f´ldj¡k´n, learattak, s mÀr szÀntottak is a mÀsodvet¢s alÀ a tehenekkel. Akkor m¢g
nem tudtam, mekkora fÀjdalmak, nyilallÀsok lehetnek Feri bÀcsi szorgalma m´g´tt,
megsebes¡lt az elsû vilÀghÀborÃban, ¢szrev¢tlen rokkant, tele srapnelszilÀnkkal. Meg-
haltak, elk´lt´ztek, amij¡k maradt, eladtÀk, de m¢g ott fekszik magÀban a bazaltkû,
ha most rÀ¡ln¢k, ´r´kk¢ vÀrhatnÀm a barÀtomat, mert sohasem ¢rkezik meg abban
a fekete inasegyenruhÀban, se karÀcsonyra, se bÃcsÃra. HiÀba keresem azt a Szent
IvÀn-i almafÀt, amelyik kihajlott az Ãtra, jÃnius v¢g¢n gy¡m´lcse z´ld maradt ¢retten
is, de a legkorÀbban kÁnÀlta puha-¢des Áz¢t. S a szomsz¢dos hÀzhely¡k´n, ahol valaha
kamillÀs r¢t virÀgzott, az akÀcos Ãt menti sÀvja ¢s a hÀtulsÂ meggyes k´z´tt, most ha-
talmas g´d´r tÀtong, k´r¡l csupasz f´ldhÀnyÀs, a r¢gi hÀznak hullÀmpalÀs f¢szer tÀ-
maszkodik, alatta cementeszsÀkok, mellette Ãj t¢glÀk oszlopai sorban.

Ahogy mentem tovÀbb, fÀrasztÂan nyomasztott az eml¢kek hely¢be tolakvÂ szomo-
rÃsÀg, mÀr az eg¢sz falut baromfitelepnek k¢pzeltem, a lakatlan portÀkon Âlak szapo-
rodtak, s az az egyetlen lakÂhÀz, amit a tyÃkÀsz most kezd el ¢pÁteni, hatalmas alÀpin-
c¢zett kocka, lapos tetej¢n antennÀkkal. A kocsmÀt is olyanra vÀltoztattÀk, a bolthaj-
tÀsok alÀ Àlmennyezetet f¡ggesztettek, alumÁnium csûsz¢kek, csûasztalok g´rbednek
a flaszteron, a falakrÂl s a kÀrmentûbûl angol nyelvü plakÀtok ¢s cÁmk¢k virÁtanak,
szûke cicik ¢s napszem¡veges f¢rfiideÀlok, cigaretta- ¢s italreklÀmok csalogatnak bel-
jebb, oda a s´nt¢spulthoz.

Most, ahogy visszagondolok arra a d¢lutÀnra, elkezdek gyanakodni, annyira valÂ-
szÁnütlen ez a lÀtvÀny ¢s ami velem t´rt¢nt, el se akarom hinni, hogyan lehetett, ami
volt, annyira idegen, hogy vele egy¡tt ¢n is idegenn¢ vÀltam magamnak, mert ha senki
sem ismer meg, akkor ki igazolja, hogy ¢n vagyok ¢n. Csak a kocsmÀrosn¢ tekintete
bÀtorÁthatott valamelyest, hogy el ne rohanjak. Valami ismerûs sugÀrzÀs f¢ny¢vek tÀ-
volÀbÂl, ahogy ÀlldogÀlt a pult m´g´tt, mell¢vel a bÀdogra tÀmaszkodott feh¢r k´-
penyben, babos kendûsen, szÀrnyait leeresztve, akÀr a kotlÂs, ¢s Ãgy tett, mint aki ¡l,
¢s mondta, mondogatta, milyen jÂ, hogy bet¢rtem, t´bbsz´r is megj´hetn¢k, nemcsak
ennyi idûre, ¢s meglÀtszik a hÀzon, hogy nem t´rûdik vele senki, az Egri Gyula biz-
tosan megvenn¢, ugye tudom, hogy û az çcs Juliska ura. Arra eml¢kszem, igen. Aki
elrekvirÀlta a tojÀsainkat a nyilasok alatt! Csak azt ne mondjam! Arra mi nem eml¢k-
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Kedves Gyerekeim!
Cs¡t´rt´k´n este ¢rkezt¡nk p¢csre, g¢ge klinikÀra, p¢nteken meg volt a vizsgÀlat d¢lelûtt, a
professzor is meg vizsgÀlt, az egyik mandulÀt ki kell venni sz´vet tani vizsgÀra VasÀrnap este
be kell menni, hogy elûk¢szitsenek a m¡t¢tre ha siker¡l a h¢t v¢g¢n haza men¡nk, ha majd
t´rt¢nik valami irunk ha meg j´n sz´vet tan igen igen mesze van p¢cs
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sz¡nk, te is felejtsd el! JÂ, de a hÀz eladÀsÀn m¢g nem gondolkoztunk, hÀtha itt akar
lakni valamelyik¡nk, vagy jÂ lehet az m¢g nyaralÂnak. Ha ennyit vacakoltok, mÀr
helyre sem lehet hozni, ¢s ki az a bolond, aki ebben a porf¢szekben akarja let´lteni a
drÀga szabadsÀgÀt? Nincs itt se vÁz, se hegys¢g. Ide csak egy-k¢t napra szoktak meg-
j´nni a vÀrosiak, autÂval. Ha annyira ragaszkodsz, szÁvesen lÀtunk mindannyian, nem
kell ahhoz a hÀzatok, csak autÂd legyen. Mindenkinek van, ilyen nagy embernek ne
lenne? MegszÂlnak Àm! Azt mondjÀk, olyan rongy ember lehetsz, mint ezek, e!

KivÀlasztotta a megvonalazott ¡vegek k´z¡l a konyakosat, mert ¢n biztosan nem
iszom t´rk´lyt, csurgatta a f¢mkupakbÂl hegyesedû cs´v´n, el¢m tolta a poharat, ¢s
visszat¢rt ajÀnlatÀra, hogy Egri Gyula megvette a Keresztes¢k¢t, a tietek meg ott van
r¢zsÃt szemben, de nemcsak a Keresztes¢k¢, a HorvÀth¢k¢ is az ´v¢, abba k´lt´z´tt
elûsz´r, nem is tudom, hÀny teherautÂval hoztÀk meg azt a rengeteg tyÃkot, a csib¢ket,
de olyan gyorsan meggyarapodott, hogy nem kell mÀr abban a b¡d´ss¢gben lak-
ni neki, mert a falu v¢g¢re telepÁtette Àt a farmjÀt. Olyan nagyban csinÀlja, mÀr az is
kicsi lett, terjeszkedni akar, persze ezt nem tûle hallottam, mert az nem mond sem-
mit, ami nem azt jelenti, hogy a hÀzatokra ne fÀjna a foga. Tudja, hogy itt vagy?
Hogyan tudnÀ, hiszen nem ismerne mÀr meg, kinek van akkora eml¢kezete, hogy
egy gyerekemberbûl f´lismerje a f¢rfit. Menj csak nyugodtan hozzÀ, mutatkozz be,
aztÀn mÀr meg is egyezhettek, mert olyan gavall¢r nincs ezen a f´ld´n, mint ez az Eg-
ri Gyula.

ä Az Egri GyulÀrÂl besz¢lnek? ä Àllt mell¢m valaki, az italbolt v¢g¢bûl j´hetett, mert
a hangja utÀn eltelt n¢mi idû, mire ide¢rt, hosszÃ orra ¢s hegyes Àlla, megnyÃlt ko-
ponyÀja korcs juhÀszkutya fej¢t formÀza. ä Megismersz? °n vagyok a Paczek Sanyi.
Paczek Sanyi, az Âbudai kapus! Gyere ide, Miki! Itt van a NyÃl Miki is, megj´tt Ame-
rikÀbÂl, de holnap visszamegy. Hallom, eladod a hÀzatokat az Egri GyulÀnak. ElkÁs¢-
r¡nk, ne legy¢l egyed¡l.

Zavartan Àlltam k´z´tt¡k a kocsmÀrosn¢ elûtt, Ãgy tünt, hogy mind a hÀrman az
Egri Gyula ¡gyn´kei. Az egyiken fakÂra mosott cajgnadrÀg buggyant le a redves csau-
szÁnü cipûre, pocakjÀn hasonlÂ ÀllapotÃ melegÁtû fesz¡lt. Az oroszlÀnk¢pünek csupa
cipzÀr a lemberdzsekje, s mint a kit¡ntet¢sek oldalt ¢s el´l, egymÀs f´l´tt a t´bbszintes
zsebek sÀrgar¢z csÁkjai, vÀllÀn a tÀskarÀdiÂ rengeteg billentyüj¢vel, mint egy kisebb-
fajta harmonika. Mell¢m rakja szûr´s sorompÂnak a karjÀt, aranyperemü ÂrÀja eg¢sz
csuklÂjÀt befedi, nincs szÀmlapja, egy vonalban lÀthatÂ a dÀtum, Âra, perc jÃnius 16-Àn,
tizen´t Âra negyvenh¢tkor. NyÃl Miki ´ntudatosan hallgat, hiszen mindent elmond
Ãgyis a magabiztossÀga, amit a vadnyugati bÀrokban szedett f´l, de ebben a porf¢szek-
ben fejezûdhet ki zavartalanul. Persze csak addig van cs´ndben, mÁg f´lm¢rem teljes
kiÀllÀsÀban, aztÀn azt mondja, neked is kedves hely lenne a PenszilvÀnia, itt nincsen
viski, se kÂla, se g´rl, add el a hÀzadat, ¢s gyer¡nk utÀnam, tess¢k a n¢vjegyem!

ä Csak nem hagyod el a hazÀdat!? ä vÀgott k´zbe a futballkapus. ä JÂ neked Pesten,
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Kedves gyerekeim!
A mult szerdÀn meg j´tt¡nk P¢csrûl 6 Ârakor indultunk 10 fel¢ ¢rt¡nk haza el´l ¡ltem a bal
lÀbomat nem tudtam kinyujtani ¢s most az nagyon fÀj ¢rgyulladÀssa van, meg ijedt¡nk, hogy
trombÂzis lesz belûle voltam orvosnÀl, irt gyogyszert de az nem hasznÀl, most egy kicsit sz¡nik
a fÀjÀs, vizes ruhÀt teszek rÀ, a m¡t¢tt naprol napra jobb, de a fogakat m¢g nem tudom betenni,
az¢rt csak eszegetek Bella fûz az ad kosztott, itt Devecserbe vitamin injekciÂt kapok, sok v¢rt
vesztettem kaptam v¢rt, infuziot, meg sok injekciot, Isten visszavezetett a halÀlbol az ¢letbe,



mert lÀthatod a Harmadik Ker¡let meccseit, ott kezdtem a farkask´ly´kben mint Ãj-
laki srÀc, a fapadosban, aztÀn majdnem irÀny a vÀlogatott, ha nem haldoklik az ¢des-
anyÀm idehaza. Csak a v¢letlenen mÃlott, hogy nem mentem vissza, mert az a bolond
Csom gyerek kiejtett a vonatbÂl, mikor hat nullra megvert benn¡nket az Erûmü, nem
mondom, ittunk, azt mondja, kapd el, rÃgta a vinklibe, t´bbre mÀr nem eml¢kszem,
ugye, Mariska n¢ni? Ez¢rt nem szabad hazaj´nni, mert abbÂl csak baj lesz. Ugye, Mi-
kik¢m, elkÁs¢rj¡k, hogy ne legyen egyed¡l, mert ez az Egri Gyula egy virtigli kupec,
majd tÃljÀrunk az esz¢n. Adja ide azt a likûrt, Mariska n¢ni, nemcsak û a vilÀgjÀrt, hol
van az AmerikÀtÂl meg ñbudÀtÂl? Hol laksz, te haver? ZuglÂban? De hiszen ott volt
neki gyÀra, baromfikombinÀt, azt szokta mondani.

Nem vettem ¢szre, hogyan ker¡lt el¢m az az ¡veg s´r, csak azt lÀttam, elemeli a
Paczek Sanyi, beleiszik, ¢s ott felejti a kez¢ben.

ä Ne bolondozzatok! Komoly alkunak n¢ztek el¢be. Csak akkor szedj¢tek elû az
¡veget, ha mÀr az adÀsv¢tel alÀ lesz Árva k¢t tanÃ elûtt.

Nem Ãgy van az, ellenkeztem volna, meg kell a csalÀddal besz¢lni, m¢g szÂ sincs
eladÀsrÂl, hÀtha itt akar lakni valaki, jÂ lesz az m¢g nyaralÂnak is. GÃnyosan n¢ztek
rÀm, ki j´nne nyaralni ebbe a porf¢szekbe? Majd ha az Egri Gyula gazdasÀga f´lvi-
rÀgzik, abbÂl haszna lesz mindenkinek, de csak akkor siker¡l, ha az ¡res hÀzakat meg-
veszi, ha az eg¢sz falu az ´v¢, akkor aztÀn majd j´het, aki akar. Ti is, mondta a kocs-
mÀrosn¢, mert lesz halastÂ, strand, ÃszÂtanfolyam ¢s persze hÃsbolt. Az Egri Gyula
tudja, mit akar, nem akÀrki, az biztos.

Mivel bolondÁthatta meg ezeket a szerencs¢tleneket? Szerettem volna vitatkozni,
de Âvakodtam kikezdeni a kocsmÀrosn¢ erûszakos ¢rz¢kenys¢g¢t, ¢s mit tudhatom,
nem vicc-e az eg¢sz, ha az amerikÀs NyÃl Miki is olyan feltünûen lelkesedik, mintha
sose akarna elutazni, pedig holnapra foglalt helyet a Mal¢ven. ä Igen! Ne legyen t´bb¢
porf¢szek a mi kis sz¡lûfalunk, irigyelje a k´rny¢k, ismerje el az orszÀg, a vilÀg!

S elkezdett ¢p¡lni a s´nt¢s bÀdogpultjÀn a sz¢p j´vû az ÀbrÀndozÀsok elemeibûl,
melyhez eml¢keibûl mindenki hozzÀadta a leginkÀbb odavalÂt. Egy halastÂr¢szletet a
Feh¢rvÀr utÀni tÀjbÂl, v¢gig horgÀszok ÀllÀsai a nÀdasok m´g´tt, s csak a botok bÂk-
lÀszÂ v¢g¢t lehet lÀtni, amint csillognak-villognak a naps¡t¢sben. A hals¡tû a badacso-
nyi strand mellûl ker¡lt oda, barnÀra pirult keszegek, pontybÂl szeletelt szerencsepat-
kÂk sisteregtek az ÂriÀsi tepsiben, ¢s egy alacsony, k´v¢r asszony habfeh¢r k´penyben
forgatja, b´k´di. Ki lehetne mÀs, mint a kocsmÀros Mariska a hosszÃ nyelü, k¢tÀgÃ
villÀjÀval, ahogy a fizetûvend¢geknek adagolja, mert û mÀr volt Badacsonyban egy
jutalomkirÀndulÀson. BÀnta is, hogy nem ment neki az ÃszÀs, senki se tudott Ãszni a
jutalomkirÀndulÂk k´z¡l, csak n¢zt¢k a partrÂl a vitorlÀsokat, de sz¢pek! Na ¢s a si-
rÀlyok! M¢g azok is idevÀndorolhatnak a BalatonrÂl. Meg a hattyÃk! Nem az a fontos,
hanem a kecsege. De mi nem tudunk halat enni. Majd ÃszÂmestert fogadunk, mÀs
pedagÂgus itt Ãgyse ¢lne meg, az majd megtanÁt minket a m¢ly vÁzben lubickolni. Mi-
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halotam azt mikor monta az orvos az aki segitett neki Erzsi ezt az asszonyt nem tudjuk meg-
menteni, de ¢n imÀdkoztam gondolatba hogy Isten adjon erût hogy befejezhese ¢n meg csak
t¡rtem egy jaj szÂ nem volt a m¡t¢t sz¢pen lezajlot bej´tt a professzor m¢g megveregete a vÀlam
egy hûs monta mikor mÀr vittek be a hejemre megindult a v¢rz¢s alig tudta elk´tni Feri ¢rde-
k¢be tett¢k, hogy megm¡t´ttek Ferinek sokat k´sz´nhet¡nk elkelet volna altatni de a v¢rnyo-
mÀs miat nem mertek. Mari telefonÀlt Szederk¢nyi¢knek 3 szor volt bent Szederk¢nyi is. ZsÂ-



lyen tisztÀra eszik a nyaralÂk a halÀszlevet, volt, nincs, m¢g a szÀlkÀt is egyben hagyjÀk
a tÀny¢ron, eredeti halformÀban.

Na de a legfontosabb az ÃszÀs, ha mÀr m¢ly vizü strandnak kell lenni, ott fulladjunk
rakÀsra? Mert mindenki annyif¢le ember, ahÀny k´zleked¢sre k¢pes, hÀt nem k¡l´nb
a biciklista a gyalogosnÀl, hÀt m¢g a motoros, az autÂs, na ¢s aztÀn a pilÂta, aki NyÃl
Mikit elviszi AmerikÀba? De ha nek¡nk m¢ly viz¡nk is lesz, ahhoz kell a tudÀs, attÂl
vÀlunk mÀs emberekk¢. A strandot H¢vÁz fatornyai veszik k´r¡l, feh¢rre f´st´tt fahi-
dak vezetnek hozzÀjuk, onnan meg l¢pcsûk a vÁzbe vagy a homokba, annak, aki m¢g
napozni is akar, megnyitjuk a homokbÀnyÀt a V´r´sdombon, abbÂl nem is egy f¡rdût
lehetne k´r¡lhomokozni, a t´bbit majd eladja az Egri Gyula k´z´s haszonra. Na ¢s a
csempe? Azt mondjÀk, a romhÀnyi jobb, mint az olasz. Olyan k¢k lesz, mint a pÀpai
strandon, Ãgy s´t¢t¡l, ahogy m¢ly¡l a vÁz, mindenki lÀthatja, meddig szabad bemenni,
mekkora a k¢pess¢ge. Ki lesz Árva a dÁszkapura, k´zs¢gi f¡rdû. Na de akkor vÀrosi is
lehet, ha mÀr egy helys¢gnek strandja van. IdevalÂsi gy¡m´lcs´t Àrulnak az asszonyok
az Egri Gyula-f¢le kertekbûl. Nem Àm ezt a sok pogÀcsaalmÀt meg azt a sok vadcse-
reszny¢t, k´k¢nyt meg vackort, ami a madaraknak sem valÂ, azok is elmennek innen.

Nem gondolt senki a mÃltjÀra, a helybeli Àlmokat tartottÀk fontosaknak. Kit ¢rdekel
NyÃl Miki AmerikÀja, ha Ãgyse megy oda mÀs, csak û, a holnapi g¢ppel itt hagyja
Paczek Sanyistul ezt az eg¢szet. M¢rt lenne ¢rdekes az egykori kapus, meg hogy kiesett
a vonatbÂl, s azt hitt¢k, itt a halÀl, mert aki nincs ¢szn¢l hÀrom h¢tig, az mÀr nem
¢bred f´l t´bbet, de û most m¢gis itt van a MariskÀnÀl v¢letlen¡l, hÃsz ¢ve legalÀbb,
¢s issza a s´r´met szerencs¢j¢re.

ä Biztos eml¢kszel az Egri GyulÀra ä mondta a kocsmÀrosn¢. ä Ha kisgyerek voltÀl
akkor, az¢rt m¢g eml¢kezhetsz, mert az çcs Juliska ura, olyan sz¢p asszony volt, meg
sem Àlltak Hannoverig, persze az Egri Gyula se vÀrhatta be tiszta lelkiismerettel a fel-
szabadulÀst, ha t´bbsz´r nem is, itt laktak '45-ben, aztÀn mentek a n¢metekkel. VilÀg-
jÀrt ember, mint ez a NyÃl Miki, de micsoda k¡l´nbs¢g hazaj´nni ¢s itthon maradni!
BÀr minden megt´rt¢nhet, m¢g ez is f´lkarolhatja a falut, ha ne adja isten, az Egri
GyulÀnak nem siker¡lne, de azt ¢n nem ¢rem meg, mÀr k¢sz a kriptÀm. Menjetek
csak az Egri GyulÀhoz! Nem kell Àm rÀrontani, hogy a hÀz eladÂ. Csak legyetek ott,
mintha csak arra jÀrnÀtok, megk¢rdezitek: mi ez a nagy csipogÀs? Csak nem nagybani
baromfiteny¢szt¢ssel tetszik foglalkozni? Erre behÁv benneteket, nem mutatja, hogy
vÀrt volna, pedig mÀr akkor kin¢zte magÀnak a hÀzatokat, mikor megvette a Keresz-
tes¢k¢t, mert ott van az is a faluv¢gen, ott nem zavarjÀk a lakosok.

Ment¡nk az utcÀn, az Ãt k´zep¢n hÀrman NyÃl Mikivel ¢s Paczek Sanyival, ahol az
agitÀtorok, a falujÀrÂk szoktak, hogy ne kelljen besz¢dbe elegyedni senkivel, onnan
lehet hatÀsosan der¢ksz´gbûl lecsapni, merûlegesen rÀt´rni az udvarok Àllati b¢kes-
s¢g¢re, vagy ha valaki csak k´z´ny´s vÀndor, tudhassÀk rÂla, hogy ¢ppen csak Àtmegy
a falun. Ilyenkor m¢g nem j´ttek meg a mezûrûl a n¢pek, ez¢rt a kispadokra se ¡l-
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fival mi van siker¡lt e naki Eszter is Nagy lÀny. Eg¢szs¢gileg hogy vagytok? Juditnak kijut az
¢desanyjÀt gondozni kell, de hiszem hogy vissza j´n a hangja

jÂ eg¢ss¢get kivÀnok mindnyÀjatoknak
csokol beneteket Nagymama

Kedves gyerekeim!
MÀjus elsej¢n j´ttem meg ajkÀrol keden regel mentem a korai busszal labor vizsgÀlatra. rÀbe-
sz¢lt a Mari, hogy menjek el mert akinek szÀraz a szÀja cukros lehet. ¢n nem gondoltam arra,



tek ki m¢g a rokkantnyugdÁjasok, savanyÃan rejtûzk´dtek a sz´szm´t´lû ´regekkel
egy¡tt. De ez az Egri Gyula most sem olyan, mint mÀsok, mindent mÀskor csinÀl, mert
a tyÃkjaihoz alkalmazkodik, azok szabjÀk meg a dolgÀt. MÀr pihen is, ¡l, ¢s n¢z maga
el¢ a kiszÀradt itatÂvÀlyÃ sz¢l¢n, mindenki lÀthatja, mert sz´gesdrÂtbÂl van a kerÁt¢se,
mi pedig meglÀtogatjuk.

ä Mi jÀratban? ä k¢rdezi gyanakodva. Erre Paczek azt feleli:
ä El¡lt az ÀllomÀny?
TalÀn engem nem ismert, de a mÀsik kettûrûl tudhatta, kicsoda. ¹ssz¢bb hÃzÂdott,

mell¢ ¡ltek, s Ãgy viselkedtek, mintha ott se lenn¢nek. Ebbûl teljesen nyilvÀnvalÂ lett,
hogy az akar itt valamit, aki szemben Àll vele, s nem lehet mÀs, mint aki v¢gre f´lajÀnlja
a hÀzÀt. TÀgra nyitott szem¢bûl sugarakat l´vellt fel¢m, olyan ¢leseket, ha f¢lrefordul-
tam, akkor is ¢reztem arcomon a szÃrÀsait, Ãgy erûsÁtette a hangjÀt, ahogy zavarom
leleplezûd´tt, amint h¡ly¢n bÀmultam, s szinte vigyorban fuldokoltam, tiprÂdÀsom-
bÂl lankadni ¢rezte figyelmemet, megcsapott egy-egy f¢lmondat ostorÀval, ´nk¢ntele-
n¡l vigyÀzzban Àlltam, attÂl lecsillapodott, visszafogott l¢legzettel ejtette rÀm a szavakat,
s gyûzelemittasan f´lkukor¢kolt. Tudja a mÂdjÀt, hogy a bemutatkozÀsom alkalmÀval
kell megalapoznia az alÀrendelts¢get, ¢rezzem olyan helyzetben is kiszolgÀltatottnak
magamat, amikor nem kellene, mert egyik¡nknek sem füzûdik ¢rdeke hozzÀ.

Mert ugye nem az ¢n bajom, hogy a tyÃkjai idegbetegek lettek a k´lt´zk´d¢skor,
hogy azok is ¢rz¢kenyek Àm a helyvÀltoztatÀsra, hÀtha a vÀgÂhÁdra szÀllÁtjÀk ûket olyan
t´megesen, s Ãgy rep¡lnek v¢gig hegyen-v´lgy´n a teherautÂval, hogy ketrecbe van-
nak zÀrva, dobÀlÂznak vel¡k, egymÀsra esnek, zuhannak, egymÀsba gabalyodnak ¢s
´sszevesznek, ¢s r´pk´d a toll. K´zben esz¡kbe juthatna, ha volna esz¡k, de ki tudja,
nem maradt-e m¢g az ûseik ´r´ks¢g¢bûl valami csipeget¢sf¢le a parasztudvarokbÂl
ezeknek a hibrideknek, n¢mi kapirgÀlÀs, f¡rd¢s a porban, s egy k¢k k´t¢ny, amint a
gazdaasszonyrÂl ereszkedik f´l¢j¡k. Fûleg, amikor meg¢rkeznek egy ilyen kis hÀzhoz,
ahol zsÃpos a tetû, piros muskÀtli keserny¢j¢re eml¢keztetnek az ablakok, ahol nincs
villany, csak pipit¢r, ahol bogarÀszhatnÀnak a kakas vez¢nylete alatt. F´l¢bredt benn¡k
az ´szt´n, de akkorÀt csalÂdtak, hogy elment az ¢tvÀgyuk ä mondta a tyÃkok kirÀlya.

°n meg arrÂl kezdtem besz¢lni, aminek csak egyetlen vonatkozÀsa ¢rdekelheti, a
lÀtogatÀsombÂl adÂdÂ lehetûs¢g, k¡l´nben semmi, ¢s azt is Ãgy adom elû, mintha mÀs
nyelven besz¢ln¢k, zagyvasÀgnak tarthatja, oda se figyel, hogy mennyit jÀtszottam
ezen a portÀn gyerekkoromban, mert itt lakott a legjobb barÀtom, amit most ¢ppen
û tyÃkhÀznak hasznÀl.

ä EladtÀk. V¢ge.
ä De hÀt itt emberek ¢ltek, egy hattagÃ csalÀd, s milyen rossz lehet a Keresztes Je-

nûnek hazaj´nni.
ä Minek j´nne haza, ha elment?! Bele lehet abba nyugodni, ha muszÀj, m¢g ́ r¡lhet

is neki, mert nem dûlt ´ssze, ¢s p¢nze is lett belûle.
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hogy ¢n cukros lenn¢k az¢rt jÂ volt elmeni, v¢rt vettek a feh¢r v¢rsejt is jÂ, minden jÂ egy kev¢s
cukor emelked¢s, de m¢g gyogyszert se irtak. a torkom is meg n¢zt¢k sz¢pen be gyogyult az a
nagy heg csak a torkomba furodot be a varrat doktor nû kivet egy darabot olÂval bevÀgta azt
monta nem akarja megbojgatni majd pÀr h¢t mulva felj´n ¢s kiveszi. mari vÀrt a busznÀl ¢s
belekarolva tudtam bemeni a rendelûbe ugy fÀjnak a lÀbaim a jobb ¢rgyuladÀsos de mÀr javul
de az a baj, hogy nem tudok meni el akar t´rni a lÀbam itthon csak meg vagyok egy kicsit me-
gyek ¢s le¡l´k m¢g vÀrok ha nem erûs´dik kezeltetni kell mert leb¢nul. megvolt çgi esk¡vûje



Ki hitte volna, hogy szer¢ny szentimentalizmusom m¢gis hat valamelyest Egri Gyu-
lÀra, hisz arrÂl kezdett besz¢lni, mi¢rt k´t´tt ki hÀnyatott ¢lete folyamÀn a baromfite-
ny¢szt¢sn¢l, melynek az az indÁt¢ka, hogy csecsemûkorÀban kapott egy ¢lû hÃsv¢ti csi-
b¢t, s elcsodÀlkozott, hogy van olyan ¢lûl¢ny is, ami f¢lig-meddig egy sÀrga rÂzsa, amit
a piacon szoktak venni a h¢tker¡letben, mert a Nefelejcs utcÀban nem termesztenek
virÀgot. Azt k¢pzelte, a kis csirk¢t is Ãgy termesztik a virÀgÀrusok, csak annak szÀrnya
van, fut ¢s csipog, ¢s megcsÁpi az ujjÀt, ha azt a pinduri pihepamacsot simogatja, de ez
m¢g csiklandozta csak, ettûl m¢g nem kerÁtette volna hatalmÀba a teny¢szt¢s ¢letc¢lja,
ha nem d¢delgeti halÀlra azt a puha kis semmis¢get, mikor lila hÀrtya borÁtotta el a
szem¢t annyira, hogy nem nyitotta f´l t´bbet, ¢s az anyuka eltemette a szem¢tv´d´rbe.

ä Tojnak m¢g a tyÃkok, annyi csirk¢d lehet, amennyit akarsz, vigasztalt ¢desanyÀm.
Csak tojÀs legyen, akkor van csirke is. Azok a remek tojÀsok a piaci kofÀk kosaraiban,
mennyire csÀbÁtottÀk az ujjaimat! Annyira kifinomÁtottÀk a tapintÀsomat, m¢g a zseb-
tolvajok¢ sem volt annÀl k¡l´nb. Persze ¢n nem loptam, csak meg¢rintettem, simo-
gattam domborulatukat, jÂlesett a hüv´s tapintÀs Àttetszû h¢jukon, az a diszkr¢t koc-
canÀs, mint a porcelÀn kÀv¢scs¢sz¢k hangja, s valami titkos erû a t´r¢kenys¢gben, ami
egyszerre a mÀrvÀnyra ¢s a fogyÂeszk´z´k esendûs¢g¢re hasonlÁt a mulandÂsÀg k´-
r¡lm¢nyei k´z´tt, az a roppant szilÀrdsÀg, ami egyszerre meg tud repedni a napvi-
lÀgra kÁvÀnkozÂ kis ¢let csûr¢nek mozdulatÀtÂl. Onnan szÀrmaztatom vilÀgjobbÁtÂ
szenved¢lyemet, melynek alapjÀt tyÃkjaim k¢pezik, annak lett k´vetkezm¢nye szek¢r-
rel valÂ tyÃkÀszkodÀsom a homokbuckÀkon, a mÀtrai f´ldutakon falurÂl falura, s az
egyre inkÀbb kiterjeszkedû nagybani termel¢s, mely nem ismer hatÀrokat, an¢lk¡l,
hogy kifelejten¢m a tyÃk ¢s a tojÀs, a tojÀs ¢s a tyÃk ´r´k probl¢mÀjÀbÂl a kakast, azt
az ûsi erût, amelynek k´vetkezt¢ben most itt vagyok magÀval ä mondta, ¢s nagy l¢-
legzettel f´lfÃjta a b´gy¢t.

F´lbÀtorodtam, mik¢nt ¢rzelmei Àltal kiszolgÀltatta magÀt, tovÀbbÀ az is segÁtett f´l-
Àllni ́ nbizalmam roncsaibÂl, hogy szuflÀval megtelt hasa kiszorÁtotta az izzadsÀgszagot
sÀrga pÂlÂinge alÂl, pontosabban, azt az Àporodott pÀrÀt, melyet a csirkealom ¢desk¢s
savanyÃsÀga s a tyÃktrÀgya k¢nbüze olyan t´m¢nny¢ fokozott, hogy m¢g a mi k¢nyes-
nek alig mondhatÂ tÀrsasÀgunkban is restelkednie kellett volna. Megc¢loztam hÀt az
´ntelt egy¢n kitÀrulkozÂ fel¡let¢t ott, ahol szentimentalizmusÀt a javamra fordÁthat-
tam, s ¢rzelmes vÀlaszaimmal meggyûzhetem, micsoda vesztes¢g ¢ri az embert, ment-
hetetlen f´ld´nfutÂvÀ vÀlik, ha sz¡lûhÀzÀt gyerekkorÀval egy¡tt elherdÀlja.

ä LÀtja, itt ez a NyÃl Miki, akÀr a vilÀg v¢g¢rûl, PenszilvÀniÀbÂl is van mire haza-
j´nnie, csak a Keresztes Jenû nem lel hazÀra °rdrûl. Maradt neki a sz¡lei sÁrja? De
hÀt a temetûben nem terem a Szent IvÀn-i puha-¢des alma, ott egy MiatyÀnkra futja
a Feri bÀcsi meg a Matild n¢ni f´l´tt. Azt hiszi, olyan az ember ¢lete, mint egy vonat,
amirûl csak Ãgy ÀtszÀllunk, egyik ¡l¢srûl a mÀsikra? Nem ilyen egyszerü, Egri Ãr! ¹n
is egy eg¢sz ¢letet szentelt a hÃsv¢ti csib¢j¢nek, meg¢rtheti, hogy Keresztes Jenû hon-
talan m¢g akkor is, ha kertes hÀza van °rden, az csak a gyerekei¢, az ´v¢ meg ez,
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nagyon sz¢p menyaszony volt. sz¢p ruha ¢s gy´ny´r¡ csokra rozsa szin fesl´ bimbo ¢s a vûle-
g¢ny is nagyon elegÀns ¢s sz¢p, a p¡sp´k eskete ûket, P¢ter sz¡leit is û eskette, gyerekeket ke-
resztelte, Marinak hittan tanÀra, egy eb¢d semi mÀs 50 k´r¡l voltak, °va, Laci, Dudi, Bella Laci
ott voltak, ¢n
most kaptuk meg a f´ldjÀrad¢kot Bandinak is elk¡ldt¡k 2000 fr. Itt voltunk AjkÀn Laci hatvan
¢ves ¡nnep¢n a kiÀlitÀson k¢rdezt¢k, hogy m¢r nem m¢sz AjkÀra. mÀr sokat irtam elfÀradtam
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amibûl tyÃkÂlat tetszett nyitni. MÀr ennyi is indokolja, hogy a mienkbûl ne legyen
tyÃkfarm, hiszen az ¢n mÃltambÂl valÂ ott m¢g a t¡k´r is, benne nûttem f´l. Rem¢lem,
a faliÂrÀjukat nem hagytÀk magÀnak.

ä Ha arra gondol, ami a konyhÀban talÀlhatÂ, akkor azt itt hagytÀk. Reggel f´lhÃ-
zom, eljÀrogat s´t¢ted¢sig, mÀr azt is tudja ez a rengeteg jÂszÀg, hÀnyadik ¡t¢sre, me-
lyik ÂrÀban indulhat meg a nyÀltermel¢se.

Szeretett volna kiz´kkenteni Egri Gyula, el akart kÀprÀztatni, hogy hÀromszÀz tyÃk-
kal kezdte, abbÂl gyarapodott a mostani ezerk¢tszÀz tojÂig, az id¢n negyvenezer elû-
nevelt csirk¢t adott el, kedvvel vett¢k a parasztok is, mert a kitollasodott csirke mÀr nem
¢rz¢keny, nem kell sokat foglalkozni vele. Micsoda kedvezm¢nyt jelent mindenkinek!

ä ögy van ä mondta Paczek Sanyi.
ä R¢szemrûl semmi k¢ts¢g ä folytatta NyÃl Miki. ä Ha nem virÀgzik f´l a falu, te

leszel az oka.
ä F´l kell ajÀnlani a hÀzatokat! ä kiÀltottÀk egyszerre.
ä Bizony, bizony ä kotyogta Egri Gyula, ¢s elkezdett cikÀkolni. A feje lÀngv´r´s ta-

r¢jban keskenyedett, k¢t szeme halÀnt¢kÀra csÃszott, annyira eltÀvolodott egymÀstÂl,
f¢lre kellett fordulnia, hogy engem is lÀsson, kendermagos toll sarjadt a bûr¢n, Àt¡t´tt
sÀrga pÂlÂjÀn, a k¢k overallon, k¢t karja kitÀrt szÀrnyk¢nt csapkodott, bakancsÀt ku-
koricaszemek lept¢k el pikkelyesen, gumitalpÀbÂl mer¢sz karmok tapadtak a gyepre,
f´lÀllt, sarkantyÃjÀt billegetve k´zeledett fel¢m, hÀtrÀlni kezdtem, amint k¢pembe ku-
kor¢kolt, s megfordult a hÀtulrÂl k´zeledû idegenek fel¢, akik megbiccentett¢k vÀllu-
kon a cementeszsÀkot k´sz´n¢sk¢ppen, s befordultak a hÀz m´g¢ fogadÂjukkal egy¡tt.

TÀrsaim pedig egymÀsnak adtÀk a likûr´s¡veget, Ãgy ittak belûle, mintha semmi se
t´rt¢nt volna, vagyis inkÀbb Ãgy, mik¢nt mÀr megegyezt¡nk, sor ker¡lhet az ÀldomÀsra.

ä Na, ezek is kispÂroltak mÀsf¢l mÀzsa cementet a k´zs¢gi tulajdon fundamentu-
mÀbÂl ä jegyezte meg Paczek Sanyi, amin a tÀj¢kozatlan NyÃl Miki kellûk¢ppen el-
csodÀlkozott, s megk¢rdezte, mif¢le k´zs¢gi tulajdonbÂl?

ä HÀt az Eml¢khÀzbÂl, amit ezek a szabolcsiak ¢pÁtenek. Az Egri GyulÀnÀl kaptak
szÀllÀst, ingyen.

ä °n Ãgy lÀtom, nem ingyen ä prÂbÀlt az amerikai gondolkodÀs a helybeli ¢szjÀrÀs
f´l¢ kerekedni. ä Csak Ãgy f´lhÃzzÀk a falakat a f´ldre?

ä Nem a f´ldre, annÀl valamivel lejjebb.
ä Akkor is ´sszedûl.
ä Csak kibÁrja az avatÀsig! Mert az a l¢nyeges, az avatÀs. Ha meglesz, kit ¢rdekel,

mi van utÀna. Csak az Egri Gyula k´zpontja legyen k¢sz mihamarabb.
ä Persze.
ä Te, haver! Mikor Árjuk alÀ azt az iz¢t?
F´locsÃdtam, ugyancsak megd´bbentem, hogy ezek a falubeliek, a r¢gi jÀtszÂtÀrsak

m¢g egyszer sem szÂlÁtottak nevemen, mÀr azt is elfeledt¢k.
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Kedves Gyerekeim!
Szomoruan teltek az ¡nnepek szeg¢n M. Vali betegs¢ge miat, fÀjo hogy nem tudnak segiteni
rajta mindent elk´vettek de a rÀkot nem tudjÀk gyogyitani Mari is ott volt egy h¢tig ¢s nem tudot
bemeni hozzÀ levolt zÀrva a jÀrvÀny miat a Feri ¢s a Marika mehetett be hozzÀ, jÂl volt, hogy
medig, k¢t lÀnya is ot volt mikor m¡t´t¢k a Lenci nem tudja mert ugy sir, nem mondjÀk meg
neki mi van, ûk ugy gondoltÀk hogy kicser¢lik a gyomrÀt. Ha tudnÀl elj´ni mig jÂ idû van elbe-
sz¢lgetn¢nk °n is nagyon legyeng¡ltem a per magas Bella m¢ri 190. per 120. itt jÂ idû van hÂ
nem volt valami kosÀr lenne jÂ az ¡vegeknek irjatok Sokszor csokol beneteket Nagymama



Ferdinandy Gy´rgy

KAMASZOK

Egy idû Âta mintha megb¢k¢ltem volna magammal. Elviselem az embereket, nem aka-
rom senkire rÀerûltetni magam. M¢g a fiatalokban is gy´ny´rk´dni tudok. Nem mon-
dom m¢g, hogy jÂ nekik, annyira az¢rt m¢g nem vagyok bolond. De elmÃltak az ¢vek,
benûtt a fejem lÀgya, ¢s ez v¢geredm¢nyben nem is olyan rossz dolog.

Annak idej¢n zsarnok apa voltam. N¢ha m¢g ma is arra ¢bredek, hogy valahol Àlom
¢s ¢brenl¢t hatÀrÀn sÁr a fiam. Misi, a g´r´g, akit v¢resre vertem, vagy Vince, a holland,
akit itt vett el tûlem a hatÂsÀg a D¢l Keresztje alatt.

Mondom, mintha megb¢k¢ltem volna magammal. Ez is csak az¢rt jut eszembe,
mert az este hirtelen felsÁrt a harmadik, a trÂpusi fiam. Egyetlen k´nny g´rd¡lt v¢gig
az arcÀn, de nekem errûl a k´nnycsepprûl az apasÀg minden kÁnja-keserve eszem-
be jutott. TalÀn mert csak most vettem ¢szre, hogy mutÀl a hangja. Hogy nem kis-
gyerek mÀr ez sem, ez a harmadik, ¢s hogy ezek szerint nekem mÀr soha t´bb¢ nem
lesz kisfiam.

SzokÀsom szerint aznap is betÀmolyogtam a füszereshez munka utÀn. A konyhÀban
pedig ¢ppen csak ledobtam a dugig t´m´tt szatyrokat. Csak f¢l f¡llel hallottam, hogy
a gyerek anyja valamit magyarÀz a balkonon. Azt mondta nyilvÀn, amit minden este.
Hogy fÀradt. °s hogy ilyenkor ne hozzunk fel barÀtokat. ä Igen, te se! ä tette hozzÀ.
Egy idû Âta mindig Ágy besz¢l. Nagyon kicsi lett, ¢s nagyon jelent¢ktelen, miÂta egy
eg¢sz fejjel magasabb nÀla a fiam.

De a h¢t v¢g¢re valÂban ÂlomfÀradt az ember. Nem szoktam felelni neki, a fiam
rekedt zokogÀsa volt, ami megÀllÁtott:

ä Mi t´rt¢nt? ä k¢rdeztem.
ä Semmi ä felelte. ä Anya kirÃgta Alant.
Alan az egyetlen barÀtja. Nyurga, szem¡veges kiskamasz. A sz¡lei elvÀltak, hol itt,

hol ott ¢l, ahol ¢ppen befogadjÀk. A kez¢t a f¡l¢re tapasztja, ¢s falfeh¢r, valahÀnyszor
felemelem a hangomat.

ä Hol van? ä k¢rdeztem.
ä Elment.
ä Szaladj utÀna!
ä Hagyd el! ä felelte. ä Majd k¢sûbb felhÁvom.
çlltunk, ¢s n¢zt¡k az utcÀt.
ä Az egy¡ttl¢tnek szabÀlyai vannak ä mondta a feles¢gem, aki egy felekezeti isko-

lÀban tanÁtott.
Eg¢sz h¢tv¢g¢n ezt fogja variÀlni: ezt a k¢pzeletbeli hÀziszabÀlyzatot.
ä Te meg csak hallgatsz ä füzte hozzÀ komoran.
Mondjam el neki Ãjra, hogy jobb, ha idejÀrnak a barÀtok, mint ha a gyerek elcsa-

varog? °s hogy egy kamaszt nem lehet dirigÀlni? Az egyetlen mÂdszer, ami n¢ha ha-
tÀsos, a t¡relem. °s a szeretet, term¢szetesen. Ez itt nem felekezeti iskola.

Nekem k´nnyü, persze, ¢n mÀr felneveltem k¢t fiÃgyereket. De neki ez az elsû,
az egyetlen fia. Nem tudja m¢g, hogy milyen gyorsan elszÀllnak az ¢vek. °s hogy ä

1138



akÀrcsak a szamÀrk´h´g¢snek, ennek a keserves kamaszkornak is egyszer csak v¢ge
szakad.

MÀsnap m¢gis ¢n vesztettem el a t¡relmemet. Pedig arÀnylag b¢k¢snek Ág¢rkezett a
nap. Hazaj´tt¡nk az iskolÀbÂl, fiam bezÀrkÂzott a f¡rdûszobÀba, k´r¡lm¢nyesen meg-
borotvÀlkozott.

Annak idej¢n ¢n is vettem egy lila szÁnü müanyag borotvafelszerel¢st. Szappant,
zsilettpeng¢t, pamacsot. NyilvÀn elkapkodtam a müveletet, a vÁz hideg volt, a lÃgos
szappan kimarta a bûr´m, ´sszevissza szabdaltam magam. Az ñvilÀgban azokban az
idûkben m¢g hadifoglyok voltak a f¢rfiak. Nem volt, aki megmutassa, hogyan kell tar-
tani a peng¢t. °s hogy langyos vÁzzel kell felrakni a habot. Amikor fiam sz¡letett, meg-
fogadtam, hogy belûlem pedig nem lesz hûsi halott. Hogy ¢n majd megmutatom.

HÀt nem, hiÀba minden. A gyerek bezÀrkÂzik a f¡rdûszobÀba. Hallgat. Nem tudom
Àtadni a tapasztalataimat.

ä M¢sz valahovÀ? ä k¢rdem, amikor kij´n f¢nyesre borotvÀlt fejjel, illatosan.
Int, hogy nem. Itthon marad. A szobÀjÀban csipog f¢ltucatnyi g¢p. ºl majd elûtt¡k,

leszegett fejjel, nyomogatja a gombokat.
ä Mit csinÀl? ä suttogja feles¢gem, ¢n pedig vonogatom a vÀllamat.
Sz¢p, komoly gyerek. Halk szavÃ, hatÀrozott. K¢ts¢gbeejtû, hogy itt van, ¢s m¢g

sincs igazÀn jelen. ºl¡nk az asztalnÀl, javÁtom a dolgozatokat. Csendesen besz¢l¡nk,
mintha beteg volna a hÀznÀl. Az anyja imÀdja a fiamat.

Ha itt van, mondom, idegesÁt. Ha pedig elmegy, ¡res a lakÀs. ºl¡nk, vÀrjuk. JavÁt-
juk a dolgozatokat.

R¢gen legalÀbb hallottuk a hangjÀt. AmÁg szerelmes volt, percenk¢nt csengett a szo-
bÀban a telefon. K¢sûbb ugyan magÀra zÀrta az ajtÂt, de m¢g ez is jobb volt a semmin¢l.
LegalÀbb tudtuk, hogy besz¢l. Egy idû Âta azonban csak egy-egy tûmondat erej¢ig
tart minden telefon. Mondom, csak v¢letlen¡l vettem ¢szre, hogy a fiamnak mÀr f¢r-
fihangja van.

K¢sûbb elment m¢gis. Felugrott ¢rte egy mÀsik n¢ma kamasz. ä Csak ide ä mond-
ta ä, a sarokra. Csak egy filmet b¢relek.

Nem kell mÀr ide-oda vinni. Ha sz¡ks¢g van rÀ, mindig ker¡l egy-egy autÂs barÀt.
M¢g vissza se tette a kagylÂt, ¢s mÀr itt t¡lk´lnek az ablak alatt.

ä Elviszlek! ä ajÀnlkozik n¢ha a feles¢gem.
KiszÀmÁtottuk, hogy napi k¢t ¢s f¢l Âra hosszat furikÀzza a gyereket. Most pedig

aranyidûnek tünnek az ¢vek, amikor a fiam korosztÀlya m¢g nem vezetett. NemsokÀra
levizsgÀzik û is, ¢s akkor minden este t´vig rÀghatom a k´rm´met.

A videob¢rel¢s ¢jf¢lig tartott. AkÀr meg is n¢zhett¢k volna a filmet ennyi idû alatt. °n
pedig kint vÀrtam ûket a balkonon. KirÃgtam ¢n is a barÀtjÀt, mint az anyja tegnap Alant.

ä Szaladj utÀna! ä mondta ezÃttal û. ä M¢g nem is vacsorÀztatok!
ä Hagyd el! ä felelte neki is a fiam.

Annak idej¢n mi is elcsavarogtunk minden szombaton. Eleinte haverokkal: csak jÂval
k¢sûbb mert¡k moziba vinni a lÀnyokat. De ezek itt mindent fordÁtva csinÀlnak. Ti-
zen´t ¢ves korÀban m¢g volt a fiamnak egy kis szerelmese. Most pedig mÀr csak a
barÀtok. Ez a sok mogorva kamasz.

HÀt igen. Tanulja az ¢letet. N¢ha fÀj, hogy nem tûlem. Mert tûlem nem k¢rdez soha
semmit. Biztos benne, hogy Ãgyse tudom.
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Ma valami Ãj diszkÂba mennek. MeghÁvta ûket a zsoki. Illatosak, vidÀmak. Izgul-
nak: milyen lesz az amerikai negyed! ºlnek m´g´ttem, a hÀtsÂ ¡l¢sen, a kocsiban d¡-
b´r´g a rapp.

ä Meddig maradtok? ä k¢rdi a feles¢gem alÀzatosan.
VasÀrnap egy autÂmosÂban dolgozik a fiam.
ä Kettûre j´hettek ¢rt¡nk! ä felelik.
A szÀllodasoron n¢mÀn gûz´l´gnek a kocsioszlopok. ElmÃlik tÁz Âra, mire megta-

lÀlom a diszkÂt. Ma sem jutunk mÀr el moziba.
ä Nem baj! ä sÂhajtja a feles¢gem. ä ögyis hullafÀradt vagyok!
Lefeksz¡nk, megsimogatom. Motyog valamit. Alszik, mint aki elÀjult. M¢g a cipûje

is a lÀbÀn maradt.
Lent az utcÀn verekednek. TÀnczene szÂl, f¢kek visÁtanak. Eddig m¢g csak ittak,

de ilyenkor mÀr ´lik egymÀst. Hablatyolnak a mentûk, kelepelnek a g¢ppisztolyok. A
rendûrkocsik k¢k villogÂja v¢gigpÀsztÀzza a fejem felett a falat. PrÂbÀlok ¢n is aludni.
MegvÀrtuk, amÁg bement a diszkÂba. Bent talÀn biztonsÀgban van.

°jf¢l utÀn arra riadok, hogy cseng a telefon.
ä Mi t´rt¢nt? ä sikoltja a feles¢gem.
ä Semmi. Kint vÀrnak rÀnk a kapuban.
°s mÀr lent vagyunk Ãjra a kocsiban. öjabb mÀsf¢l Âra ¡cs´rg¢s. Egy Beethoven-

zongoraversenyt hallgatok.
ä Csak megvÀrnak?
ä HovÀ menn¢nek?!
A szeg¢nyek. °n nem tudtam volna elviselni ezt a f¡ggûviszonyt. De hÀt itt ä mond-

jÀk ä korlÀtlan minden lehetûs¢g. OdaÀt buszok voltak, vonatok, villamosok. Nem lût-
tek le, ha elment¢l valahovÀ gyalog.

A diszkÂ elûtt az utca s´t¢t. A fal mellett Àllnak, m¢g csak nem is egymÀs k´zel¢ben,
Alan ¢s a fiam. N¢mÀn be¡lnek m´g¢m, amikor rÀjuk villogok. Megvert¢k ûket? Ki-
raboltÀk? Nem tudom, ki talÀlta ki, hogy a fiatalsÀg valami nagyszerü dolog.

ä Milyen volt? ä k¢rdi a feles¢gem.
Nem felelnek azonnal. VonogatjÀk a vÀllukat. Nem ismertek senkit, nyilvÀn csak

Àcsorogtak. Annak idej¢n majomszigetnek nevezt¢k az ilyen ÀcsorgÂ kiskamaszokat.
A barÀtjuk meg, a zenemixer, behajtotta rajtuk a bel¢pti dÁjat. HÀt igen. Fizetik ûk is
a tanulÂp¢nzt.

VisszaÀllunk a kocsisorba. V¢ges-v¢gig a jÀrda ment¢n s´r´s¡veggel a kez¡kben
sz´vegelnek a trÂpusiak. Mint egy vasÃti resti, olyan az avenÁda ilyenkor szombaton.

Hajnalodik, mire haza¢r¡nk. Alan itt alszik: feles¢gem megveti az ÀgyÀt. A kez¢t a
f¡l¢re tapasztja, falfeh¢r. F¢l, hogy kiabÀlni fogok.

ä Fel¢bresztesz? ä k¢rdezi a fiam.
ºlnek Ãjra a masinÀik elûtt, nyomogatjÀk a gombokat. V¢gignyÃlok az Àgyon. Egy

ideig m¢g hallom a csipogÀst. Itt vannak, ¢s m¢g sincsenek jelen. N¢zik a k¢pernyût,
n¢mÀn, komoran.
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HÀrs Ernû

V°SZF°K HELYETT

ýsz van, sehol egy ÀllomÀs,
f¡stt¢ vÀlt ¢vek marjÀk szemedet.
V¢get nem ¢rû d´rgû ¢jszakÀban
a k´nnycsepp vagy, mely a vilÀg
sz¢gyenben ¢gû arcÀn lepereg.

Minden¡tt hullÀs, fel nem tarthatÂ
cserebomlÀsa a gaznak s a rossznak,
s a lÀthatÀrra torkolatt¡zek
ÁrjÀk az Ãj Át¢let vegyjel¢t
a rothadÀstÂl büzlû Babilonnak.

Nincs gondolat, csak gyilkos vÀgtatÀs,
mit nem ÀllÁt meg se parancs, se v¢szf¢k,
legfeljebb megunt tested dobhatod
a villÀmk¡llûs kerekek el¢,
hogy t¢bolyukban cafatokra t¢pj¢k.

Gyûrffy çkos

SUB ROSA

corpus alien

RÀm hajolt, ahogy az ¢g.
°s elfedte elûlem az eget.
KitÀrt egy mÀsikat:
Langyos, szagos ürt.

m¢z

Lucskos hordÂkban az erjed¢s.
Szûlûk a fÀradÂ f¢nyben.
MegÀll a m¢zben a kanÀl.
A m¢zben bogÀr, egyre lassul, aranyban.
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N¢zek Àt a m¢zen.
Az ott Àt mind arany. °s lassÃsÀg.
Valahol ¢getnek. DiÂlev¢lszag.
A mozdulatlan bogÀr. A m¢zben az ujjam.
Olyan meleg.
Olyan mÃmiÀs az ujjam Ágy.

f¢l ´t, kertben

A leveleken gy´ngysorokban a d¢lelûtti esû.
M¢hek a gerendÀk k´z´tt.
Aranyp¢nzek, lebegnek a ragyogÀsban.
A füben fekve.
A hÃsom hatÀrai.
A m¢hek.
DongÀs, bel¡l is dongÀs.
VirÀgporÁz.
K¢k, m¢ly¡lû k¢k alatt.
Egy vÀzÀba belen¢zni, talÀn olyan.
Vagy vÁzparti fÀk t´rzs¢n a hullÀmok f¢nyjÀt¢ka.

hallgatÀstenger

àMint a porcogÂnak, olyan szÁne van.Ê
KisujjÀval mutatott a Holdra.
àMelyik a HallgatÀs Tengere.Ê
A hallgatÀs tengere.
A komp farviz¢ben a Hold.
A Hold farvize.
¹sszegabalyodva fek¡dt¡nk az iszapban.
MegittÀl f¢l ¡veg konyakot.
àEgy korty Hold, egy korty a hallgatÀstengerbûl.Ê
àUtÀna Ãszunk, te leszel a csuka, ¢n a kishal, sz¢tt¢psz.Ê
°s holdasult az arca.
F¢nyess¢ges f´ldi test.
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Imreh AndrÀs

GYíK °S TOBOZ

Nem ¢rtettem soha:
hogyan ker¡l toboz a kapu mell¢,
ahonnan hÃsz m¢terre nincs fenyûfa.

A vihar miatt hullottak le r¢zsÃt?
De hÀt nem volt vihar. S a mÂkusok
csak mogyorÂban/diÂban utaznak.

Elk¢pzeltem, hogyan gurulnak:
sutÀn, mint egy r´gbilabda vagy egy
hÀtrabukfencezû k´v¢r gyerek. ä

Nem tudom, hogy, de ott volt.
Megk´v¡lt dinnyemag, k¢pzeletbeli gomba,
ahogy egy vak fenyû kikalkulÀlta.

°s mellette, a kerÁt¢stalapzat
meszelt, repedt, forrÂ t´v¢ben
egy gyÁk fÀs szÀrai.

A gyÁk kicsi volt, a toboz hatalmas.
Megd´bbentettek az emberi agy
archaikus s¢mÀi, primitÁv,

evidens k¢pzettÀrsÁtÀsa,
ahogy a semmibûl termett el¢m
a pikkelyes, behemÂt krokodil.

àTºRKIZ °GÊ

T¡rkiz ¢g t¡rkiz ¢g mennyit kerestelek
VÁzrajzok m¢lyein f¢l t´lgyfalomb felett
Oktogon ¡vegek k´zt kaleidoszkÂpba hulltan
MÀr majdnem oda¢rtem de mindig elaludtam
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T¡rkiz ¢g t¡rkiz ¢g most megtalÀltalak
A nyelv t¢rk¢pein ismerûs hangalak
Nem k¢k nem menny nem ¢ter ¢s m¢gis mind a hÀrom
Az orszÀgn¢lk¡li t¡rkm¢n-kirgiz hatÀron

Vojnits Imre

PLATçNLEV°L

akÀr a pÀros tüsarok
ekhÂtlan hangjai,
amint a foltossÀ lett lombok aljÀn
¡res kûjÀrdÀn ¢lesen kopognak
ä az esû vagy csak pÀra nyomukba szegûdik,
kitudni, hogy kinek az idej¢t
jelzik monotÂn mutatÂk¢nt ä
aztÀn k¢sûbb, kihült Àgyak k´z´tt
bÀdogereszt z´rget egy ÂriÀs
platÀnlev¢l, Ãgy mÃlik el az ¢vszak

M°GIS, AKKOR

ä m¢gis, ha n¢ha-n¢ha
a nagy f¢nyü levesbûl
a csontot kihalÀszta,
s ´kl¢re m¢rve n¢hÀny
¡t¢st, a rejtezû, lÀgy
velû tÀny¢rra huppant,
s û hirtelen-pirÁtott
keny¢rdarabjainkon
sz¢tkenve Ágy kiÀltott:
megsÂzni, s enni gyorsan,

vagy mikor mÀr a t´bbi
aludt, ¢n meg mezÁtlÀb
az ajtÂhoz lopÂztam,
s azt r¢sre nyitva lÀtszott,

1144 ã Vojnits Imre: Versek



Benkû Attila: Versek ã 1145

anyÀval ¢pp teÀzik,
behÁvott, kiskanÀlban
rumot-cukrot vegyÁtett,
gyufÀt gyÃjtott alÀ, ¢s
a k¢k lÀng hogy kilobbant,
szÂlt, nyisd ki szÀjad, akkor ä

Benkû Attila

EGY WALESI LEV°LRE

Hegyek ¢s dombok... cÁmed n¢lk¡l ¢n is
Walesben fagyoskodom inkÀbb, de hol?
mÀr nem vagy ott? majd mindent elmes¢lsz?
Kinek Árjak, ha egyszer hazaj´ssz?
Ma este is egy meteorolÂgus
takarta el a walesi partokat,
hiÀba kiabÀltam. MÀnia?
Mint te, a Richmond parkban ÀlldogÀltam,
mikor verebek szÀlltak a kezemre,
hogy egy¡tt uzsonnÀzzunk. Ennyi volt
a k¡l´nbs¢g... °s most a legelûk,
ahol wales¡l besz¢lnek a k´vek,
de lÀttak-e? AmÁg ¢n ott kutatlak,
mert zÃg a sz¢l, nem rossz fejem, te mÀr
itthon jÀrsz gondolatban, csupa r¢gi
ismerûs ¢s magÀnyos... hÀt mikor
talÀlkozunk a RudasnÀl? Elûbb
a ViktÂria pÀlyaudvaron?

KOM°DIA

Kattog a t¢rdem,
de a nûk
egyre fiatalabbak.

K¢rd¢sek,
f¡lecsk¢k
?



szellemes vÀlaszok.
Elz¡llesz, ha kutyÀkkal csÂkolÂznak
ma este.

Kiv¢n¡lt k¢rû,
szÀmolgatok,
hamarabb megsz´ktek, mint a mamÀjuk.
Csak aztÀn helyettem is
szedje ´ssze valaki m¢g
a leszakadt gombokat.

HorvÀth Ferenc

SZONATINA

Moderato

Harminc ¢ve ¢retts¢giztem ¢n,
Àm, hogy meg¢rjek, nincs rÀ sok rem¢ny;
ezt szabta rÀm a sors, k¢retlen¡l,
hÀt ¢lek Ágy: ¢rett-¢retlen¡l.

Andante

Egyszer m¢gis meg¢rek, mint a tÃrÂ
s a gondosan ¢rlelt juhsajt,
s lesz mÂdom sz¢pen, hosszan szaglani,
sût b¡d´s´dni majd.

Esetleg Ágy lesz: tÃl¢rett gy¡m´lcsk¢nt
fogok a f´ldre hullani,
s olyan pompÀs puffanÀssal, milyent
csak ritka-ritka ûsz´n hallani.

Coda

Legeslegv¢g¡l siker¡lni fog
¢rettre ¢rnem,
s aprÂ hiba csupÀn, hogy azt a percet
mÀr meg nem ¢rem.
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AZ °SZAKI-SARKI ZSOK°
Tandori Dezsûnek

Az ¢szaki-sarki zsok¢ igazÀn fura szerzet,
a nincsen-derbire k¢sz¡l, a m¢gse-futamra:
ahogy û, tÀn senki se tudja meg¡lni a nyerget,
s tombolhat akÀrhogy a sz¢l, a bravÃrt bemutatja.

Az ¢szaki-sarki zsok¢t sose vÀrja a derbi,
bÀr megvan rÀ az erû, s r¢g csÃcson a forma;
nyerhetne akÀr, s szomorÃ, mert nincs tere nyerni,
s lova is nyihorÀssza talÀn: àñ, derbi ha volna!Ê

Tandori Dezsû

HASHçRTYASZAKADçSI EL°GIA
KÀlnoky LÀszlÂnak ¢s Quentin TarantinÂnak

HashÀrtyaszakadÀssal f¢l nap f¢lÀjulatban,
vergûdve padlÂn,

hogy f¢l k´rm´mmel a rongyszûnyeget kapartam,
¢ber-alattom

Àllapotaimat megvÀltÂ kiakadÀsok,
´sszekavarva, ki voln¢k ¢s kik a mÀsok,

kiket ä halÀl! j´vel! ä:
k¡ld´k kurva anyjukba el:

volt ez ezerkilencszÀznyolcvanh¢tben, a mü-
t¢t, k¢t ¢v telt, mire

oda jutottam el, hogy jÀrni egyszerü-
en nem bÁrtam, kive-

rt a verit¢k, ha a buszperonra kapaszkod-
ni prÂbÀltam, reÀm csuktÀk gyakran az ajtÂt,

csÃsztam a flaszteron,
Ágy hatÀroztam el:

kell, ami kell ä
magam megoperÀltatom.
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Ha mÀr magam magam nem bÁrom operÀlni,
de m¢g van ez, hogy ¢lek,

¢s nem tudom ten¢t jobbl¢tre kicsinÀlni,
az isten bassza meg

minden elk¢pzel¢stek,
ti ¢gi rendek ¢s f´ldi szolgaszem¢lyzet

hivatott, ¢rdek tagjai,
hogy a jÀrÂbeteg

normÀl Àllapotot nem lehet tartani.

A jÂ kurva anyÀtok kibaszott valagÀt,
h´r´gtem, vagy àD´mi...!Ê,

a Medveszekreter fel¢ Ágy, ny´gve, Àt-
-s-ÀtkiabÀltam,

nem tudtam elr´h´gni magam, hogy ä fasz! ä felÀlltam,
gy´ngyf¡gg´nyk¢nt lebezt¢k a nyÀlam szÀlai

a falat, telefonka
asztalunkat, ¢s MusiltÂl a Tonka

cÁmü besz¢lyt,
melyet lerÀnt¢k,
s ¢gi ajÀnd¢k

lett volna, ha az ´rd´g
torkomig le-s-le t´mk´d

valami massza mocskot,
Ãgy ´nti gecij¢t, hogy belefulladok, seggemen lelket ontok.

Szerettem volna meg-
halni? csak beteg

val¢k?
F¡lledt a l¢g

nem volt, szellûztet¢k,
´ssze se szartam
magam, csak a kÀlyhacsemp¢t kapartam,
a hornyokat, ¡regeket,

¢s nyomkodtam rohadt szem´regeimet,
folyna ki a belÀtÀs, a kilÀtÀs,
hogy e zilÀlt MÀs

csak ¢n vagyok,

rohadt volna el, aki baszott,
aki engem akart vagy nem akart,

akik;
nem szakadt Ãgy a part,

hogy fulladÀsig, kÁv¡lrûl tudott volna takarni;
ÀjulÀsig, nyolc-tÁz felvonÀsnyi, a parti,

el-estig,
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mÁg az injekciÂk hatÀsa p´cshuszÀr
vÀgtatÀssal faltÂl falig,

mint akik maguk c¢ltalanul edzik,
hÃzott, nyÃzott, csinÀlt, nem csinÀlt, ¢s alig

t¢rtem magamhoz, arra
vÀgytam, hogy a fogasra
hÃznÀnak, sp¢kelû

¢s g¢geroncsolÂ
eszk´z´kkel, ¢s agyonlocsolÂ
cs´vekkel agyamat fÃjnÀk az alkonyat
felhûs koszv´r´s¢be,

soha t´bb¢ elû
ne j´jj´n az, hogy ember
e f´le-taknya F´ld´n ¢lni

k¢nytelen, ¢s hogy elbesz¢lni
kell bÀrmit, ¢rtelemmel ä ä ä
de mük´d´tt a szÁv ¢s a t¡dû,
¢s nem kÁvÀnom
vel¡k-megszottyanÀsom,

de az eg¢szs¢g
ÀllapotÀra vÀgyva vÀgyom.

Hogy ezt Ártam, luxus
csak, fluxus,

hagyjuk,
gyere vert velû.

Gyere, te l¢gi zsÀkba varrt test kapaszkodÀsa,
lÀb karmolÀsa tÁzfalon,

vagy ´lyv elûl galambok jegenyekapkodÀsa,
menek¡l¢s ¢s borzalom,

ahogy a tollak aprÂ vitorlÀi utÀna
a kertudvar porÀba

ä ÀldÀscsapat ä
nem l¢tezû eget dics¢rve hullanak.

A pusztulÀs ege l¢tezik csak. El¢gszer
gondoltam el, ahogy markomba langyos ¢tel,

forrÂ falat
hullt fogaim k´z¡l,
hogy fogyjanak, apadjanak

testem erûi, satnya l¢tezûi,
ha csak egy ember is ´r¡l

ennek, ha ¢n magam:
mÀris ¢rtelme van,
szevasz! szorÁtanÀm mÀkos nudliba bÀrki
barÀti jobb kez¢t, moshassa, soha ne

akarjon lÀtni, mÀs mi
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kapcsolatba id¢zni, felejteni akarjon,
ahogy ¢n azt, a padlÂn,
azt a fetrenget¢st nem, nem felejthetem, nem,

Ãgy, Ãgy felejtsen,
ahogy a l¢ti tartÀs anyagait nyomom
mutatÂja s h¡velykje k´z¢, a borzalom
hasi lotyatagÀt szakÁthatatlanul, mocsokk¢nt adom Àzva Àt,

¢s mert a pusztulÀs valÂsÀg, nem csak Àlom,
azt se kivÀnom,

hogy hasonÁtsa Àtlag elk¢pzelhet¢ss¢,
csak azt tudja: kev¢ss¢

vÀgyom mÀr jÂ szavÀt
az ÀldÀsnak, mely¢rt jobbik ¢n¡nk e f´ldre
fogantatott, a poklok minden gy´trelme t´rje,
ha vÀgyom bÀrkire, ha Ágy elgyeng¡l´k,

zuhanjon sz¢l¡t´tt
oszlop reÀm, szakÁtsam a hÁdkorlÀt-rudat
menek¡lve, magasfesz¡lts¢g-hÃrokat

¢rjek, mint pletykaÃjsÀg
hÁr¢ben a fiÃ,
ki lÀngolÂ
testtel zuhant sinek
k´z¢, a robogÂ
vonat sz¢l¢n kihu-
nyt a lobogÀs, a vÀllÀt
leszakÁtotta a

ker¢k forgataga,
de ¢lt, az ¢g nagyobb dics¢ret¢re: tudjÀk
meg annak rendjei,
hogy ¢n ily irgalommal

sose lenn¢k irÀntuk,
ragyogjanak! kigyÃjtanÀm ruhÀjuk,
apruljanak, k´z¢pen ¢s szanatt
vagdalnÀm sÁnen ûket, nem csodÀra levûket
lÀtn¢k benn¡k, de l¢tem
okait, ¢s szer¢nyen ä àD´g´ljetek az ¢gben!Ê ä
azt mondanÀm, de minden Ázem

ezt mondanÀ: pusztuljanak!

Vesszen a l¢lek s bel¢ az anyag.

ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ä ä ä ä ä

ä ä ä S k¢rtem mindenemnek
mindennyi r¢szeit:
ha itt, ameddig itt:
ne; jÂzanodjanak.



Emberisten, zabÀlj, k´ny´rg´k ä t¢pd ezt! falat! ä,
legyek fogad.
BÀl, KannibÀl, Magad.

1997. mÀrcius 23.
Sorsomat nem kivÀnom
°s nem kivÀnok ¢lni
Csak nincs mire cser¢lni

ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
PS =
Holtaimra utÂ, RÀd m¢g elû:
egyenlûs¢gjeled, Istenem, k¢t minusz.
Nekem szimplÀn el¢g: duplÀn kihÃzz.
K¢rlek, biztosra menj
most mÀr legk´zelebb,
ne legyelek,
faladra, tÁzfaladra kenj,
Ágy keljen fel a Nap,
ragyogjunk k´z´s koszvadÀs alatt,
¢s ami ehetû, ragadozÂk
em¢ssz¢k, hÁrhozÂk
Semminkbûl, bierce-i, blake-i
vadak ¢s madarak. Magam, magad.
Ha Ágy lesz, bÀrmi volt, meg¢ri:

Isten, ha mersz, ´lyvnek legy¢l eg¢rnyi.

A K°T UTOLSñ

R. P. tacskÂjÀra,
Rudi kutyÀra, in mem.

Nem lesz idû, nem lesz idû ä
nagyon rem¢lem,

¢s senki rÀk´vetkezû,
hogy m¢g meg¢ljem.

Ki j´n, ki megy, nem tudhatom,
minek is tudnom,

a tÀvval egy¡tt Ãszhatom,
nincs hogy megÃsznom.
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ElszÀll a h¢rakleitoszi
vÁz-szinuszg´rbe,

elszÀlltok, Rudy Bloom, Csuti,
micsoda k´rbe.

K¢preg¢ny-k¢k ¢g-bubor¢k,
hull nevetekkel

m¢lyek magasÀba ä el¢g,
hogy bukni sem kell.

R¢z PÀl

BöCSö EGY TEGNAPI ASSZONYTñL

Ha jÂl tudom, egyetlen magyar napilap sem Árta meg, barÀti telefonok ¢s levelek adtÀk,
adjÀk tovÀbb a gyÀszhÁrt, k¢sve: Àprilis 29-¢n Sydneyben meghalt Csillag Vera. K´zel-
rûl ismertem, tolulnak fel bennem, egymÀsra torlÂdnak a k¢pek:

Szent IstvÀn park 5. szÀm alatti lakÀsÀban (a hÀz falÀn ma mÀr eml¢ktÀbla hirdeti,
hogy itt ¢lt ¢s dolgozott f¢rje, BÀlint Gy´rgy, a nagyszerü ÃjsÀgÁrÂ, kivÀlÂ kritikus), a
DunÀra n¢zû szobÀban ÁrÂasztala f´l¢ hajol, besz¢lget¡nk, ÂrÀk hosszat figyelem,
amint elk¢pesztû aprÂl¢kossÀggal rajzolja egy k´nyvborÁtÂ vagy fed¢l terv¢t, n¢ha f´l-
Àll, hogy megn¢zze a PROPYL®EN KUNSTGESCHICHT°-ben, a MALONYAY-ban, valami-
lyen mÀs müvelûd¢st´rt¢neti munkÀban, milyen is egy g´r´g sisak, szÀzadfordulÂs
csillÀr, Szeged k´rny¢ki fokos, ViktÂria korabeli nûi kalap, afrikai lÀndzsa, egy szebeni
kulacs dÁszÁt¢se, breton fûk´tû, aztÀn vissza¡l dolgozni, vagy ahogy û mondja, piszmog
tovÀbb;

hosszan bÀmuljuk, hÀrmasban, a Jeu de Paume impresszionistÀit (akkor m¢g ott
voltak), azutÀn holtfÀradtan lerogyunk egy padra a TuileriÀk kertj¢ben, Vera kislÀnyt
mÁmelve nyafogja: ä Az eurÂpai kultÃrÀhoz, h¢las, lÀb kell!;

harmincadik sz¡let¢snapomon azon kesergek, hogy milyen ´reg lettem, v¢gem, û
vigasztalÀsk¢ppen a tÀviratot id¢zi, amit BÀlint Gy´rgytûl kapott harmincadik sz¡le-
t¢snapjÀra: àKorhatÀrt felemeltem. BalzacÊ ä c¢lzott a tÀvirat arra, hogy A HARMINC°VES
ASSZONY ÁrÂja ezt az ¢letkort m¢g az asszonyi l¢t csÃcsÀnak tartotta, ahonnan mÀr csak
lefele vezet Ãt, de...;

bekopog szerkesztûi szobÀmba a Sz¢pirodalmi KiadÂban, mutatja egy KrÃdy-,
Stendhal-, Swift-, MÂricz-k´tethez rajzolt vÀzlatait, nyolcat, tÁzet, nagyszerü mind, nem
tudunk vÀlasztani, û minddel el¢gedetlen, megint csak kislÀnyosan-´nironikusan sely-
pÁt: ä Pritty (vagyis legjobb barÀtnûje, KÀlmÀn KlÀra) sokkal jobban rajzol, mint ¢n;

kivÀndorlÀsa elûtt Àtj´n hozzÀnk a BÀthory utcÀba, k´nyveket hoz, amiket nem visz
magÀval AusztrÀliÀba, ¢s nem ajÀnd¢koz a mÃzeumnak (k´zt¡k a legkedvesebbet, a
THE LITTLE KING cÁmü k¢preg¢nyt, amit sajÀt kezüleg vÀgott ki egy angol lapbÂl ¢s
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ragasztott be egy albumba), aztÀn f´ln¢z a mennyezetre, ¢s id¢zni kezd, lÀtszÂlag ´t-
letszerüen: àTudom, hogy a mell¢kes ¢letben, a nem valÂdi ¢letben k¡szk´dve sokszor elmaradtam
az eszm¢nyeimtûl. De az ¢n valÂdi vilÀgomban sohasem tettem semmi rosszat, sohasem tagadtam
meg a hitemet, sohasem voltam hütlen ´nmagamhoz. Engem fenyegettek ¢s zsaroltak ¢s bÀntal-
maztak. De v¢gigjÀtszottam a jÀt¢kot. JÂ ¡gy¢rt harcoltam... Hiszek MichelangelÂban, VelÀz-
quezben ¢s Rembrandtban, hiszek a rajz hatalmÀban, a szÁnek rejtelmeiben, a mindent megvÀltÂ,
´r´kk¢valÂ sz¢ps¢gben ¢s a feltÀrult müv¢szetben, amely megÀldotta a k¢t kezemet.Ê Majd hoz-
zÀteszi: ä ...amely az ¢n k¢t kezemet nem Àldotta meg. ä SzomorÃsÀg, az ´nbizalom
hiÀnya, k¢ts¢g bÃjik meg a szavaiban, talÀn egy kis kihÁvÀs, kac¢rsÀg is. De az¢rt be-
fejezi a fohÀszt: ä çmen... Tudod, mi ez? ä Nem tudom. ä AZ ORVOS DILEMMçJç-ban
mondja a festû. ä Giccs ä Át¢lkezem ifjonti szigorral. ä Vera f´lhÃzza a szem´ld´k¢t: ä
A halÀla elûtt mondja. Giccs, de gy´ny´rü, ahogy Szerb TÂni Árta a CYRANñ-rÂl;

a Gerbeaud teraszÀn nagy nehezen rÀveszem ä hiszen alig besz¢l, magÀrÂl szinte
soha ä, mondja el, milyen is volt, amikor 1942 tavaszÀn letartÂztattÀk, a hÁrhedt Hadik
laktanyÀba vitt¢k, faggattÀk, fenyegett¢k ä hogy vert¢k volna, azt nem emlÁti; BÀlint
Gy´rgy´t is itt vallatjÀk k¢mked¢s gyanÃjÀval, majd Cser¢pfalvi Imr¢vel ¢s KovÀcs
Imr¢vel egy¡tt ÀtszÀllÁtjÀk a Margit k´rÃti foghÀzba, f¢l ¢vet ¡l vizsgÀlati fogsÀgban,
aztÀn szabadon bocsÀtjÀk, hogy egy hÂnap mÃlva b¡ntetûszÀzadban UkrajnÀba hur-
coljÀk ¢s 1943. januÀr 21-¢n meg´lj¢k. °s k¢rdezem egykori barÀtaikrÂl, JÂzsef Atti-
lÀrÂl, RadnÂti MiklÂsrÂl, Szerb AntalrÂl, D¢si Huber IstvÀn¢krÂl, Karig SÀrirÂl (aki
akkor ¢ppen a GulÀgban raboskodik), Sch´pflin¢krûl, Komor AndrÀsrÂl, Frankl SÀn-
dorrÂl, a legendÀs k´nyvk´tûrûl, arrÂl, hogy Ortutay t¢nyleg olyan kedves-rendes em-
ber volt-e fiatal korÀban;

amikor harmadszor is meg´zvegy¡lve utoljÀra hazalÀtogat AusztrÀliÀbÂl, valami-
kor a nyolcvanas ¢vekben, ZÀdor Anna rÂzsadombi lakÀsÀban azt latolgatjuk, j´jj´n-e
haza v¢gleg, s ¢n azt mondom, ha hazatelep¡lne, feles¢g¡l venn¢m. ä °ppen hÃsz
¢vvel vagyok ´regebb nÀlad, mondja. ä Mit szÀmÁt az!

*

De eml¢kcserepek, mozaikdarabkÀk helyett hadd soroljam inkÀbb a t¢nyeket.
Csillag Vera 1909-ben sz¡letett Budapesten. Jaschik çlmosnÀl tanult rajzolni, s bÀr
vonzÂdott k¢sûbb is a szecessziÂhoz, azokban az ¢vekben is, amikor az mÀr ¢s m¢g
nem volt divatban, k´nyvborÁtÂ- ¢s cÁmlaptervei, illusztrÀciÂi inkÀbb a tÀrgyi pontos-
sÀgbÂl kisugÀrzÂ korhangulat, ha Ãgy tetszik, kork´lt¢szet felid¢z¢s¢re t´rekedtek. Ki-
v¢telesen alapos müvelûd¢st´rt¢neti ismeretei voltak, kiv¢teles volt a stÁlus¢rz¢ke, Áz-
l¢se is: ¢rezte, ¢rtette annak a münek szellem¢t, amelyhez borÁtÂt rajzolt, n¢hÀny vo-
nallal, szÁnnel ¢letre hÁvott, ÃjjÀteremtett egy helyzetet, k´rnyezetet, lÀtvÀnyba l¢nye-
gÁtette Àt egy reg¢nyhûs egy¢nis¢g¢t. JÂl ismerte a kortÀrs magyar irodalmat, az ÁrÂk
becs¡lt¢k, javasoltÀk kiadÂjuknak, hogy ût k¢rj¢k fel Ãj k´nyv¡k cÁmlapjÀnak megraj-
zolÀsÀra; ÁzelÁtûk¢ppen Árok ide n¢hÀny nevet, azok¢t, akiknek versesk´nyv¢hez, re-
g¢ny¢hez, essz¢ihez cÁmlapot tervezett a hÀborÃ elûtt ¢s utÀn: BÀlint Gy´rgy, RadnÂti
MiklÂs, Szerb Antal, Nagy Lajos, MÀrai SÀndor, TamÀsi çron, D¢ry Tibor, TersÀnszky
JÂzsi Jenû, KolozsvÀri Grandpierre Emil, N¢meth LÀszlÂ, Hatvany Lajos, Illy¢s Gyula,
Vas IstvÀn, Kell¢r Andor, Ill¢s Endre, JuhÀsz Ferenc, Oravecz Paula (talÀn az û Kñ-
COS-Àhoz k¢szÁtett cÁmlapja volt a legszebb munkÀja). De a tipogrÀfiÀhoz is ́ reg nyom-
dÀszokat megsz¢gyenÁtû alapossÀggal ¢rtett. Elsû cÁmlapjait kis k´nyvkiadÂknak raj-
zolta a harmincas ¢vek elej¢n, majd a Cser¢pfalvinak, a R¢vainak, a Franklinnak is
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dolgozott, tervezûje ¢s tipogrÀfusa volt egy Ãj, kitünû, de r´vid ¢letü k´nyvkiadÂnak,
a Pharosnak, û k¢szÁtette p¢ldÀul RadnÂti müfordÁtÀsk´tet¢nek, az ORPHEUS NYOMç-
BAN-nak ¢s a KARUNGA cÁmü n¢ger n¢pmesegyüjtem¢nynek a cÁmlapjÀt is.

1933-ban ´sszehÀzasodott BÀlint Gy´rggyel. Esk¡vûj¡kre barÀtaiktÂl, RadnÂti
MiklÂs¢ktÂl verses tÀviratot kaptak: àSzÀrnyalÂ lelkek nÀsza mily hajnalhasadÀs! Derüs nap-
f¢ny k´vesse, ne ¢rje soha gyÀsz.Ê A feladÂ ¢s a cÁmzett tovÀbbi sorsÀnak ismeret¢ben el-
szorult torokkal olvasom a hajdani jÂkÁvÀnsÀgokat.

A t´bbi mÀr irodalomt´rt¢net, t´rt¢nelem. BÀlint Gy´rgy nem j´n haza UkrajnÀ-
bÂl. Vera ¢letvesz¢lyes kalandok, keserves bujdosÀs utÀn felszabadul, Ãjra dolgozni
kezd, szebbn¢l szebb borÁtÂkat rajzol a SzikrÀnak, R¢vainak, Sz¢pirodalminak, EurÂ-
pÀnak, Helikonnak, Magvetûnek. Feles¢g¡l megy KÀldor Gy´rgyh´z, a RÀdiÂ fûszer-
kesztûj¢hez; a àmÀsodik GyuriÊ-t 1950-ben mint angol k¢met ¢s jobboldali szociÀlde-
mokratÀt beb´rt´nzik, megkÁnozzÀk, ´t ¢v mÃlva szabadul; 1956 v¢g¢n letartÂztatjÀk
ä terhesen ä KÀldor lÀnyÀt, aki orvostanhallgatÂk¢nt vett r¢szt a forradalomban, s csak
az¢rt engedik szabadon, nehogy odabent sz¡lje meg gyermek¢t; KÀldor mindk¢t vej¢t,
GÀli JÂzsefet ¢s Csongovai Per Olafot halÀlra Át¢lik, GÀli b¡ntet¢s¢t ¢letfogytiglanira
vÀltoztatjÀk, Csongovait in contumatiam ¢ri az Át¢let PÀrizsban; 1958 elej¢n KÀldor
Gy´rgy belehal a b´rt´nben szerzett betegs¢g¢be ¢s lÀnyai sorsÀn ¢rzett izgalmÀba,
aggodalmÀba. Temet¢s¢n barÀtunk, KovÀcs Gy´rgy, az orvos besz¢l: ä Ez az ember
nem szÁvrohamban halt meg, nem is mÀs betegs¢gben: ezt az embert meg´lt¢k.

Csillag Vera megint magÀra marad. °vek mÃlva, anyja halÀla utÀn Ãgy d´nt, hogy
elfogadja diÀkkori hÂdolÂjÀnak, BÀlint Gy´rgy iskolatÀrsÀnak, RadvÀny Ferenc
Sydneyben ¢lû ¡gyv¢dnek segÁtû kez¢t: feles¢g¡l megy hozzÀ, kivÀndorol AusztrÀliÀ-
ba. Müv¢szi munkÀt ott hiÀba keres, de r¢gi barÀtokkal talÀlkozik, ¢s Ãjakkal ismer-
kedik meg, k´zt¡k az aggastyÀn OrbÀn Dezsûvel, a Nyolcak egykori tagjÀval, akinek
gyakran jÀr a müterm¢be, ¢s aki annyira becs¡li, hogy halÀla elûtt megk¢ri, fejezze
be f¢lbemaradt k¢peit. °s szÂ szerint k´vetve Voltaire tanÁtÀsÀt, Vera a kertj¢t müveli.
(Gy´ny´rü kert volt, mondjÀk, akik lÀttÀk, pÂtremek.) RadvÀny Ferenc meghal, Vera
most mÀr harmadjÀra ä ¢s v¢gleg ä egyed¡l marad, n¢ha hazalÀtogat.

Egyik pesti Ãtja alkalmÀbÂl felolvastam neki Vas IstvÀn vers¢t, az ñDA A TEGNAPI
ASSZONYOKHOZ-t:

àDe sz¢pek vagytok, tegnapi asszonyok!
HamvadÂ szemetekben m¢g n¢ha felragyog
A r¢gi b¡szkes¢g, amivel az elsû szeretût
VÀllaltÀtok papÀk-mamÀk, a vilÀg vÀdja elûtt,
Nem s¡t´tt¢tek le a szemeteket, ahogy illett akkoriban,
°s nem bujtattÀtok a szempillÀk fÀtylÀba d¢monian,
Ti elûsz´r itt mifel¢nk, ti vÀlogatott kedvesek,
Akikben az ´r´k nûis¢g Ãj hitt¢ lelkesedett,
A mi hit¡nkk¢, mely szemetekbe s¡t´tt, csalatatlan, fiatalon,
°s a ti n¢z¢setekbûl is a Rem¢ny, a Forradalom
HÁvott benn¡nket, az ¢bredû, felszÁtott VÀggyal egy ä
ñ, micsoda f´rtelmeket lÀtott k¢sûbb a szemetek,
Micsoda retteg¢seket, micsoda mocskot, hÀny halÀlt,
HÀny b´rt´n´n Àt ûrizte nek¡nk megvÀltÂ mosolyÀt,
M´g´tte hÀny holt f¢rfi eny¢sz, hÀny otthon f¡st´l´g...Ê
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ä PistÀtÂl tudom, mondtam, hogy a tegnapi asszony alakjÀt persze t´bb asszony-
bÂl gyÃrta ´ssze, tatÀr koponyÀkbÂl, buksi fejekbûl, k¡l´n´s keletiekbûl, de a legfûbb mo-
dellje te voltÀl, fûk¢nt amikor az Ãj gyalÀzatrÂl Árt, vagyis arrÂl, hogy k¢t f¢rjed k¢t
rendszer b´rt´neit jÀrta meg:

à...Mindegyitekhez milyen szeretûk tartoztak, micsoda f¢rjek,
Kik innen-onnan, amÁg lehetett, hozzÀtok visszat¢rtek!
TÀrsaim, hova tüntetek, ti tegnapi f¢rfiak?
Milyen sÁrok temettek el, milyen b´rt´nfalak?
Milyen vesztûhely vÀrt titeket, mif¢le Ãj gyalÀzatÃ tüz?...Ê

Vera nem szÂlt. TovÀbb erûlk´dtem: ä Azt hiszem, VastÂl hallottam azt is, hogy Tho-
mas Mann, amikor 1936-ban Pesten jÀrt, egy Petûfi SÀndor utcai f¢nyk¢p¢sz kiraka-
tÀban meglÀtta az arck¢pedet, ¢s azt mondta a kÁs¢ret¢ben levû ÃjsÀgÁrÂnak: ä Ez a
kÀprÀzatos turbÀnos nû ¢ppolyan, mint az ¢n JñZSEF-em bibliai fiatalasszonyai! Vagy
mint egy egyiptomi fÀraÂlÀny. Nem tudja, kicsoda? ä A feles¢gem ä felelte BÀlint
Gy´rgy. ä így t´rt¢nt? ä k¢rdeztem. ä R¢g volt, tÀn igaz se volt ä mosolygott sejtelme-
sen. °s hogy elterelje magÀrÂl a figyelmet: ä Az biztos, hogy Hatvany¢k est¢ly¢n oda-
j´tt hozzÀm. Amikor meghajolt, hogy bemutatkozzon, olyan merev volt, mint egy po-
rosz katonatiszt.

BÀmultam a hetven´t ¢ves Csillag VerÀt, gy´ny´rü volt most is. Meg¢rtettem mind
a f¢rfiakat, akik rajongtak a cs´ndes mosolyÃ asszony¢rt, szerett¢k, imÀdtÀk, Âvni
akartÀk, a àcsÃnya fiÃkÊ-at, akik tett¢k neki a sz¢pet, ÁrÀsaikkal, tetteikkel, hit¡kkel,
bÀtorsÀgukkal is hÂdoltak. Ihletûerû volt Vera, de nem Ãgy, mint az egykori francia
szalonok Madame R¢camier-i, Mademoiselle de Lespinasse-ai: a hallgatÀsÀval, a fi-
gyelm¢vel, a tekintet¢vel.

*

àAz utolsÂ idûkben bajos volt k´zlekedni vele ä Árja Sydneybûl k´z´s ´reg barÀtn¢nk.
ä Neh¢z volt k´vetni, amit mond, mert a mÃlt ´sszefolyt benne a jelennel.Ê

De annak, akiben ´sszeolvad az, ami volt ¢s az, ami van, kÁn-e mÃlt ¢s jelen egy-
mÀsba jÀtszÀsa? TalÀn ¢ppen Ágy jobb. Mert az ember a paradicsomra vÀgyik, amÁg ¢l,
¢s ä ahogy Proust mondta ä csak az elveszett paradicsom igazi paradicsom.

R¢z PÀl: BÃcsÃ egy tegnapi asszonytÂl ã 1155



1156

FIGYELý

àVALAKI N°Z EGY
ABLAKBñLÊ

TakÀcs Zsuzsa Ãjabb verseirûl
 

TakÀcs Zsuzsa: Viszonyok k´nnye
Jelenkor, P¢cs, 1992. 127 oldal, 99 Ft

TakÀcs Zsuzsa: TÀrgyak k´nnye
Jelenkor, P¢cs, 1994. 87 oldal, 190 Ft

TakÀcs Zsuzsa: UtÂszÂ
Jelenkor, P¢cs, 1996. 162 oldal, 440 Ft

TakÀcs Zsuzsa k´lt¢szet¢ben a v¢gtelent kap-
csolatok tagoljÀk, a teret az ¢rzelmek t´ltik ki.
Az idû is Ágy nyer ¢rtelmet: àSzeretn¢lek lÀtni,
szeretn¢lek lÀtni, akÀrhol / vagy, mert f¢lek, nincs
idû, keress meg! [...] Mit akar itt az elmÃlÀs?Ê
(K¹ZBEN S°TA A LIGETBEN, 1983.) çllandÂ t¢-
ma ¢s gesztus ez¢rt az eml¢kezet, a visszafel¢
tekint¢s; a mÃlt n¢ha a t´bbi idûn¢l is ¢rv¢-
nyesebb. Egy korai verscÁm 1970-bûl: AZT
MONDOD HOLNAP: TEGNAP ESETT. ESIK ä egy
Àlomvers 1992-bûl: àValÂsÀggal eml¢keztem rÀdÊ
ä vagy az 1989-ben megjelent vers:

HIçBA VAGY ITT

HiÀba vagy itt, mintha egy k´d-l¢ny
¡lne a helyedben. ä Itt volt ä
mes¢lem neked. FelrÀzol. ä Itt vagyok!
ä Itt volt ¢s besz¢lgett¡nk!
ºt´d az asztalt ¢s rÀm kiÀltasz
ä Most besz¢lget¡nk!
ä Most? ä prÂbÀlok figyelni,
de nem ¢rtem, mit akarsz mondani ezzel.
ä Itt volt ¢s besz¢lgett¡nk, ¢s azt mondta
szeret. ä Most mondom neked!
Olyan k¢ts¢gbeesett vagy, annyira
bizonygatsz valamit, hogy
nem merem megk¢rdezni tûled hangosan,
m¢rt kell fizetn¡nk minden¢rt,
¢s szinte mÀr bÀnom is, hogy
engedtem, hogy ilyen sokÀig maradj,
mert talÀn azt hiszed, van m¢g rem¢ny.

Nem lehet a jelenben megkapaszkodni, ¢s
m¢gis meg kell ´r´kÁteni. TakÀcs Zsuzsa k´l-
t¢szet¢nek k¢t nagy pill¢re a sz¡let¢snek-
anyasÀgnak ¢s az anya szenved¢s¢nek-halÀlÀ-
nak eml¢ket ÀllÁtÂ versek csoportja. ELýSZñ
¢s UTñSZñ a szeretett l¢nyek ¢let¢hez. Mind-
kettû az intimitÀs ¢s a hallgatÀs ter¡lete, m¢g-
is egyetemes (az ´r´k jelen ¢s az ´r´k nincs)
¢s versben kimondhatÂ, kimondandÂ, hiszen
¢ppen a hallgatÀsban sürüs´dik meg sok lelki
folyamat. °s sz¡ks¢g¡nk is van rÀ, hogy ilyen
verseket olvassunk.

A k¢t tÀmÀhoz persze gy´keresen mÀsfajta
versek tartoznak. Az ELýSZñ-val indulÂ,
1976-os JöLIUS ciklus dinamikus, csupa ige,
¢s nagy teret fog be, mint a teremt¢smÁto-
szok.

à°s megpattant az ¢g.
A vÁz hÀtÀra vett,
a KÁnok AlagÃtjÀn Ãsztatott,
s Ãsztak velem a sÀros csillagok.Ê

(AZ EML°KEZ°S ELýTTRýL)

Pedig (vagy: hiszen) ott van az elmÃlÀs tudata
az anyÀban: àMeghalok ¢n mÀr. K¢szÁtik ÀgyadatÊ
(JöLIUS, HALçLOM, SZºLET°SED) ¢s az Ãjsz¡-
l´ttben is: àIrgalmazz nekem, ha ¢lni akarsz. /
Dermedten n¢zlek, szük´lû kis Àllat, / utoljÀra lÀt-
lak mindÁgÊ (ELýSZñ).

Az UTñSZñ-ra ¢s a korÀbbi TçRGYAK
K¹NNY°-re (mindkettû k´tet- ¢s cikluscÁm is)
¢ppen az aprÂ r¢szletek, az alulmondÀs, a
szordÁnÂs hang jellemzû, a kev¢s jelbûl is ¢rtû
tapintat ¢s empÀtia (àNem mondom el, nehogy
megszidjanak, / hogy Ãgy viselkedt¢l, mint aki /
eg¢szs¢ges, mint bÀrki mÀsÊ ä A DESZKALAP), a
szeretet egyszerre elfogÂdott, m¢gis tiszta lÀ-
tÀsa:

àBÃcsÃt vesz mindenkitûl, mindenhol
elidûzik. F¢lek, hogy unjÀk.
TÃlsÀgosan lassan n¢zi az arcokat.
A semmitmondÂ szavaknak
eredeti ¢rtelmet tulajdonÁt.Ê

(KöT)

Az UTñSZñ k´tet azonos cÁmü r¢sz¢ben-
ciklusÀban a HALçLSZOBA cÁmü vers kapcsolja



´ssze a k¢t t¢mÀt: a felnûtt gyerek a sz¡let¢se
napjÀn hÁvja halott anyjÀt, egyszerre felnûtt-
¢s gyerektudattal. àNem fÀj a fejed, csontjaid
nem hasogatnak, / negyvenegy napja halott vagy,
lehet, / a gyomrod sem v¢rzik mÀr tovÀbbÊ, mond-
ja a felnûtt, ¢s a gyerek: àLezÀrult arcod mint
egy szem, lehet, / mÀr nem szeretsz. [...] JÀtszd el,
hogy meghalsz, hadd legyek / veled! // Legyen a
szÁnhely a halÀlszoba!Ê ä majd megint a felnûtt-
hang id¢zi a kÂrtermet, a test ÃtjÀrÂl tudha-
tÂkat, ¢s fejezi be a verset az ¡ress¢g metafo-
rÀival. A szokatlan àhalÀlszobaÊ valÂszÁnüleg
akkor is a megszokott hÀlÂszobÀt juttatnÀ
esz¡nkbe, ha nem a gyerek hÁvnÀ az anyjÀt
jÀtszani. A halÀlt felfogni jÂzan ¢sszel (felnût-
ten) nem lehet. A àgyerekÊ a teremt¢s ig¢j¢-
vel szÂl k¢tszer is: àhadd legyek veled... legyen a
szÁnhelyÊ. HÀt lehet? ¹tsz´r hangzik el a meg-
t´rt¢nt t¢ny lehetûs¢ge, ¢s mindig mÀst jelent
a l¢tige. Lehet: àakkor sem hiszemÊ, ànem tudha-
tÂÊ, à¢s m¢gsem lehetÊ, àtalÀn el kell fogadniÊ, àta-
lÀn igen, talÀn nemÊ.

A szeretet elveszt¢se fÀj a legjobban, hi-
szen amÁg az az illÃziÂnk, hogy megszÂlÁtunk
valakit, aki nincs, eg¢sz l¢ny¡nkkel fel¢ for-
dulunk, ¢s egy r¢sz¡nk a halÀla tudatosÁtÀsÀ-
val megszünik. Azt hiszem, a àlehet, hogy nem
szeretszÊ mondat nem ¢rtelmezhetû (matema-
tikailag), de m¢g mindig k´nnyebb elfogad-
ni, kimondani, mint azt, hogy à(lehet, hogy)
nincsÊ. Ez¢rt is fordul a k´ltû Camus K¹-
Z¹NY-¢nek elsû mondatÀhoz (àMa meghalt
anyÀm, vagy talÀn tegnapÊ), amikor a BEFEJE-
Z°S ciklusban a halÀl t¢ny¢t k´zli.1 De a ver-
sek legnagyobb r¢sz¢ben nem mond le a mÀ-
sodik szem¢lyrûl.

TakÀcs Zsuzsa k´lt¢szet¢nek a megszÂlÁtÀs
alaphelyzete. Ez a k´lt¢szet bel¡lrûl vet¡l a
vilÀgra, a tÀrgyakat gyakran szimbolikusan
megszem¢lyesÁti, a k´ltû vel¡k is viszonyban
van, megszÂlÁtja ûket is, vagy sajÀt ¢rzelmeit
k´lcs´nzi nekik. A bÃtor, a szoba vagy a hÀz
gyakran metonimikusan jelenti tulajdonosÀt,
lakÂjÀt. De ez mÀr az emberi kapcsolatok hÀt-
tere,2 amelyek hol kÁv¡lrûl, hol bel¡lrûl, hol
prizmaszerüen egyszerre t´bb sz´gbûl lÀtsza-
nak,3 k¡l´n´sen a korÀbbi versekben.4 A be-
sz¢lû vagy a megszÂlÁtott szem¢ly¢nek nyelv-
tani vÀltogatÀsa a k¢sûbbi versekben is elûfor-
dul (àNem ezt akartam mondani. Egy halÀlos be-
teg / k´zel¢ben ¢lÊ ä VILLAMOSON), de az utÂbbi
hÀrom k´tet verseiben a n¢zûpont vÀltozÀsa

helyett a szem¢lyek azonossÀga vÀlik bizony-
talannÀ,5 sokszor enigmatikus n¢vmÀsok he-
lyettesÁtik ûket (àvalakiÊ, àakit szeretszÊ), illetve
a versek t¢mÀjak¢nt jelenik meg az idegen-
s¢g (N°GER Ný) ¢s az azonossÀg (EGY ISME-
RETLEN BALLONKABçTOS F°RFI J¹N), a k´zel-
s¢g ¢s a tÀvolsÀg (àDe te / maradj meg tÀvolinak,
szinte idegennek, / hadd jÀtsszon lÀzadÂ k¢pzeletem
/ veled!Ê ä VçRAKOZçS, àA tÃl-k´zelbûl-szÂlÀs biz-
tosan megzavarÊ ä VíZPART), sût az ´nmegfi-
gyel¢s vesz¢lye, Àra is:

àHonnan van ennyi elbizakodottsÀg bennem,
hogy azt hiszem, kÁv¡lrûl szeml¢lhetem az ¢letem
¢s nem fizetek rÀ. Azt hiszem, fizetni akarok.Ê

(MINDIG IS TUDTAM)

Nem a viszonyok egyszerüs´dnek, TakÀcs
Zsuzsa k´ltûi nyelve vÀltozott, vÀltozik folya-
matosan, ami a kilencvenes ¢vektûl, a terzi-
naformÀval ´sszekapcsolÂdva lett nyilvÀnva-
lÂ,6 de mÀr az 1986-os ELT°KOZOLT ES°LYEM
verseitûl tetten ¢rhetû. Egyr¢szt ekkor jelenik
meg az ironikus hangv¢telü versek tÁpusa
(LEV°L A VçLTOZçSRñL), mÀsr¢szt a korÀbbi
erûsen metaforikus-szimbolikus nyelv ettûl
fogva az ¢lûbesz¢dhez k´zelÁt, mik´zben rit-
musban, alakzatokban, nyelvi reflexiÂban sü-
rüs´dik.7 TalÀn klasszicizÀlÂdik a hang, tÀr-
gyiasul, legalÀbbis r¢szben, bizonyos tÁpusÃ
versekben. (àNem rejt¢lyes, hiÀnyos inkÀbb, / amit
mond, amit a kez¢bûl kiadÊ ä mintha AZ °JSZAKAI
UTAS [1996] elsû sorai is ezt igazolnÀk, de ez
mÀr a legÃjabb versek jelk¢pesebb k´re,
amelyekhez m¢g visszat¢rek.)

InkÀbb azt mondhatnÀm, hogy a kilenc-
venes ¢vek k´teteiben a szÂk¢pek helyett az
Àlmok k¢pei vÀlnak egyre gyakoribbakkÀ, a
k¢pzelet irÀnyÁthatÂ munkÀja Àtadja hely¢t a
tudatalatti vagy ´ntudatlan folyamatok tuda-
tos megfigyel¢s¢nek. AZ ELT°KOZOLT ES°-
LYEM-ben olyan versek jelennek meg, me-
lyekben az Àlom a halÀl felfogÀsÀt, a halott-
hoz szÂlÀs irrealitÀsÀt enyhÁten¢, az ¢bren
¢rthetetlen t¢nyt dolgoznÀ f´l, ha tudnÀ, il-
letve a vers ennek a paradox voltÀt r´gzÁti. A
megszÂlÁtÀs ehhez a vilÀghoz vonja a halottat,
de a kommunikÀciÂt nincs mÂd e vilÀgi logi-
kÀval tovÀbbgondolni. Az ¢lû csak àaz¢rt akar-
na besz¢lniÊ a halottal, àhogy tûle halljaÊ: nem
igaz a boldogtalansÀgÀrÂl szÂlÂ Àlma (HAJ-
SZA); egy idegenben az apjÀra v¢l ismerni, de

Figyelû ã 1157



ànem akartam lÀtni / nyakÀn a vÀratlan kigyÃlÂ,
v´r´s foltokat, / Ãj ing¢t, amit mÀr nem ismerhet-
temÊ (TE, AKI ANNYIRA) ä vagy a paradoxon
tÃloldalÀra ker¡l, mint valami rafinÀlt M´bi-
usz-szalagon:

àLassan mÀr otthonosabb lesz nekem itt
k´ztetek, mint amikor m¢g ¢ltem.Ê

(ZçRT AJTñ, LECSUKOTT
SZEM, 1989)

(HasonlÂ a halott szemsz´g¢bûl Árt vers: àFe-
lûlem meg is halhatsz. Te lenn¢l / az elsû halottam.
UtÀnam az elsû te lenn¢lÊ ä NYçR, 1986.)

Az id¢zett versek t´bbs¢ge Àlomvers, leg-
alÀbbis az Àlom logikÀjÀt, n¢ha igen sz¡rreÀlis
belsû evidenciÀit k´vetik. Persze van Àlom,
amely ¢ppen megvilÀgÁtja az ¢rthetetlent. Az
1992-es VISZONYOK K¹NNYE verseiben a k´l-
tû feltünûen sokszor hasznÀlja a meg¢rt¢s lo-
gikai-nyelvtani fordulatait ä àtehÀt, ez lehet,
igen, ezek szerintÊ ä, ¢s gyakran az Àlom vagy
Àlomszerü helyzetek ¢rtelmezik a valÂsÀgot,
à...a vakÁtÂ, tiszta, szabadÁtÂ hÂbÂl / m¢rt igyekszem
a szük ¢s romlÂ / ¢p¡let fel¢, mely ezek szerint: az
¢letem?Ê (CSAK VEREJT°KBEN, FULDOKOLVA.)
De a megfejt¢s nem mindig ilyen egyszerü ä
àEgy ismeretlen ballonkabÀtos f¢rfi j´n / velem
szemben a kihalt ¢jszakai utcÀn / ¢s mosolyog. ý
az tehÀt, akit szeretekÊ (EGY ISMERETLEN BAL-
LONKABçTOS F°RFI J¹N) ä, n¢ha az irracio-
nalitÀs fel¢ mozdul el, olykor tudatosan meg-
teremti az ûr¡let vilÀgÀt. A legpregnÀnsab-
ban ezt a HATALMAS, °DES SZýLýSZEM-mel
kezdûdû N°GY VERS-ben lÀtjuk. A mÀsodik
versbeli borzalmas Àlomban viaszos, halott
csecsemû sz¡letik,

àä ögy kell tenn¡nk, mintha ¢lne! ä mondta
a bÀba, ¢s f´lkiÀltott egymÀs utÀn k¢tszer:
ä Milyen ¢desen kalimpÀl!Ê

A àk´z´nyÊ, a àhomÀlyos büntudat ¢s f¢lelemÊ m¢g
az Àlom¢, ¢s logikus utÀna a k¢rd¢s is: àUgye
nem vagyok szerelm¡nk gyilkosa? / Ugye az egy
idegen f¢rfi gyermeke volt?Ê ä de mire v¢lj¡k a
bizonygatÀst?

àA legvalÂszÁnübb, hogy egy viaszbabÀrÂl
van szÂ. Valami kegyetlen tr¢fa lehetett,
hiszen k´r¡l´tt¡nk minden: ¢let.Ê

Szerencs¢re a zÀrÂ k¢t sor visszat¢r az elsû
vers jelen idej¢hez (àha most... sikoltozva for-
dul a villamosÊ), amelyrûl ha nem mondja is
ki a k´ltû, ¢rz¢kelteti, hogy szint¢n Àlom.
çlom az Àlomban ä de igen hatÀsosan id¢zi
az ûr¡letet.8

M¢g bonyolultabb az Àlom ¢s a valÂsÀg vi-
szonya az çTVçLTOZçSOK-ban. T´bb olvasata
is lehet a versnek: l¢tezik-e az Àgyban talÀlt
figyelû bogÀr, ha igen, a villanyf¢nyre benyitÂ
szeretûtûl f¡ggetlen¡l vagy ¢pp hogy azonos
vele,9 a fel¢bred¢s vetÁti-e rÀjuk az azonossÀ-
got, vagy itt is Ãjabb Àlomba ker¡lt¡nk? Ami
a magyarÀzatot adnÀ, a logikus mondatszer-
kezet enigmatikus: àBenyit / akit szeretsz.Ê ...
àIgen, tudod, hogy baj van. Aki nemr¢g m¢g / pÀr-
nÀdon fek¡dt, az figyel feket¢n, mereven.Ê K¢r-
d¢s, honnan: a tudatbÂl vagy az ajtÂbÂl? De
nem mindegy? àAki nemr¢g m¢g pÀrnÀdon fe-
k¡dtÊ: nemcsak nyelvtanilag: szerep¡k szerint
is vonatkozhat bÀrmelyik¡kre.

Hogy mi nyilvÀnvalÂ ¢s mi logikus?
Ugyanebbûl az ¹T VERS-bûl a harmadik a
NOS, HçT HAZAJ¹TTEM, ahol minden eviden-
cia tÂtÀgast Àll. A k´znyelvben a vak is lÀtja,
ami nyilvÀnvalÂ. TakÀcs Zsuzsa kiegyenesÁti a
paradoxont, igazat mond: àA vak is tudhatja,
lÀthatja a s¡ketÊ ä valamilyen mÂdon csak el¢r
hozzÀjuk a valÂsÀg. àHallhatja szÁvemÊ, ha ¢r-
teni nem tudja is. Mit is? àHa hittem volna /
¢rzelmeidben, bizakodÀsra nincs ok.Ê öjabb k¢t-
¢rtelmüs¢gek ä a hit ¢s a bizakodÀs ellent¢tbe
ÀllÁtott szinonimapÀr, amellett kijelent¢shez
kapcsolÂdik a felt¢tel ä k¢t olvasattal: ha hit-
tem volna: ànem hittemÊ, vagy: àha hittem is, mÀr
nem hiszekÊ. NyilvÀnvalÂ? Akkor lenne, ha a
vak is lÀtnÀ, holott a s¡ket is k¡szk´dik a
meg¢rt¢ssel.

Csak a lÀzadÀs biztos. A vers sz¡rreÀlis
k¢ppel zÀrul. Az ¢jszaka, a k¢s, a csillag
ugyanÃgy JÂzsef Attila vilÀgÀt id¢zi, mint a
verscÁm. A k´vetkezû vers pedig a szint¢n lÀ-
zadÂ SzabÂ Lûrincet: àírd meg a verset ¢s me-
nek¡lj! / Mint gyÃjtÂbombÀt, hajÁtsd el / kem¢nyen,
messzire!Ê Kafka, Shakespeare, JÂzsef Attila,
SzabÂ Lûrinc ¢s talÀn Villon: ´t fogÂdzÂ.

Az ¢rzelmek vilÀga legalÀbb olyan bonyo-
lult, mint az Àlmok¢: àM¢rt hoztÀl virÀgot, hi-
szen m¢g ¢lek?Ê àEgy forradÀs az Àgyam mellett
ÀllÂ fikuszon. / Ilyen sebeket ûrz´k ¢n is?Ê ä Hogy
ne irreÀlisan, hanem a valÂsÀgbÂl k´vetkez-
zen az ¢let ¢rtelme, ahhoz a szenved¢s lÀtvÀ-
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nyÀra, a szeretet tehetetlens¢g¢re van sz¡k-
s¢g. Az 1994-es TçRGYAK K¹NNY°-t mÀr nem
uraljÀk az Àlmok, vagy nem tanulsÀgosan
(àMegsz¡letett a d´nt¢s, mondod. / De hogy ez mit
jelent, ¢s annyira mi¢rt / feh¢redt¢l el, azt elhall-
gatod elûlemÊ ä D¹NT°S). A TçRGYAK K¹NNYE
ciklusban tÀrgyak ¢rtelmezik a fÀjdalomban
tehetetlen¡l r¢szt vevû szemtanÃ ¢let¢t: az
¢rintetlen¡l megmaradt ûszibarack, a f¢ny¡-
ket vesztett evûeszk´z´k vagy a margarin:

MARGARIN

VillÀval ´sszekarcoltad a margarint.
Visszahûk´ltem tûle, amikor a doboz
fedel¢t levettem. FÀjdalmadban, mondtad.
Eszerint Ágy kell ¢lnem.

A l¢lek mük´d¢s¢nek furcsa kettûss¢ge,
hogy a kÁn, a fÀjdalom lÀtvÀnyÀra figyelû te-
kintet az ¢let kÁnos helyzeteit is ¢lesen lÀtja,
¢s a humor¢rz¢k ilyenkor (a szint¢n tilos te-
r¡leten) a legvadabb formÀban t´r f´l:

àNem vÀlok nyugtalannÀ, ha a hÀzszÀmom
¢s ¢veim szÀmÀnak ´sszege
nem oszthatÂ hÀrommal.
Nem menek¡l´k a szekr¢nybe
a t¢v¢bemondÂ ÀthatÂ tekintete elûl.
Hogy ûr¡ltek k´z´tt ¢lek, nyilvÀnvalÂ.
De nem eml¢kszem, mikor szÀllÁtottak beÊ

(EGY öJSçGHíRRE)

ä illetve ugyanaz a tombolÀs t¢pi sz¢t (fegyel-
mezett mozdulatok helyett) a nagybetegnek
szÀnt r¢test, amely a szerelem eml¢k¢rûl is le-
rÀntja a v¢dûr¢teget, ¢s egy utcai lejmolÂ
alakjÀban lÀtja k¢nyszeresen volt kedves¢t:
àMinden alkalommal elÀllt a szÁvver¢sem: / ugyan-
az az alkat, fejforma, k´rszakÀll, / ¢s ä ne is ha-
ragudj! ä ugyanaz a kiss¢ / k¢regetû testtartÀs, ki-
¢heztettek?Ê (A HASONMçS.)

E verseknek a k´tetek fel¢pÁt¢s¢ben ellen-
pontozÂ szerep¡k van. A VISZONYOK K¹NY-
NY°-ben Ágy ¢kelûdik az Àlmok, Àlomszerü vi-
szonyok HATVAN VERS-e ¢s a halÀllal, l¢lekkel
foglalkozÂ EML°KEZ°S-GYAKORLAT gyakran
transzcendens versei k´z¢ az °DES CHUR-
CHILL, K¹SZ¹N¹M A TçVIRATOT ciklus, ¢s
ugyanilyen k´zb¡lsû helye van A HASONMçS
gyilkos humorÃ darabjainak k¢t ¢vvel k¢sûbb

a TçRGYAK K¹NNY°-ben. Az UTñSZñ k´tet-
ben ä a K°SLELTET°S-beli k¢t Ãj darabon kÁ-
v¡l ä a VçLOGATOTT VERSEK legelej¢re ker¡l-
nek e szilaj versek, ¢s k¢sûbb mÀr nem t´rik
meg az Àlom-szerelem-szeretet-r¢szv¢t ¢s
transzcendenciakeres¢s Áv¢t.10

Ahogy a k´tet v¢g¢n a testtûl a l¢lek fel¢
fordul a figyelem, tovÀbb vÀltozik a hang,
mÀsfajta szem¢lyess¢g ¢rv¢nyes¡l. Az ANIMA
cÁmü versben egyszerre, egymÀs utÀn hall-
hatjuk a legszem¢lyesebb hangot: àHovÀ ju-
tottam, hogy ennyire / fontos ez a vÀros, bukÀsom
szÁnhelye. / Az utcÀra hordott lomokhoz t¢rdelek /
¢s berendezem vel¡k Ãj vilÀgomÊ ä a halhatatlan
l¢lekk¢nt szem¢lytelenn¢ tÀvolÁtott ¢nt: àEgy
nû homÀlyos Ãtjain jÀrok, / aki arcÀnak verejt¢k¢vel
keresi kenyer¢t, [...] aki levelet Ár ¢s azt hiszi, ver-
seit, / cÁmzettje a vilÀgÊ ä ¢s mintha ez sem vol-
na el¢g: a l¢lek valÂban szem¢ly f´l´tti lesz,
amikor egy mÀsik k´ltû, a p¢ldak¢p vers¢bûl
vett (egyetemes) kÁnnal, Pilinszky APOKRIF-jÀ-
nak k´zponti k¢p¢vel àÀll bosszÃtÊ az ût ÁrÂ
TakÀcs ZsuzsÀn:

àçlmÀban bosszÃt Àllok a testen,
megcsÃfolom f¢lbemaradt talÀlkozÀsait,
erdûi hely¢be egy halÀltÀbor megcsonkÁtott
fÀit ¡ltetem.Ê

Egy mÀsik versben viszont a kollektÁv imÀt
szem¢lyesre formÀlja a k´ltû: àçlmomban
hajtsd hozzÀm f¡ledet, / ¢s ne torolj meg minden
bün´s gondolatot, / de csinÀlj a napnak bennem
sÀtrat.Ê (ENGEDD, HOGY HOMLOKOM M°G F¹L-
DERºLJ¹N.)

M¢g egy verstÁpusrÂl kell szÂlnom. Az
UTñSZñ Ãj verseiben megjelenik egy harma-
dik szem¢lyben besz¢lû jelk¢pes versfajta, il-
letve hÀrom vers: A KíS°RTý, AZ °JSZAKAI
UTAS ¢s A TILTAKOZñ, amelyek talÀn nem v¢-
letlen¡l juttatjÀk eszembe T. S. Eliot k¢sei
verseinek jelk¢peit (aki t´bbek k´z´tt Keresz-
telû Szent JÀnos-id¢zeteivel is kapcsolÂdik a
XVI. szÀzadi k´ltû magyar fordÁtÂjÀhoz, Ta-
kÀcs ZsuzsÀhoz). A KíS°RTý mondatfüz¢se,
ÀthajlÀsai, utcai lÀmpÀja, ablakbÂl kihajolÂ
hûse mintha Eliot korai korszakÀt is id¢zn¢k:

àFerd¢n hull a hÂ, oldalazva,
egy autÂ a hÂ fedele alatt behorpadva
fekszik az egykori Ãton, a fenyûk
befalazva, az utcalÀmpa nyugtalanul k´r´z,
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nyomokat keres a hÂban.
Valaki n¢z az ablakbÂl, ¢jjel f¢l egy,
sorsa dzsungel¢bûl most kifel¢ tekint.Ê

(A KíS°RTý)

Persze a k¡l´nbs¢geket is hosszan lehetne so-
rolni, p¢ldÀul az angol nyelvben megvalÂsÁt-
hatatlan idûm¢rt¢kes l¡ktet¢st11 vagy Eliot
verseinek mÀsfajta szem¢lytelens¢g¢t. M¢gis
e jelk¢pek egyszerre allegorikusak ¢s szimbo-
likusak (mint a N°GY KVARTETT bizonyos r¢-
szei); A KíS°RTý az Istennel valÂ talÀlkozÀs,
AZ °JSZAKAI UTAS az ¢let, A TILTAKOZñ a halÀl
allegÂriÀjak¢nt is olvashatÂ. Holott mindhÀ-
rom vers konkr¢t, mÀs versekbûl is ismert
(mondhatnÀm: szokÀsos) r¢szletekben bûvel-
kedik, mÀsr¢szt egyÀltalÀn nem k´nnyü a
megfejt¢s¡k. àNem rejt¢lyes, hiÀnyos inkÀbbÊ ä
mondja AZ °JSZAKAI UTAS elsû sora, de a
konkr¢t helyzettel indulÂ vers folyamatosan
allegorikussÀ tÀgul, az utas, a tÀvozÂ, a
s¡llyedû hajÂ m¢giscsak jelk¢p. àHasonlat volt
mindenÊ ä kezdûdik A TILTAKOZñ, pedig csak
ezutÀn lesz a versben minden: hasonlat, me-
tafora, metonÁmia.

N¢zz¡k ezt a rendkÁv¡l enigmatikus ver-
set. Ne felejts¡k el, hogy az anya halÀlÀnak
TçRGYALçS-Àt zÀrja le.

A TILTAKOZñ

Most hogy elhÃztÀk a f¡gg´nyt,
lÀtszik az ¡res szÁnpad, mÀr tudja
hasonlat volt minden,
minden kapu nyitva, f´lmehet a rozoga
l¢pcsûn az utolsÂ emeletre.

A szÁnt¢r (k¡l´n´sen a kontextus ismeret¢-
ben) allegorikusnak tünik. Ehhez k¢pest konk-
r¢tum k´vetkezik:

            àA k´v¢r
hÀzmesternû elûj´n, kez¢ben virÀgos
felmosÂruha, k´sz´n a f´lfel¢ igyekvûnek,
¢s az vÀlaszol neki. Ezek tehÀt a v¢gszavak.Ê

ä Az enigmatikus utalÀs ellen¢re m¢g marad
a konkr¢t helyzet illÃziÂja:

àA hÀz t´r¢keny, akÀr egy koponya,
jÀrkÀl benne nyughatatlan ¢s sÂhajtozik.
A kûporban csikorog a talpa.Ê

Itt megvÀltozik a n¢zûpont: egy Ãjabb har-
madik szem¢lyü, egy¢bk¢nt meg nem neve-
zett szereplû, talÀn csak a jÀrÂkelû szem¢vel,
alulrÂl lÀtjuk a àtiltakozÂ alakotÊ.

            àAz utcÀn
jÀrva aki feln¢z, lÀtja a fal ¡regeiben
megÀllÂ, tiltakozÂ alakot. LÀtja,
elvÀlni a tÀmfalaktÂl lassan, haladni
f´lfel¢ szitÀlÂ csigavonalban.Ê

BÃcsÃt mondtunk a realitÀsnak, biztos most
mÀr, hogy szimbolikusan kell ¢rteni a t´rt¢-
n¢st: a hÀzrÂl levÀlÂ alak, mint egy lev¢l, egy
pihe, (àmint viharokra emelt nyÀrderüÊ, id¢zem
Pilinszkyt), f´lfele szÀll.

àA gerendÀkbÂl lÂgnak a vasak, ker¡lgeti
a f´lszedett burkolÂlapokat, a zsÀkhegyeket,
a l¢cek buktatÂit, ¢s eltünik a homÀlyos
magasban.Ê

Vele ellent¢tesen àtompa csattanÀsÊ is hallat-
szik, de nem der¡l ki a v¢gsû szem¢lytelen-
s¢gben, hogy ki vagy mi zuhan le: sejteni le-
het, hogy a l¢lek vÀlik el a testtûl, m¢gsem
emberi test, hanem a korÀbbi hasonlÁtott, a
hÀz omlik ´ssze ä ¢s a hasonlÂ, az ¢ppen itt
szervess¢ is vÀlÂ koponya: megnyugszik?
megsemmis¡l?

àHa a tompa csattanÀs el-
csattan, ha forog majd a betonkeverû,
csapkodnak a fest¢kes hengerek,
nem gy´trik t´bb¢ k¢rd¢sek a koponyÀt,
kocsonyÀs belsej¢ben el¡l a k¢tked¢s zaja.Ê

A TILTAKOZñ k¢peivel, fogalmaival szerve-
sen kapcsolÂdik TakÀcs Zsuzsa hÀzat ¢s lakÂ-
jÀt metonimikusan ´sszefogÂ verseinek so-
rÀhoz. Az Ãj versek k´z¡l a F°LREVONTAK
¢s az EGY LAKçS FELSZçMOLçSA m¢g k¡l´n
t¡kr´t tart e versnek, olyannyira, hogy id¢z¢-
s¡k mÀr tÃlmagyarÀzÀsszÀmba menne. (A test
¢s a l¢lek elszakadÀsa ¢s az igeneves vers-
cÁm id¢zi Nemes Nagy çgnes vers¢t, A TçVO-
Zñ-t is.)

TakÀcs Zsuzsa k´lt¢szet¢nek t´bbsz´r´s
megÃjulÀsÀt lÀthattuk az utÂbbi ¢vek k´tetei-
ben, ¢s mÀst nem is kÁvÀnhatnÀnk, csak ilyen
verseket ä de kisebb Àron.



Jegyzetek

1. A VERSET MEGFOSZTJçK RUHçJçTñL cÁmü ÁrÀsÀban
TakÀcs Zsuzsa maga mondja el az UTñSZñ k´tet àBE-
FEJEZ°S cÁmü ciklusÀt kitevû magÀnyos versÊ keletkez¢-
s¢t. (Liget, 1996. szeptember.)
2. àAz Àtrendez¢s, k´lt´zk´d¢s, belsû tatarozÀs mint a vi-
szonyok restaurÀlÀsÀnak-leltÀrozÀsÀnak metaforÀja olyan
nemzed¢ki k´ltûk alkotÀsÀhoz kapcsolja ezt a verset [az çT-
RENDEZ°S-t], mint VÀrady SzabolcstÂl a SZ°KEK A DUNA

F¹L¹TT vagy Rakovszky ZsuzsÀtÂl az IDýT¹RED°KEK  cÁ-
mü ¢s egy sor mÀs versÊ, veszi ¢szre Ferencz Gyûzû (PO-
KOL °S IMA. TAKçCS ZSUZSA: VISZONYOK K¹NNYE.
KortÀrs, 1992. 7.), aki persze nem emlÁti sajÀt VIGYç-
ZAT, OMLçSVESZ°LY! cÁmü vers¢t.
3. à°s ez osztÀlyr¢sz¡nk magasztos szomorÃsÀga, hogy vi-
lÀgunkban minden Te-nek Az-zÀ kell lennie. BÀrmily je-
lenvalÂ volt is a Te a k´zvetlen viszonyban ä amint e vi-
szony megtette a magÀ¢t, vagy pedig ÀthatottÀk az eszk´z´k,
a k´zvetÁt¢sek, tÀrggyÀ lesz a tÀrgyak k´z´tt, a legelûbbre
valÂ bÀr, de m¢gis eggy¢ k´z¡l¡k, a neki rendelt m¢rt¢kkel
¢s hatÀrral.Ê Martin Buber: °N °S TE. EurÂpa, 1994.
FordÁtotta BÁrÂ DÀniel. 22. o.
4. LÀsd a TºK¹RFOLYOSñ c. k´tet Csür´s MiklÂs Àltal
emlÁtett sÁkvÀltÀsait. (TºK¹RFOLYOSñ. TAKçCS ZSU-
ZSA VERSESK¹TET°RýL. Jelenkor, 1984. mÀrcius.)
5. V´r´s IstvÀn emlÁti az ¢n-te-û viszony szerelmihÀ-
romsz´g-helyzet¢t (TE, ý, °N. °S, 1996. mÀjus 31.).
TamÀs Ferenc az ego sz´vegbeli helyzeteit vizsgÀlja
r¢szletesen, bÀr ¢pp a sz´veg talÀnyos volta miatt va-
lÂszÁnüleg tovÀbbi olvasatok lehets¢gesek. (...EDZ°S

A V°GSý EGYEDºLL°TRE... TAKçCS ZSUZSA: UTñSZñ.
Jelenkor, 1997. februÀr.)
6. àA [Dant¢t id¢zû] terzina azonban t´bb allÃziÂs jÀt¢k-
nÀl. TakÀcs Zsuzsa megtalÀlta azt a formÀt, amely ´ssze-
füzi az ´nÀllÂ szerkezetekk¢nt is felfoghatÂ verseket, Àm
el¢g laza ahhoz, hogy a k´ltû szabadon mozogjon benne,
hogy szabadon hajlÁtsa c¢ljaihozÊ ä Árja Ferencz Gyûzû
(i. h.). Csak lÀtszÂlag mond ez ellent BÀrdos LÀszlÂ
megÀllapÁtÀsÀnak: à...szabÀlytalan terzinÀi egy¢bk¢nt
[...] a k´ltû erûsebb t´m´rÁtûig¢ny¢rûl is vallanak. K´zvet-
len ¢rz¢s, illetve elvonatkoztatÂ, tÀvlatba helyezû szÀmvet¢s
k´z´tt m¢g r´videbb az Ãt, m¢g kevesebb a k´tûanyag, mint
korÀbbi verseibenÊ. (A TALçLKOZçS L°NYEGIS°GE. TA-
KçCS ZSUZSA VERSEIRýL. Vigilia, 1993. 5.)
7. TalÀn a MargÂcsy IstvÀn Àltal leÁrt mondatk´lt¢-
szeti fordulat jelentkezik itt is. (àN°VSZñN IGEÊ ä VçZ-
LAT AZ öJABB MAGYAR K¹LT°SZET K°T NAGY PO°TIKAI

TENDENCIçJçRñL. In: àNAGYON KOMOLY JçT°KOK.Ê
TanulmÀnyok, kritikÀk. Pesti Szalon, 1996.)
8. Ferencz Gyûzû tovÀbbmegy az ¢rtelmez¢sben:
àt¢nyszerü ÀlomleÁrÀs, amely magÀban hordozza ¢rtelme-
z¢s¢t [...] a k´ltû k¢ts¢gbeesetten keres Àlombeli valÂsÀgos
magyarÀzatokat [...] De nincs megk´nnyebb¡l¢s, nincs ¢b-
red¢s ebbûl az ÀlombÂl, a viszonyok halott gy¡m´lcse fekszik
ottÊ (i. h.).
9. TamÀs Ferenc mÀshogy olvassa a verset: àA Kaf-

kÀra jÀtszÂ çTVçLTOZçSOK -ban eltÀvolÁtÂ, tÀrgyiasÁtÂ for-
mÀban: mÀsodik szem¢lyben neveztetik meg az ¢n; a volt
szeretû dermedt, fekete bogÀr a pÀrnÀn, s a te (Ïakit sze-
retsz...Î) j´n be vÀratlanul az ¢jszakai szobÀba, hogy se-
gÁtsen, de ego elhÀrÁtja az ajÀnlkozÀst.Ê
10. TakÀcs Zsuzsa verseinek àtalÀlkozÀsaitÊ, emberi,
irodalmi ¢s transzcendens kapcsolÂdÀsait BÀrdos
LÀszlÂ elemzi pontos, ¢rtû tanulmÀnyÀban; az UTñ-
SZñ k´tet kompozÁciÂjÀt, belsû ́ sszef¡gg¢seit TamÀs
Ferenc sz¢p elemz¢se tÀrja f´l.
11. BÀthori Csaba emlÁti àa sorokba rejtett, tompÁtott
antikos ritmizÀlÀsÊ jelens¢g¢t (RíTUS °S SZABADSçG.
Holmi, 1993. augusztus). Az Àltalam id¢zett vers
szapphÂi ¢s alkaioszi sorokat tartalmaz.

MesterhÀzi MÂnika

 

EBV°SZ A KçRPçTOK ALATT

KÀrpÀti P¢ter: DÁszelûadÀs
Liget, 1996. 170 oldal, 380 Ft

VÀgjunk a k´zep¢be. KÀrpÀti P¢ter DíSZELý-
ADçS cÁmü, a mÃlt szÀzadban jÀtszÂdÂ... kis-
reg¢nye? ¢s mÀris a k´zep¢ben vagyunk, a
müfajnÀl: szÁndarabja? Mi ez? EgymÀs mell¢
tett dokumentumok laza f¡z¢re, reg¢nynek
ÀlcÀzva, imitatÁv, archaizÀlÂ bet¢tsz´vegek-
kel? Sz´vegkollÀzs? T¢zisreg¢ny? Nagymo-
nolÂg, amely a àszÁnmüÊ meghatÀrozÀsra tart
ig¢nyt? SzÁnhÀzi vagy m¢gis inkÀbb cirkuszi
attrakciÂ? Van legalÀbb egy k´r¡lhatÀrolhatÂ,
megragadhatÂ elbesz¢lû alanya? Van egyetlen
sorssal, ¢letrajzzal megvert szereplûje, akinek
tÀrgyrÂl tÀrgyra sz´kellû szubjektivitÀsÀn szü-
rûdik Àt a vilÀg? Avagy ez a k´nyv csak lÀt-
szÂlag k´nyv, valÂjÀban egy leendû szÁnhÀzi
elûadÀs alaprajza, vÀzlatk´nyve, a kell¢kek, a
helyszÁn anyaghü leÁrÀsÀval, a szÁn¢szeknek
szÂlÂ sz´vegbe rejtett instrukciÂkkal? Ha
szÁndarab, van-e cselekm¢nye, vannak-e ben-
ne igazi fordulatok? Van-e benne szerelem?
Van-e benne erk´lcsi tanulsÀg? Van-e benne
halÀl? Vagy csupÀn k´ltûi utalÀsok talÀlhatÂk
benne Ãn. àcselekm¢nyreÊ ¢s fordulatokra?
Mint Peter Weiss MARAT/SADE-ja, egy hÁres
(avagy obskÃrus) t´rt¢nelmi esem¢ny megje-
lenÁt¢s¢vel foglalkozik, ¢s a cselekm¢nye vol-
tak¢ppen e megjelenÁt¢s k¡l´n´ss¢gei k´r¡l fo-
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rog egy k¡l´n´s tÀrsulat ¢s annak idomÀri
kvalitÀsokat mutatÂ vezetûje segÁts¢g¢vel?
(àCs´nd a ketreczekben!Ê) DeskripciÂ cselek-
m¢nynek, leÁrÀs akciÂnak ÀlcÀzva? Mi ez?

ñvatosan bÀnjunk a szÂval, mert a müfaj
mÀr szinte minden tovÀbbit meghatÀroz, a
mü jelentûs¢g¢t is hovatovÀbb, azaz hely¢t ab-
ban a k¢pzeletbeli t¢rben, amit irodalmi ¢let-
nek vagy, kiss¢ leszükÁtve, magyar iroda-
lomnak nevez¡nk. Sût szÀzadv¢gi magyar
irodalomnak. Ezredv¢gi, tehetn¢ hozzÀ vala-
ki n¢mi pedant¢riÀval. A àv¢gÊ szÂ itt annyi-
ban indokolt, hogy KÀrpÀti k´nyve is sz¡n-
telen¡l v¢gÀllapotokkal bÁbelûdik, ¢s ezeknek
a v¢gÀllapotoknak ad megelûlegezett, po¢ti-
kus f´loldozÀst. àBÀr lÀtszÂlag mÀr kegyetlen
cz¢lt jel´lt a lÀbainak ä inn¢t visszan¢zve ¢s ismer-
v¢n a j´vûtÊ ä Árja a veszett farkasrÂl, kinek
v¢rrel kÁs¢rt v¢gzetes ÃtjÀt a bosnyÀk falvak-
tÂl kezdve eg¢szen a kÁs¢rleti laboratÂriumig
k´veti. Az ÁrÂ a foly¢konynak, k¢pl¢kenynek
lÀttatott idû egy elk¢pzelt v¢gpontjÀrÂl ´sz-
szegez: lÀtszÂlag elûrefel¢, teleologikusan,
azonban minden gesztusÀval relativizÀlva ezt
az elk¢pzelt idûirÀnyt, a szÁnhÀzi jelen idû, az
ÁrÂi mÃlt idû (a f´lid¢z¢s technikÀi), valamint
a filozÂfiai ¢rtelemben vett idûtlens¢g nyelvi
(müfaji) s¢mÀit vÀltogatva hozzÀ¢rtûn.

Ne is lebegtess¡k tovÀbb e k¢rd¢st, ma-
radjunk annyiban, hogy ¢pp a münem meg-
hatÀrozatlansÀga, a müfaj lebegtet¢se KÀrpÀti
müv¢nek egyik varÀzsa ¢s titka; hogy a finom
lebeg¢s leÁrÀs ¢s kimondÀs k´z´tt metaforÀi
legfontosabb lelûhelye, valÂsÀgos metafora-
bÀnya; mivelhogy a k´nyv szerkezete mind-
k¢t irÀnyban, a szÁnhÀz ¢s az irodalom irÀ-
nyÀban is egyarÀnt mindv¢gig nyitott marad.
A reg¢ny fûhûse, a tudÂs-narrÀtor ugyanis
olyan helyzetek l¢trehozÀsÀban ¢rdekelt, me-
lyek Pasteur nyomÀn v¢gzett hazai kutatÀsai
fontossÀgÀt a publikum ¢s a kormÀnyzat szÀ-
mÀra is megjelenÁthetik ä ami a sajtÂ szÀmÀra
szenzÀciÂ, neki l¢tfontossÀgÃ propaganda-
eszk´z.

Ami a nagyszerkezetet illeti, a k´nyv hÀ-
rom el¢g kiegyensÃlyozott r¢szbûl Àll: 1. Pro-
pagatio, 2. Preparatio, 3. GyÂgyÁtÀs. HÀrom
fejezetbûl? Vagy felvonÀsbÂl? Az elsû k¢t r¢sz
v¢g¢n ugyanis az ÁrÂ egyszerüen k´zli olva-
sÂival, hogy most j´n a sz¡net, ¢s f´lszÂlÁtja
ûket, hogy frissÁtûket vegyenek magukhoz.

Hol vagyunk, n¢zût¢ren vagy az ÁrÂaszta-
lunknÀl? °s egyÀltalÀn, mi ez a hÀrom r¢sz,
valamilyen filozÂfiai hÀrmassÀg? T¢zis-antit¢-
zis-szint¢zis? Vagy az iskolai dolgozatok meg-
k´vetelte àbevezet¢s, tÀrgyalÀs, befejez¢sÊ?
Mi indokolja az oldalszÀmra n¢zve is (51, 50,
57) nagyjÀbÂl egyenlû hosszÃsÀgÃ hÀrmassÀ-
got? Az ÁrÂi ´konÂmia? A hûs szem¡nk elûtt
kifejlû t¢bolya kÁvÀn ilyen feszes, ellenûrizhe-
tû struktÃrÀt? NetÀn a reg¢ny (igen, reg¢ny)
tÀrgya, a tudomÀny k´veteli meg a tudo-
mÀnyosnak ÀlcÀzott formÀt?

KÀrpÀti k´nyve lÀtszÂlag monolÂg, valÂjÀ-
ban t´bbszereplûs reg¢ny, legalÀbb annyira a
veszett farkas reg¢nye, mint az Àltala meg-
martak¢. Az ÁrÂ egyik tr¡kkje ä a müfaj le-
begtet¢s¢n tÃl ä, hogy az ¡ld´z´tt veszett far-
kas Ãtja egy igazi reg¢nyhûs Ãtja: a k´nyvben
a farkasnak is sorsa van. °s amint a kÂborlÂ
veszett farkas az ¡ld´zûkkel ¢s Àldozatokkal
egyenrangÃ szereplûv¢ vÀlik, ugyanÃgy a szi-
kÀr, mondhatni patikam¢rlegen adagolt
nagyszerkezet m´g´tt forrongÂ, irÀnyÀt foly-
ton vÀltoztatÂ, a pillanat kiszolgÀlÀsÀra k¢sz
sz´vegmassza keletkezik. Ennek tÀgabb ¢s
m¢lyebb oka, hogy KÀrpÀti k´nyv¢nek nyelvi
kifejezûereje egyszerre sz¡letik a n¢zûi ¢s az
olvasÂi figyelem sz¡ntelen, pillanatrÂl pilla-
natra t´rt¢nû rabul ejt¢s¢nek kÁs¢rlet¢bûl.
Ami az egyik helyen puszta jelz¢s, az a mÀsik
helyen jelent¢ss¢ vÀlik ¢s viszont ä a prÂza a
szÁnhÀzbÂl ¢p¡l, ¢s a szÁnhÀz a prÂzÀbÂl buk-
kan elû, a k´nyvet olvasva a kimondott ¢s a leÁrt
szÂ sz¡ntelen ´sszeszikrÀztatÀsÀban gy´ny´r-
k´dhet¡nk.

A tudomÀny tÃlzÀsai, az Àllatokon v¢gzett
embertelen kÁs¢rletek, a tudomÀnyos leÁrÀs
precizitÀsra t´rekvû, agyontechnicizÀlt, m¢g-
is gyermekien archaikusnak tünû nyelve pa-
radox mÂdon k´ltûiv¢ vÀlik, amint behatol a
mindennapok empirikus, esetleges, sebezhe-
tû vilÀgÀba. A tudÂs mÀniÀkus szÂkonstruk-
ciÂiban a àmoderns¢gÊ t´r c¢lja fel¢, dadog-
va-botladozva. A racionÀlis fanatizmus rom-
bolÂereje sz¢tzilÀlja az ¢let megszokott viszo-
nyait, ¢s r¢m¡letes, vizionÀrius k´lt¢szettel
itatja Àt. A vilÀg fenyegetetts¢ge egy aprÂ ese-
m¢nyben (a vÁrus ¢s a harc a vÁrus ellen),
mint hologramban jelenik meg. Hogy e àvÁ-
rusÊ mi minden vÁrusa lehet, azt olvasÂim
fantÀziÀjÀra bÁzom.
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Hadd utaljak itt most ehelyett a àf´lfeszÁ-
t¢sÊ szÂ jelent¢startomÀnyaira. Ez a sz´veg-
ben vÀratlanul f´lbukkanÂ kifejez¢s (àaz Àllat,
ha f´lfeszÁti, lehülÊ) ä tudomÀnyos ¢rtelme ta-
lÀn az Àllat r´gzÁt¢se kÁs¢rletez¢s c¢ljÀbÂl ä az
ismert kultÃrt´rt¢neti okok miatt jelent azon-
nal sokkal t´bbet ´nmagÀnÀl. Nincs sz¡ks¢g
J¢zus Krisztus alakjÀra ahhoz, hogy ezt olvas-
vÀn hÀtunkon f´lÀlljon a szûr. Mik´zben a
narrÀtor leÁrja mÂdszer¢t, a szÀmÀra evidens,
szÀmunkra kegyetlen ¢s elûsz´rre ¢rthetetlen
okokbÂl alkalmazott ¢s bizarr k´vetkezm¢-
nyekkel jÀrÂ mÂdszer puszta leÁrÀsa sz¡rreÀ-
lis, lautr¢amont-i k´lt¢szett¢ vÀltozik. A FE-
GYENCGYARMATON cÁmü Kafka-elbesz¢l¢s bo-
nyolult ¢s v¢g¡l csûd´t mondÂ g¢pezete az
egyik irodalmi ûsminta, mely szerzûben, ol-
vasÂban f´ldereng. Ezt erûsÁti a 69ä84. olda-
lon alkalmazott ÁrÂi paralelizmus (vagy szink-
ronicitÀs), ahol az Orvosi Hetilapot alapÁtÂ
Markusovszky Lajos kÀlvÀriÀja a sz´vegben
folyamatosan egy¡tt ¢s egymÀs mell¢ rendel-
ve jelenik meg a f´lfeszÁtett Àllat fiziolÂgiai fo-
lyamatainak gy´ng¢den perverz leÁrÀsÀval. A
k´nyv egyik alaptechnikÀja ez a paralelizmus
ä ahogyan a t´rt¢nelmi-irodalmi-tudomÀnyos
t¢nyeket, esem¢nyeket, szem¢lyeket, szakkife-
jez¢seket jÀt¢kos univerzalizmussal, jÂ arÀny-
¢rz¢kkel sz¡ntelen¡l egymÀsra vonatkoztat-
ja, figyelm¡nket megfelelû mÂdon irÀnyÁtva,
kordÀban ¢s ¢bren tartva a szavak tüzijÀt¢-
kÀval.

A k´nyvet elolvasva ¢rthetû a kritikusok
´sszhangja: a kritikai kÂrus mint jelentûs iro-
dalmi tettet ¡dv´zli KÀrpÀti k´nyv¢t, mely
kÂrushoz ¢n is szÁvesen csatlakozn¢k, ha nem
szÂlalna meg bennem azonnal a kis´rd´g, ¢s
nem jelezn¢m ÁrÀsomban itt-ott, melyek azok
a problematikus pontok, amelyekkel KÀrpÀ-
tinak e meggyûzû, sz¢p munkÀja utÀn is szÀ-
molnia kell. De ¢rthetû a kritikusok ´r´me,
a szinte epikureus ¢lvezet, mellyel a k´nyvet
fogadtÀk ¢s taglaltÀk mostanÀig: KÀrpÀti
k´nyv¢vel a kiss¢ belterjes magyar iroda-
lomban megszÂlalt egy olyan Ãj hang, amely-
nek ´nreflektÀltsÀga nem egyszerüen elvisel-
hetû, hanem indokolt; hozzÀf¢rhetûv¢ vÀlt
egy olyan sz´veg, melynek megfoghatÂ tÀr-
gya, k´vethetû irÀnya van, mely szÂrakozta-
tÂan ¢s ¢lvezetesen mes¢l el egy k¡l´n´s (¢s
paradigmatikus) epizÂdot a (nagyon) magyar
t´rt¢nelembûl, mely t´bb, mint lektür, ¢s

nem ¢ppen posztmodern. JÂ k´nyv, mond-
hatnÀm, ¢s abba is hagyhatnÀm itt, ha nem
izgatna ¢s ¢rdekelne annak bemutatÀsa (pro-
pagatiÂja, hogy a k´nyv visszat¢rû ¢s az eg¢sz-
re n¢zv¢st f´lduzzasztottan metaforikus ¢rtel-
mü müszavÀval ¢ljek), mik¢nt bûvÁti ki a sze-
m¡nk lÀttÀra, mik¢nt tapasztalja, tÀgÁtja ki a
lelem¢nyes ÁrÂ egy bÀrki szÀmÀra rendelke-
z¢sre ÀllÂ metafora jelent¢startomÀnyÀt; ho-
gyan vÀlik maga a reg¢ny mint müfaj meta-
forikussÀ az ÁrÂ kez¢ben (nagy szÂ); hogyan
sz¡letik egy Ãj metafora (¢s egyben meggyû-
zû müv¢szi alkotÀs) arra, amiben ¢l¡nk. Arra,
ami van. MiÀltal sz¡let¢se pillanatÀban mÂ-
dosÁtja azt, ahogyan lÀtunk. Ami egy¢bk¢nt a
DíSZELýADçS cÁmü k´nyv jelentûs¢g¢t is adja.
A reg¢ny egy agyondolgozott, kiss¢ kifÀradt
müfaj Ãj lehetûs¢geit mutatja f´l, friss han-
gon, prÂf¢tai ´ntetszelg¢s n¢lk¡l, valamilyen
praktikus eredetis¢ggel: nem akar t´bb lenni
annÀl, ami, ¢s ä r¢szben ¢pp ez¢rt ä m¢gis
t´bb lesz (annÀl, ami).

MÀr a cÁm (DíSZELýADçS) is k¢t¢lü: nem
azt mondja meg, amirûl a mü szÂl, nem irÀ-
nyÁt el a tartalmat illetûen, hanem sajÀtos
müfaji meghatÀrozÀst ad, rÀadÀsul egy mü-
faj erûsen leszükÁtett, ceremoniÀlis (k¡lsûle-
ges, int¢zm¢nyesÁtett) aleset¢t jel´li meg ä az
¡nnepi k´r¡lm¢nyek k´z´tt megtartott elû-
adÀst ä, majd ellÀt benn¡nket k¢t tovÀbbi al-
cÁmmel is, melyek (egy àdÁszelûadÀshozÊ k¢-
pest) megh´kkentûk, mert ha mÀr, akkor in-
kÀbb egy tudomÀnyos dolgozat, mintsem
sz¢pirodalmi mü cÁmoldalÀra illen¢nek: A bos-
nyÀkok gyÂgyÁtÀsa, avagy a kÁs¢rleti kÂrtani bÃvÀr-
kodÀs haladÀsa hazÀnkban. A k¢t alcÁm k´z¢
¢kelt àavagyÊ szakavatott szÁnhÀzi szerzûre
utal, a vÀltozatos, explikatÁv, mell¢rendelû
cÁmkultÃra gyakorlatÀnak Ányenc¢re. A XIX.
szÀzadi nyelvezet a k´nyv mÃlt szÀzadi nyelvi,
politikai ¢s tudomÀnyt´rt¢neti ter¢ben (àbos-
nyÀkokÊ, àkÂrtani bÃvÀrkodÀsÊ) ugyan eligazÁt
mÀr, de ÀltalÀnossÀgÀval nem segÁti az olvasÂt
abban, hogy meg¢rtse, mire megy ki a jÀt¢k,
mi fog t´rt¢nni valÂjÀban ä ez a szellemesen
dezorientÀlÂ jelleg a k´nyv egyik alapvonÀsa:
a sz´veg sz¡ntelen¡l dezorientÀl (¢s persze,
n¢mi haszid furfanggal, Ágy orientÀl). Ami a
àhaladÀsa hazÀnkbanÊ befejezû formulÀt illeti:
voltak¢pp ennek ÀbrÀzolÀsa lenne a k´nyv
titkos dramaturgiai motorja, dinamikai elû-
jegyz¢se (haza ¢s haladÀs): mindazon vÀlto-
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zatos t¢mÀk, melyeket a feltÀrÂ ÃjsÀgÁrÀs a
rendszervÀltÀs korÀban felszÁnre billentett, ¢s
amelyet hozzÀvetûleg a ànagy magyar lema-
radÀsÊ szÂval f¢mjelezhet¡nk. Az alcÁm nyil-
vÀnvalÂ irÂniÀja ÁzelÁtût ad egy XX. szÀzadi
¢rtelmis¢gi ä az ÁrÂ ä kiss¢ ked¢lyes nihiliz-
musÀbÂl. A àcz¢lÊ- vagy ¢rtelemn¢lk¡lis¢g a
k´nyv egyik rejtett vilÀgn¢zeti alapmetaforÀ-
ja: àKi ezen cz¢ltalan mozdulattal ´nmagÀt is f´l-
nyelte t´rt¢net¡nkbûl.Ê HasonlÂan a àpropagatioÊ
szÂhoz ä utÂbbi a tudomÀnyos demonstrÀciÂ,
illetve az ÁrÂi eszk´ztÀr, illetve, ¢s ez a legfon-
tosabb, a szÁnhÀz ´nmetaforÀjÀvÀ vÀlik ä, mely
a k´nyvben f´ll¢pû minden fogalommal vagy
esem¢nnyel kapcsolatba ker¡lt, mondhatni
halÀlos (¢s k´ltûi) csÂkot lehel a homlokÀra.
Az à...e s´t¢t v¢rkÁgyÂval propagÀlt Szajna part-
jÀn...Ê mondatban p¢ldÀul ¢pp àillusztrÀltÊ-at
jelent a szÂ, de az eg¢sz k´nyvre n¢zv¢st mai
mell¢kz´ng¢je, a àpropagandaÊ is hozzÀjÀrul
a sz´vegben itt-ott aknak¢nt robbanÂ hat¢-
konysÀgÀhoz.

°s a k´vetkezû oldalon m¢g egy alcÁm, egy
felsorolÀs ä talÀn a szerzû bizonytalansÀgÀt
oldandÂ ä: àEgy t´r¢keny asszony, egy nyugtalan
ember, egy agg gyermek ¢s tovÀbbi h¢t kÁs¢rleti kÂr-
tani l¢ny segÁts¢g¢vel elûadja a kÁs¢rleti kÂrbÃ-
vÀrÊ ä a dramaturgszem itt tizenk¢t jÀtszÂ szÁ-
n¢szt fedez f´l:  egy nût, hÀrom f¢rfit, h¢t tet-
szûleges nemü ¢s korÃ szem¢lyt, valamint az
egy àkÁs¢rleti kÂrbÃvÀrtÊ, a fûszereplût; a vers-
szerü tagolÀs, a k´ltûi meghatÀrozÀsok ¡gye-
sen eltakarjÀk a funkciÂra ¢s formÀra n¢zve
nem elhanyagolhatÂ jelentûs¢gü mozzanatot.

çm Ãgy lÀtszik, KÀrpÀti k´nyve m¢g min-
dig nem akar elkezdûdni, szerzûje, mielûtt
k´nyve kez¢t v¢gleg elereszten¢, invokÀciÂk-
ba, kabalÀkba ¢s v¢dûszentjeibe kapaszkodik.
UtoljÀra nem kisebb ÁrÂt hÁv segÁts¢g¡l, mint
V´r´smarty MihÀlyt, egy mottÂ erej¢ig ä ga-
ranciÀlisan a k´nyv utolsÂ lapjÀn is f´lbukkan
az id¢zet. V¢gigolvasvÀn a k´nyvet, legalÀbb
annyi indokot talÀltam e mottÂra, mint ahÀ-
nyat nem. De tudom, hogy V´r´smarty sze-
m¢ly¢ben is k¢pviselte azt az irtÂzatos ¢s tra-
gikus kettûss¢get, amit KÀrpÀti k´nyv¢nek
hûse: a tisztÀnlÀtÀs ¢s ´npusztÁtÀs kettûss¢g¢t.
Minthogy a mottÂban Àll, tudomÀsul veszem,
hogy KÀrpÀti azt akarja, tudomÀsul vegyem
ä hÀt tudomÀsul is veszem. A visszaism¢tl¢s
lett csupÀn gyanÃs. De ugyanilyen kabalisz-
tikus jel¢rt¢ke van szÀmomra az elûsz´r a 16.

oldalon, k¢sûbb m¢g t´bbsz´r f´lbukkanÂ
àGogÂly Vasziljevics MiklÂsÊ n¢vnek ä a szerzû-
nek sz¡ks¢ge van a n¢vre, hogy f´lid¢zzen bi-
zonyos müveket, melyeket rokonnak ¢rez a
sajÀtjÀval, sz¡ks¢ge van rÀ, hogy olvasÂi, n¢-
zûi ¢s kritikusai ezt mint param¢tert figye-
lembe vegy¢k ä ¢s ez, lÀss csodÀt, meg is t´r-
t¢nik. Jeles kritikusok nagy ´r´mmel utalnak
az orosz szerzûre, jeles n¢zûknek esz¡kbe jut
Darvas IvÀn kultikus elûadÀsa, jeles olvasÂk
pedig a k´nyvespolcaikhoz bandukolnak. KÁ-
vÀncsi lenn¢k, mi t´rt¢nne, ha KÀrpÀti nem
id¢zn¢ fel A K¹P¹NYEG, AZ ORR ¢s AZ ýRºLT
NAPLñJA szerzûj¢nek alakjÀt ily direkt formÀ-
ban ä hogy k´nyve asszociÀciÂs tartomÀnyÀt
az n´veln¢- vagy cs´kkenten¢-e? Mi t´rt¢n-
ne, ha e kulturÀlis utalÀst mellûzni tudnÀ, ¢s
mÀs, rejtettebb ¢s k´zvetettebb hatÀsokra t´-
rekedne? Nyelvi ereje mindenesetre megvan
hozzÀ. Azon t´prengek, m¢rt olyan bizonyta-
lan ä vagy inkÀbb, hogy m¢rt akar annyira biz-
tosra menni. AztÀn eszembe jut, hogy valÂszÁ-
nüleg igaza van, ¢s zürzavaros, harsÀny ko-
runkban, k´zlendûje tudatÀban, biztosra kell
mennie. S mint gyakorlott szÁnpadi szerzû-
nek, KÀrpÀtinak zsigereiben van az àelszÀllÂ
szÂÊ n¢zûi f¡lbe r´gzÁt¢s¢nek professzionÀlis
technikÀja. T¢vedtem, ¢s KÀrpÀtinak m¢gis
igaza van. °s m¢gis ´r¡ln¢k, ha nem volna.

A sz´veg bÀtran, sût szemtelen¡l polimorf
karaktere mÀr az elsû n¢hÀny bekezd¢sben
szembetünik ä mÀsk¡l´nben az eg¢sz k´nyv
olyan, mint egy v¢get nem ¢rû, alakjÀt foly-
ton vÀltoztatÂ expozÁciÂ a k´nyv vÀratlan ä vil-
lÀmgyors ä befejez¢s¢hez. Az elsû k¢t bekez-
d¢s bÁzvÀst egy mÃlt szÀzadi ÃjsÀgcikk vagy
tudomÀnyos dolgozat ÀltalÀnos bevezetûje le-
hetne, majd a harmadik bekezd¢sben egy
birtokviszonyban vÀratlanul felbukkan az
egyes szÀm elsû szem¢ly (àegy barÀtomÊ), tehÀt
valaki besz¢l, ¢s egy olyan tr¢fÀs, bonmot-sze-
rü id¢zet (àmegismerhetsz egy orszÀgot az ¢dess¡-
tem¢nyeirûl ¢s a sz¢passzonyairÂlÊ), amelynek a
k¢sûbbiekben m¢g ä hasonlÂan a V´r´s-
marty-mottÂhoz ä szerepe lesz. °p¡l a szim-
metria, a f´lvet¢sek megvÀlaszoltatnak, a
puska ä idûrûl idûre ä els¡l. Majd a negyedik
bekezd¢sben a sz´veg megszÂlÁtja a n¢zût? ol-
vasÂt? (àTÀn m¢g eml¢keznek KegyetekÊ), mely
megszÂlÁtÀs a hetedik bekezd¢sben àTisztelt
TagtÀrsak! H´lgyek ¢s Uraim!Ê-mÀ l¢nyeg¡l Àt:
valaki megszÂlÁttatik, miÀltal A DOHçNYZçS
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çRTALMASSçGçRñL (Csehov) vagy a JELENT°S
AZ AKAD°MIçNAK (Kafka) r¢mlik f´l irodalom
¢s szÁnhÀz mezsgy¢j¢n: minden szÂ besz¢lt
mondattÀ, a besz¢lûnek akkor ¢s ott esz¢be ju-
tÂ mondattÀ alakul, a r´gt´nz¢s, a spontane-
itÀs formÀtlansÀgÀnak, a szem¡nk elûtt sz¡-
letû gondolatnak minden elûny¢vel: a k´z´n-
s¢g pedig egyszerre a s´t¢tben ¡lû ezerfejü
¢s ugyanakkor àTagtÀrsÊ (mondhatni, elvtÀrs),
cinkos, kortÀrs, egyÁvÀsÃ ä mialatt a àKegye-
tekÊ megûrzi az ÀltalÀnos ¢s udvarias tÀvolsÀ-
got, azaz az irodalmias tÀvolsÀgot besz¢lû ¢s
megszÂlÁtott k´z´tt. Az ÁrÂi szabadsÀg kapui
tÀrulnak f´l itt KÀrpÀti elûtt, ¢s ezt a maga
Àltal teremtett szabadsÀgot t´k¢letesen ki is
aknÀzza.

Innen kezdve mÀr nincs megÀllÀs, elkap
benn¡nket az ÁrÂval egy¡tt a sodrÀs. A t¢ma
belsû ä szellemt´rt¢neti ä v¢giggondolÀsa
nagy k´lt¢szetet eredm¢nyez: àAzonban a
karczolÀs csupÀn a forma, melynek metrikai szorÁ-
tÀsÀban a vÁrus szabadjÀra ereszti csapongÂ k´lt¢-
szet¢t.Ê KÀrpÀti k´nnyeden, nagy virtuozitÀs-
sal bûvÁti ebv¢szmetaforÀjÀt (szabadjÀra enge-
di csapongÂ k´lt¢szet¢t), akÀrhovÀ n¢z, min-
denhol talÀl anyagot magÀnak: Àtt¢telei vÀ-
ratlanok ¢s m¢gis term¢szetesek. L¢p¢srûl l¢-
p¢sre hÂdÁtja meg a t´rt¢netet, mely volta-
k¢pp tudomÀnyt´rt¢neti t¢ny valamikor a
mÃlt szÀzadban, ¢s az eg¢sz vilÀgot: àHa Isten
valÂban ilyen, ¢s nem egy pÂk szûtte a vilÀgot, kinek
az ember ¢ppoly idegen, mint a malacz s a tengeri
nyÃl.Ê Isten, az embertelen kÁs¢rletezû? Hû-
seit definiÀlvÀn azokrÂl is szÂt ejt, akikrûl nem
ejt szÂt, akikkel nem t´rt¢nik a k´nyv: àBÀr az
elmulasztott harapÀs is l¡ktet ¢s fÀj, ¢s az ¢p sebbûl
a m¢reg az agyba szivÀrog.Ê Az emberis¢g eg¢-
sze ¢rintett, mondja ä mellesleg gy´ny´rüen.
Majd a k´vetkezû oldalon, an¢lk¡l, hogy ne-
v¢n nevezn¢ a szerzût (jÂl teszi), klasszikus
parafrÀzis k´vetkezik: à°s mily Àlmok jûnek a
zuhanÀsban?Ê A k¢rd¢sre adott k´nyvb¢li vÀ-
lasz jÂ p¢lda a nyelvi irÂnia mük´d¢s¢re:
àK´nnyen kitalÀlhatjuk, ha tanulmÀnyozzuk a ve-
szetts¢g delirÀlÂ szakÀnak t¡nem¢nyeit.Ê Az embe-
ri folytonos dehumanizÀlÀsa folyik, egyszerre
a tÀrgyban ¢s annak leÁrÀsÀban, a nyelvben
¢s a t¢mÀban: à...bÀr lehet, hogy Hrbat Arif mÀr
egy halott farkast ¡t a doronggal, kit belsej¢ben ¢pp
most vert agyon miriÀdnyi Hrbat Arif, ezen szÀm-
talan, lÀthatatlan l¢ny, f¢lig Àllat, f¢lig szikla, t´r-
t¢net¡nk igazi fûszereplûi... ¢s gyermek volt m¢g az

a koponya, mely elûsz´r merte elgondolni, hogy va-
lami egyszerre ¢l ¢s nem ¢l, egyszerre Àllat ¢s
szikla, ¢s a mi ¢let¡nkbûl ¢l, a mi sejtjeink sokasÁt-
jÀk, sz¡lik, mint anya gyermek¢t, mÁg csak gyilkos
idegenn¢ nem vÀltozik sajÀt v¢r¡nk, hÃsunk ¢s
agyvelûnk ä ¢s Ágy lesz belûl¡nk a szikla.Ê Az id¢-
zet mÀsodik fele jelzi KÀrpÀti alapk¢sztet¢s¢t,
hogy vilÀgn¢zetet ÀbrÀzoljon (tudÂs hûse lep-
l¢be bÃjva), ¢s ez a vilÀgn¢zet ä szellem ¢s
anyag Àtitatja egymÀst ä gy´kereiben Hegelig
megy vissza (meglepû mÂdon Hegel ä a he-
geliÀnus dialektika ä e kis k´nyv egyik titkos
dramaturgja). Hogy az atomok voltak¢pp lÀt-
hatatlan naprendszerek, esetleg ¢rtelmes
¢lettel a àbolygÂikÊ f´lszÁn¢n ä egy a fentihez
hasonlÂ mükedvelû t¢zis volt az atomkutatÀs
hûskorÀban. Azonban a KÀrpÀti sz´veg¢ben
mük´dû dialektizÀlÂ m¢lyÀram a sz¡ntelen
k´ltûi ihletetts¢get egyÀltalÀn nem szÀrÁtja ki.
Mint mondtam, nincs megÀllÀs: mik¢nt az
¢let rejtett erûi vagy tÃloldala, a n¢ma, az ¢r-
telmetlen (a àcz¢lÊ n¢lk¡li) hatol bele (az eb-
v¢sz m¢rge gyanÀnt) az emberi szervezetbe,
Ãgy hatol bele a kultÃrÀba, a t´rt¢nelembe,
a n¢pek viszonyÀba is. KÀrpÀti kÁm¢letlen
metafora-v¢grehajtÂ: àSegÁts¢g¡nkre csak sze-
m¡k rebben¢se leszen ¢s t¢tova mozdulataik, hisz
idegen szerb nyelv¡k a mi f¡l¡nkben csak sÀros
czuppogÀs, mik¢nt ûk is valamely durva vartyogÀs-
nak halljÀk magyar anyanyelv¡nk legszebb gondo-
latait.Ê

Ez utÂbbi mondat a KÀrpÀti Àltal kifejlesz-
tett ´rd´ggolyÂ-technika iskolap¢ldÀja. KÀr-
pÀti ezzel a mondattal egyszerre mutat rÀ a
fûszereplû ä àa kÁs¢rleti kÂrbÃvÀrÊ ä mozdula-
tÀra, mellyel a t´bbi szÁn¢szre ä n¢ma statisz-
tÀra, csoportos szereplûre a szÁnpadon ä rÀmu-
tat, ¢s mutat rÀ az ´nn´n fej¢n ÀtcikÀzÂ gon-
dolatra, amelyik a vÁrustÂl a nyelvi idegens¢-
gig (nacionalizmusig) ugrik (àa kÂrbÃvÀr sze-
me, szent ûr¡letbenÊ, hÃzhatnÀnk elû zseb¡nk-
bûl mi is egy klasszikust); egyszerre vÀzol f´l
pontos szÁnpadi helyzetet, ¢s besz¢l ugyanak-
kor tÀrgyÀrÂl: a tudÂsrÂl, aki tüz´n-vÁzen Àt
a àhaladÀsÊ (valÂjÀban szem¢lyes dicsûs¢ge ä
¢s valÂjÀban m¢gis a haladÀs) szolgÀlatÀban
v¢gzi k¡l´n´s (embertelen ¢s m¢gis az embe-
ris¢g ¢rdek¢ben folytatott) kÁs¢rleteit, hogy
hat¢kony sz¢rumot nyerjen a veszetts¢g ellen
(a p¢ldak¢p, a francia Pasteur nyomÀn, ¢s
ugyanakkor vele is, de fûleg a romÀn Babe«-
sal v¢rre menû vet¢lked¢sben). A szÁn¢sz-ku-
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tatÂ ¢s a drÀmaÁrÂ-szellemt´rt¢n¢sz fogjÀk
egymÀs kez¢t itt egy sz¡rreÀlis ¢s skizofr¢n
pas de deux-ben. Nagy lelem¢nye ez KÀrpÀ-
tinak, ¢s rÀadÀsul v¢gig bÁrja szuflÀval ä ami-
hez ¢r, mondhatni, szÁnarannyÀ vÀltozik. (Is-
merj¡k Midasz kirÀly t´rt¢net¢t. Nem f´lt¢t-
len¡l jÂ, ha minden arannyÀ vÀltozik.)

àKieg¢szÁt¢s¡l bemutatom KegyeteknekÊ, Árja
KÀrpÀti, àa VasÀrnapi öjsÀg rajzait...Ê, ¢s a
k´nyv 15. ¢s 152. oldalÀn reprodukÀlja is ki-
csinyÁt¢sben ûket, ezt k¢pzelet¡nk ¢l¢nkÁt¢s¢-
re, dokumentumjelleggel, kontrapunktk¢nt
vagy vÀzlatos, t´rlendû seg¢degyenesk¢nt,
amit m¢gis, az olasz pentimento szabÀlyÀt k´-
vetve szabadon, benne hagy a v¢gsû vÀltozat-
ban, mik¢nt a megsÀrgult ÃjsÀgpapiros nyil-
vÀn a szÁn¢sz kell¢ke lesz. Az elsû fejezetben
(avagy felvonÀsban) a fûszereplû bemutatja
jÀtszÂtÀrsait is: àTekints¢k meg t¡zetesen itt e
nyolcz f¢rfit, az asszonyt meg a kisfiÃt ä kik a ko-
pottas, de tiszta kincstÀri hÀlÂingben csak ¢ppolya-
nok, mint k´zkÂrhÀzaink t´meglakÂiÊ, ezt a mon-
datot k¢sûbb kis mÂdosÁtÀsokkal megism¢tli
(az ism¢tl¢sek dramaturgiÀja k¡l´n t¢ma le-
hetne, a r´geszme megjelenÁt¢se, a k¢pzelet
serkent¢se ¢s a zeneis¢g vÀltakozÂ funkciÂjÀ-
ban): àK¢rem, tekints¢k e nyolcz f¢rfit, az asszonyt
s a gyermeket, a viseltes, de tiszta kÂrhÀzi darÂcz-
ingben, ahogy itt Àllnak gyÀmoltalanul ¢s k´z´ns¢-
gesenÊ ä a mondat elsû variÀciÂjÀhoz filozofi-
kus eszmefuttatÀst csatol az emberi nem k¡l-
sej¢rûl, az esetleg akÀr pÂkformÀjÃnak is el-
k¢pzelhetû Istenrûl, a kÁs¢rletez¢srûl, a mÀ-
sodikhoz konkr¢tabb (jelen idejü) leÁrÀst il-
leszt a D¢li pÀlyaudvaron a zÀgrÀbi gyorsrÂl
lekecmergû, farkas marta bosnyÀkokrÂl:
à...zÀrkÂzott alakban megindulnak, el´l ezen k´v¢r
basa, leghÀtul a feh¢r gyÀszruhÀs asszony meg a
gyerek. °s k¢pzelj¡k el, amint a kis csoport konok
bÀtorsÀggal lassan elûnyomul az ismeretlen cz¢l fel¢
a n¢k¡nk oly megszokott kûrengetegben...Ê stb. A
filozofikus vÀsÀri kikiÀltÂ stÁlusa ez ä v¢gig
eml¢keztet a WOYZECK KikiÀltÂjÀra, de KÀr-
pÀti sok Ãj lelem¢nnyel utal vissza az ûsmin-
tÀra, gazdagon ellÀtja szÁn¢szeit a szÁnpadi
mozgÀsra vagy pantomimra utalÂ instrukci-
Âkkal. Majd ä miutÀn az egyik elûzm¢nyt, a
bosnyÀk falvakban garÀzdÀlkodÂ veszett far-
kas ¢s az emberek talÀlkozÀsÀt, a korabeli hÁr-
lapok ÁrÀsait f´lhasznÀlva, nagy invenciÂval
¢s k´lt¢szettel frissÁti f´l ä tovÀbbl¢p a szÁn-
hÀzi elûadÀs k¢pzeletbeli ter¢nek megterem-

t¢s¢ben: àSzÁves bocsÀnatuk¢rt esedezem, hogy
mindezek okÀbÂl csak h¢zagosan Àll mÂdunkban
propagÀlni e hiteles boszniai t´rt¢netet. SegÁts¢-
g¡nkre csak ez a tÁz Àldozat ¢s szemtanÃ leszen, s
a Kegyetek k¢pzelûereje... °s m¢g segÁts¢g¡nkre lesz
ez a viseltes g¢zcsomag, melynek tartalmÀt Âvatosan
kifejtem. E szokatlan term¢szeti müvet. A farkas le-
für¢szelt fej¢t...Ê Itt fontos, k¢sûbb m¢g sokszor
hasznÀlt lÀtvÀnyos kell¢k bukkan elû, egy va-
lÂdi farkasfej. EzutÀn fundamentÀlis meg-
jegyz¢s k´vetkezik a szÁnhÀzrÂl (mely a k´nyv
hÀtsÂ borÁtÂjÀra is utat talÀlt), pontosabban
a szÁnhÀzteremrûl, a szÁnhÀzi t¢rrûl (Peter
Brook ºRES T°R cÁmü k´nyv¢ben kifejtett
szÁnpadi metaforÀja k´dlik f´l): à°s mostan
kezdj¡k el, ¢s viselj¡k el propagÀlni ezen... t´rt¢-
netet, itt, e s´t¢t ¢s bizonytalan falakkal szerkesztett
szobÀban, mely egy l¢leknek hatalmasan tÀgas,
mindannyiunknak azonban szük ¢s szomorÃ, ¢s csak
olyan, mint egy ´regember korhadÂ agya: cs´ndes,
¡res, tÃlzsÃfolt, krÀkogÂ, eml¢kes, szemetes. °s ahol
Kegyetek, a szoba frakkos ¢s est¢lyi szoknyÀs szem-
tanÃi ¢s dÁszvend¢gei csak Ãgy sorakoznak, mint
egy-egy sz¢p gondolat a rÀnczos vilÀgkoponyÀban.Ê

LÀthatÂ, hogy a k´z´ns¢g is a szÁnjÀt¢k r¢-
sze, megszÂlÁttatik, sût provokÀltatik. Majd a
fûszereplû sajÀt cselekv¢seit Árja le, hogy me-
taforikus ¢rtelm¡k ä a metaforikussÀ vÀltoz-
tatÀs alkimikus gesztusa maga is ä vilÀgos le-
gyen: àMeggyÃjtom a spiritus-lÀmpÀt. íme, itt lÀt-
hatÂ a reszketû falakon projectÀlt ûsvadon. °s itt a
sz´rnyeteg, minek jobb kezem mozdÁtÀsa k´lcs´n´z
gonosz erût, miÀltal van, l¢legzik ¢s mozog ez a szo-
katlan term¢szeti mü.Ê A falra vetÁtett àûsvadonÊ
vagy a farkasfej megmozdÁtÀsa rokon az ÁrÂ
gesztusÀval, ahogyan egy ÃjsÀgcikkbe ¢letet
lehel. (Hogy a fal àreszketÊ, az m¢g inkÀbb de-
monstrÀlja az ÁrÂi belegondolÀs alapossÀgÀt:
lÀtszat ¢s valÂsÀg helycser¢j¢t, a àprojektÀlÀsÊ
nyelvi megvalÂsÁtÀsÀt.) Majd ezutÀn a besz¢lû
Ãjabb szÁnhÀzi kell¢ket vezet be, egy bÀbut
(mint tudomÀnyos szeml¢ltetûeszk´zt). A far-
kas, mondja, àhÀrom jÀtszÂ gyermekre bukkant,
melyek egyik¢t ezen gyermek nagysÀgÃ bÀb segÁts¢-
g¢vel propagÀlhatjuk. A bÀb kez¢hez egy kis jÀtszÂ-
lapÀt van hozzÀerûsÁtve, ¢s Ãgy van szabva, hogy
a lapÀt, illetûleg a bÀb v¢gtagja egyetlen mozdulat-
tal, k´nnyed¢n leszakÁthatÂ. A gyermekbÀb fej¢be
pedig v´r´s folyad¢kkal t´lt´tt kis ballont helyez-
t¡nk. Ha a bÀb fej¢t benyomtuk, a ballon sz¢treped,
¢s a folyad¢k alÀcsurogÊ ä miutÀn a t´bbi szÁ-
n¢sszel eljÀtszatja a k´vetkezû szc¢nÀt: à...a
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hÀrom gyermek a jÀtszadozÀsba volt elmer¡lve, mi-
kor az ordas mell¢j¡k s¡nd´r´gÊ ä bÀtran lehet
hasznÀlni az im¢nt kicsomagolt farkasfejet, fi-
gyelj¡k meg, milyen rafinÀltan hasznÀlta ¢s
hasznÀlja KÀrpÀti a mÃlt idû mellett a jelen
idût ä, à¢s csak akkor veszik ¢szbe, mikor az fogai-
val elkapja a kis jÀtszÂlapÀtot, ¢s mindenk¢pp le
akarja nyelni a torkÀn. Ekkor mÀr a gyermekek si-
koltva menek¡lnek, de a farkas, egyet k´z¡l¡k meg-
ragadvÀn, azt a szÂ teljes ¢rtelm¢ben darabokra
t¢pte, a f´nt emlÁtett mÂdozat szerint ä Ágy. K´sz´-
n´mÊ. A tudÂs az asszisztenseinek, a szÁn¢sz a
jÀtszÂtÀrsainak k´sz´ni meg a k´zremük´-
d¢st, mielûtt tovÀbbl¢pne. A vegyes technikÀ-
jÃ mÃlt-jelen idûh´z tegy¡k hozzÀ, hogy a
sz´veg m¢lyszerkezet¢ben lapulÂ mÃlt szÀza-
di hÁrlapÁrÂ rekonstruÀlja a mÃltb¢li t´rt¢n¢se-
ket, melyekbûl a szÁn¢szek testi jelenl¢t¡kkel
varÀzsolnak jelen idejü àcselekv¢nytÊ. A vissza-
t¢rû àk´sz´n´mÊ-´k ironikusan a vadÀllati ke-
gyetlens¢g hat¢kony ÀbrÀzolatÀt is megk´sz´-
nik (a nyelvi reflexivitÀs ´nerej¢n¢l fogva),
mik´zben staccatÂs ritmust adnak az Árt sz´-
vegnek, mely a brutÀlisan tÀrgyilagos mon-
datzuhatag utÀn e szÂban megpihenhet; egy-
ben az ÀbrÀzolÀs lehetetlens¢g¢t ä ¢s egyben
szem¡nk elûtti megvalÂsulÀsÀt ä àpropagÀl-
jÀkÊ: àKis t¡relm¡ket k¢rem, mÁg a t´r¢keny moz-
gÀsÃ bosnyÀk asszony hanyatt fekvû helyzetben el-
helyezkedik. K´sz´n´m.Ê A besz¢lû egyszerre k´-
sz´ni meg a n¢zûk, a szÁn¢sznû ¢s assziszten-
sei t¡relm¢t. Valamit megmutat, valamit fel-
mutat, ¢s ugyanazzal a gesztussal ´nmagÀra
mutat. BravÃrosan mindhÀrmat egyszerre
tudja ez a sz´veg. Ez alapvetûen nem a szÀn-
d¢kkal, hanem az irodalmi minûs¢ggel f¡gg
´ssze. Az embernek n¢ha elÀll a l¢legzete. így
lehet egyszerre kint ¢s bent egeret fogni. (çm
ennek Àra van. Hogy a sz´veg hat¢konyan
mük´dj´n minden irÀnyban, tÃl sok funkciÂt
kell teljesÁtenie, ¢s mindenf¢le biztosÁt¢kra
van ÀllandÂan sz¡ks¢g. Folytonos ´nreklÀm-
ra, mondhatni.)

De n¢zz¡k tovÀbb. A szÁnhÀz l¢nyeg¢nek
ÀbrÀzolÀsa k´vetkezik: àMost, engedelm¡kkel, a
farkasfût a kezembûl elhagyom, ¢s most ez asztalon
heverû farkasfû mutatja, hogy gazdÀja eszeveszet-
ten rohan a kopÀr erdûkben, csatakos hegyol-
dalakon... ¢s a fertezett agyvelû ä mely a k¢t ¡veg-
szem Àltal tekint a vilÀgba ä mÀr nem azt lÀtja,
ami van, hanem az van, ami lÀtszik, e gyÃladt
term¢szeti lÀtvÀnyÊ ä egyik Àtcsap a mÀsikba, a

àvanÊ csap Àt àlÀtszatbaÊ a dialektika (¢s a
szÁnhÀzmüv¢szet) szabÀlyai szerint, a l¢tez¢s
mint az ÀbrÀzolÀs k´vetkezm¢nye, a lÀttatÀs mint
a lÀtÀs f´lt¢tele, sût helyettesÁtûje. KÀrpÀti itt igen
bonyolult dolgokat k´z´l nagy egyszerüs¢g-
gel ¢s igen konzekvensen.

Majd k´vetkezik a dÁszlet leÁrÀsa: àhol az er-
dût igen szabatosan propagÀlja a hosszÃ, v¢gtelen-
nek tetszû faasztal, a sÀros f´ldet pedig a fadeszka,
a lÀngolÂ t´lgyeket a spiritus-lÀmpa, ¢s a mered¢lyt
a csÀmpÀs microscop. °s az asztal perem¢n, itt, a
v´lgyeken...Ê ä vilÀgos minden: hosszÃ asztal,
mikroszkÂp, farkasfej ¢s, mondjuk, egy pet-
rÂleumlÀmpa. (Na meg ketrecek ¢s egy¢b
kÁnzÂeszk´z´k, mint k¢sûbb kider¡l a sz´veg-
bûl.) Az ilyet¢n behelyettesÁt¢seket ¢s Àtt¢te-
leket az ÁrÂ Ãjra meg Ãjra a szÀjunkba rÀgja
ä az olvasÂi (¢s n¢zûi) k¢pzeletet segÁtendû
ezt kell tennie, ism¢telnie kell, de nem is csu-
pÀn a k¢pzeletet segÁtendû, hanem a k¢pzele-
tet megjelenÁtendû.

àMik¢nt most a Kegyetek szem¢ben rezd¡l a spi-
ritus-lÀng k¢pe. °s a tüz nyalja a peng¢t, ¢s a szik-
rÀk pattannak, akÀr a gondolatok.Ê LÀtszik, hogy
a k´lt¢szet ereje ¢s nem a puszta szÀnd¢k va-
lÂsÁtja meg a sz´veg c¢ljÀt.

Term¢szetesen a sz´vegnek ¢s a szituÀciÂ-
nak van ´nmozgÀsa is. à...ez is, mint minden
mese az esztelen v¢rengz¢srûl, mellesleg hûst´rt¢net
is, hymnus az emberrûl, ha Ãgy tetszik.Ê Szabad-
es¢s helyett azonban a sz´veg (KÀrpÀti) Àllan-
dÂan eligazÁt, ÀllandÂan Ãtjelzû tÀblÀkat tesz
ki (àhymnus az emberrûlÊ stb.). Ha ÀllandÂan
arra t´reksz¡nk, hogy minden jelent¢sbûl va-
lamilyen univerzÀlis ¢rtelmet facsarjunk ki,
mint a k´vetkezû ä szellemes ä sz´vegr¢szben
is (mondandÂm hangsÃlyozÀsa ¢rdek¢ben, a
kiss¢ ler´vidÁtett sz´vegben ezÃttal nem jel-
zem a kihagyÀsokat ä F. A.): àHa t´rt¢net¡nk
m¢ly¢re hasÁtunk, hogy f´lfedezz¡k titokzatos ¢let-
erej¢t, mik¢nt a pusztÁtÀs müv¢t bonczoljuk a ve-
szetts¢gben elhalt l¢ny belsû szervein. A gyomorban
¢s belekben hiÀnyzik a rendes gyomor- ¢s b¢ltarta-
lom, helyett¡k ottan mindenf¢le em¢szthetetlen tÀr-
gyak talÀlhatÂk. Az em¢szthetetlen tÀrgyak meg a
veszetts¢g k´z´tt semmi oktani kapcsolat nincsen,
m¢gis egyetlen empirikus jel¡l szolgÀl a veszetts¢g-
re. Ahogy az egyetlen empirikus jele, hogy t´rt¢-
net¡nk, r´vid lappangÀs utÀn, megfogant, hogy
a k´rorvos Àltal gy´ngybetükkel Árott jelent¢s meg-
em¢szthetetlen¡l csÃszott kereszt¡l a tartomÀnyi b¡-
rokrÀczia b¢lcsatornÀjÀn a k´vetkezû kormÀny¡l¢-
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sigÊ; ha arra kell t´rekedn¡nk, hogy a hatÀs
¢rdek¢ben hatÀsosak legy¡nk; ha a c¢l egy le-
zÀrt esem¢ny (egy szÁnhÀzi elûadÀs, egy
k´nyv) technikailag hibÀtlan elvarrÀsa (àFer-
tûzz´n tovÀbb az ¢n t´rt¢netemÊ), akkor egy pon-
ton tÃl vesz¢lybe ker¡lhet az eredeti motivÀ-
ciÂ, mely term¢szetesen nem csupÀn hatÀs-
kelt¢s vagy t´rt¢netmondÀs, hanem ä talÀn
Ágy fejezhetn¢nk ki pontosan ä visszanyÃlÀs
egy eredendû ä mitikus? megfogalmazhatat-
lan? tanulsÀg n¢lk¡li? ä ¢lm¢nyhez. Ha KÀr-
pÀti k¢ts¢gkÁv¡l alapos kutatÀsai ¢s nyelvi
k¢szs¢ge r¢v¢n varÀzsszerk¢nt tudja hasz-
nÀlni az archaikus nyelvezetet (We´res, Es-
terhÀzy ¢s mÀsok nyomÀn); ha tÃlzottan is
tisztÀban van egy hatÀsos szÁnhÀzi elûadÀs
fort¢lyaival, egy ponton tÃl ä hozzÀteszem,
ihletetten ä automatikussÀ vÀlik az ÁrÀsmÂd,
automatikussÀ vÀlik az egyestûl az univerzÀ-
lisig ugrÂ metaforaalkotÀs à...az illatos sz¢nÀn
vagy a hÀzassÀg sociÀlis ketrecz¢benÊ. KiszÀmÁt-
hatÂvÀ vÀlik a mü ä bÀr ¢pp a DíSZELýADçS
´konÂmiÀja arra mutat, hogy ezzel a ve-
sz¢llyel KÀrpÀti tisztÀban van, ¢s mintha fal-
teniszt jÀtszana, virtuÂzan nyesi vissza sajÀt
lecsapÀsait. Szellemes a kutyÀvÀ (kÁs¢rleti
alannyÀ) vÀltozÂ kÁs¢rletezû k¢plete (bÀr ez a
kutyadolog a KUTYASZíV-ben vadabb ¢s iga-
zabb) ä v¢g¡l a kutyametafora veszi Àt a r¢m-
uralmat a metaforÀk f´l´tt, ez egy metafo-
rakutya. Szellemes ¢s pontos a tragikus ma-
gyar tudÂs- ¢s müv¢szsors szÀmos p¢ldÀja
(bÀr maga a tragikus sorsk¢plet sok ÃjdonsÀ-
got nem tartalmaz, de a szenved¢ly ÀbrÀzo-
lata k¢ts¢gtelen¡l autentikus). Midûn a k´ny-
vet letettem, Ãgy ¢reztem, hogy egy nagysze-
rü, talÀn jelentûs k´nyvet is tartok a kezem-
ben. (A virtuÀlis kezemben, miutÀn a k´nyvet
mÀr elûbb letettem.) °s abban eg¢szen biztos
vagyok, hogy nagyon jÂ elûadÀst lehet belûle
csinÀlni. Irigylem a szÁn¢szeket, akiknek a
szerzû ilyen eszelûs szabadsÀgot ¢s egyben
ilyen tiszta szerkezetet adott.

A k´nyv hatott rÀm, meg is szerettem.
Amin eltünûdtem mindazonÀltal, ¢s amitûl a
szerzût Âvni szeretn¢m, az a helyenk¢nt tÃl-
biztosÁtott, k¢pletszerü gondolkodÀsmÂd.
Tudom, hogy àv´r´s folyad¢kraÊ sz¡ks¢g van,
¢s sok-sok v´r´s folyad¢kra van sz¡ks¢g ko-
runk müv¢szet¢ben. JÂ minûs¢gü, sürü v´r´s
folyad¢kra. Mikor kisfiÃ voltam, megbüv´l-
ten n¢ztem, ahogy egy filmforgatÀson a kel-

l¢kes egy paradicsoml¢s ¡veg eg¢sz tartalmÀt
gondosan rÀ´nti az elhurcolt Bajcsy-Zsi-
linszkyt jÀtszÂ Bessenyei Ferenc feh¢r ing¢re
az Attila Ãt egyik kapualjÀban. Az iroda-
lomban is van v´r´s folyad¢k ä ez a kultÃra,
a jÂ utÀnzÂk¢szs¢g, a tradÁciÂk (à...egy jÂl ki-
gondolt culturÀlis r´geszme, kellû kitartÀssal ¢s ta-
lÀl¢konysÀggal, elûbb-utÂbb megvalÂsÁthatÂÊ). Ro-
konszenvezem a jÂl kigondolt kulturÀlis r´g-
eszm¢k legt´bbj¢vel, de az¢rt leginkÀbb az
¢rdekelne, ami tÃl van azon, ami ä elûbb-
utÂbb ä amÃgy is megvalÂsÁthatÂ.

ForgÀch AndrÀs

A MODERNITçS
ANTINñMIçI

Lengyel AndrÀs: A modernitÀs antinÂmiÀi.
JÂzsef Attila-tanulmÀnyok
Tekintet, 1996. 272 oldal, 500 Ft

Annak a szeg¢ny, fiatalon meghalt f¢rfiem-
bernek, akinek f´ldi maradvÀnyai ä immÀr
rem¢lhetûleg v¢gleges hely¢n ä a csalÀdi sÁr-
ban porladnak, ¢des mindegy, olvassuk-e ma
müveit, r¢szes¡l¡nk-e abban az eszt¢tikai
´r´mben, amelyben megÁrÀsukkor szerzûj¡k
r¢szeltetni kÁvÀnta olvasÂit, okulunk-e sz¢p
szavakba ´nt´tt igazsÀgaibÂl?! Az egymÀsra
t´rû sok nemzed¢k ¢rdeke, hogy Ãjra meg
Ãjra megtalÀlja hozzÀ a maga ÃtjÀt. Ehhez
nem elegendû az ¢vtizedek sorÀn felhalmo-
zott tudÀs Àtv¢tele, azoknak a k¢rd¢seknek a
szajkÂzÀsa, amelyek p¢ldÀul a hatvanas-het-
venes ¢vekben m¢g izgalomban tartottÀk a
k´z´ns¢get. Az ¢rdeklûd¢s folytonossÀgÀnak
fenntartÀsa csak a JÂzsef AttilÀrÂl valÂ tudÀs
gyarapodÀsa ¢s megÃjulÀsa r¢v¢n lehets¢ges.

Lengyel AndrÀs A MODERNITçS ANTINñ-
MIçI cÁmü tanulmÀnyk´tete ebben az ¢rte-
lemben a JÂzsef Attila-kutatÀs kiemelkedû
esem¢nye. A k´tet ÁrÀsaibÂl Àrad a kezdem¢-
nyezûerû, szinte rÀk¢nyszerÁti olvasÂjÀt az ¢r-
telmez¢sbeli tovÀbbl¢p¢sre. çllÁtÀsainak sÃ-
lya, k´vetkezm¢nye van, ez¢rt Ãjra meg Ãjra
ÀllÀsfoglalÀsra k¢sztet. M¢g a vele valÂ egyet
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nem ¢rt¢s is sajÀt ÀllÀspontunk alaposabb
vagy pontosabb megfogalmazÀsÀt k¢nyszerÁti
ki, s Ágy ellenv¢lem¢ny¡nkben is benne fog-
laltatnak vitatott elgondolÀsainak elemei.
T´preng¢seiben rendre tÀvol ker¡l az obli-
gÀt, mÀra elfÀsodott k¢rd¢sf´lvet¢sektûl (p¢l-
dÀul JÂzsef Attila ¢s az illegÀlis pÀrt viszonyÀ-
nak firtatÀsÀtÂl), de tartÂzkodik attÂl az erû-
szakolt k¢rdez¢si mutatvÀnytÂl (JÂzsef Attila
posztmodern n¢zûpontÃ àÃjraolvasÀsÀtÂlÊ)
is, amellyel korunk ´nhitt olvasÂja igyekszik
elkÀprÀztatni ÀmulÂ szem¡nket.

Az embert nemcsak a tÀjban, nemcsak egy
int¢rieurben, hanem egy Árott sz´vegben is
elfoghatja az otthonossÀg¢rz¢s. Gyakran
¢lem Àt ezt Lengyel AndrÀs k´tet¢t olvasva.
Egyik oka alighanem az, hogy a tanul-
mÀnyok nagyobbr¢szt JÂzsef Attila gondolko-
dÀst´rt¢net¢nek alakulÀsÀt vizsgÀljÀk, tehÀt
olyan terepen mozognak, amelyen magam is
hosszÃ idû Âta tartÂzkodom. Egyet¢rtek a
szerzûvel: a k´ltûi teljesÁtm¢ny m¢lyebb meg-
¢rt¢se k´ltûnk eset¢ben filozÂfiai, eszmet´r-
t¢neti elûmunkÀlatokat tesz sz¡ks¢gess¢.
Lengyel AndrÀs eszm¢lked¢sei kitÀgÁtjÀk azt
a szük teret, amelybe HorvÀth IvÀnnal k´z´s
JÂzsef Attila-sz´vegkiadÀsi vÀllalkozÀsunk, a
TANULMçNYOK °S CIKKEK 1923ä1930 t´k¢le-
tes kritikai visszhangtalansÀga zÀrt. OlvasÂi
komfort¢rz¢sem mÀsik oka pedig az lehet,
hogy a nagyÁvü ¢s lend¡letes koncepciÂ, a
mer¢sz, olykor provokatÁvan kritikai k¢rd¢s-
f´ltev¢s a filolÂgiai t¢nyek aprÂl¢kos ismere-
t¢vel, tiszteletben tartÀsÀval, a szakirodalom
kritikai szÀmbav¢tel¢vel kapcsolÂdik ´ssze a
k´tet tanulmÀnyaiban. NemritkÀn r¢szeltet
abban az erûs evidencia¢lm¢nyben, amelyet
csak akkor ¢rz¡nk, ha valamely ¢rtelmez¢s-
beli felismer¢s egy eladdig ismeretlen t¢ny
feltÀrÀsÀbÂl k´vetkezik vagy ezt kÁs¢ri.

Mindezt a hÁzelg¢s vÀdjÀnak kockÀzata
n¢lk¡l elûrebocsÀthatom, mert a szerzû ¢rtel-
mezûi rangjÀt illetû fenntartÀs n¢lk¡li elisme-
r¢st k´vetûen a teret a vele valÂ polemikus
tovÀbbi egy¡ttgondolkodÀsra felhÁvÂ, fûk¢nt
a koncepciÂ eg¢sz¢t illetû vitak¢rd¢sek meg-
fogalmazÀsÀra szÀnom. Elûbb azonban arra
az egyetlen fontos r¢szletk¢rd¢sre t¢rek ki,
ahol nem pusztÀn vitÀm van Lengyel And-
rÀssal, hanem ahol szerintem bÁrÀlÂ szavakat
¢rdemel, mert a k´ltûrûl t´rt¢nû eszm¢lke-
d¢st t¢ves irÀnyba t¢rÁti ki. A JñZSEF ATTILA

àNEMZETISZOCIALISTAÊ EPIZñDJçRñL cÁmü ta-
nulmÀnyrÂl van szÂ. Ilyen epizÂd, sem id¢-
zûjellel, sem an¢lk¡l, nem volt k´ltûnk pÀlyÀ-
jÀn. A ànemzetiszocialistaÊ minûsÁt¢s annak a ä
SzÀntÂ Judit naplÂjÀnak MurÀnyi GÀbor Àltal
szerkesztett ¢s jegyzetelt k´tete f¡ggel¢k¢ben
teljes terjedelm¢ben olvashatÂ ä sz´vegnek a
t¢ves, elsietett ¢rtelmez¢s¢n alapul, amely va-
lÂban àa nemzetiszocializmus lobogÂja alÀ sorako-
zÂ n¢met dolgozÂk t´rt¢nelmi harcÀÊ-ra hivatkoz-
va adja elû okfejt¢s¢t.

A tanulmÀnynak fûk¢nt elsietetts¢g¢t ve-
tem a szem¢re. Lengyel AndrÀs nagyon jÂl
tudja, mennyire hiÀnyosak ¢s homÀlyosak is-
mereteink RÀtz KÀlmÀnrÂl ¢s az Àltala szer-
vezett, de soha meg nem alakult ànemzeti
kommunista pÀrtÊ-rÂl, amelyben az illegÀlis
kommunista mozgalommal szakÁtÂ, de a szo-
ciÀldemokrÀciÀval szemben m¢g tÀvolsÀgot
tartÂ k´ltûnek szerepe lett volna. AmÁg ezt a
pontosabb ¢rtelmez¢si keretet nem tudjuk
megbÁzhatÂ mÂdon kialakÁtani, addig korai
erûltetni a kategorikus vÀlaszt JÂzsef Attila
emez epizÂdjÀnak voltak¢ppeni tartalmÀra
vonatkozÂlag. A tanulmÀny egy¢bk¢nt na-
gyon sok fontos megÀllapÁtÀst tesz a nemze-
tiszocializmus mozgalmÀnak belsû r¢tegezett-
s¢g¢rûl, ennek visszhangjÀrÂl magyarorszÀgi
munkÀsmozgalmi k´r´kben. Joggal felt¢tele-
zi, hogy a k´ltû mindeme belsû distinkciÂkat
jÂl ismerte, s hogy Àtmeneti ÀllÀspontjÀnak
kialakÁtÀsÀban ismereteinek lehetett szerepe.
°rvel¢s¢vel, amely szerint az Àltala nemzeti-
szocialistÀnak v¢lt kaland 1933 mÀsodik fe-
l¢re datÀlhatÂ, ugyancsak egyet¢rtek.

Szerencs¢sebb lett volna azonban, ha be-
¢ri r¢szleges ¢s hipotetikus, t´bb es¢lyt nyitva
hagyÂ konklÃziÂkkal, s nem enged a csatta-
nÂ csÀbÁtÀsÀnak. Bizonyos, hogy sz´veg¢nek
megÁrÀsÀra JÂzsef AttilÀt àa n¢vlegesen nemzet-
k´zi munkÀssÀg valÂsÀgosan nemzetk´zi verseny¢Ê-
nek megrendÁtû tapasztalata sarkallta. Ettûl
a megrend¡l¢stûl azonban a nÀcizmussal valÂ
azonosulÀsig igen hosszÃ Ãt vezet, s ezt az
utat JÂzsef Attila minden valÂszÁnüs¢g szerint
soha nem jÀrta meg. LegalÀbbis nincsenek
adataink, amelyekkel effajta fejlûd¢si kanyart
valÂszÁnüsÁteni tudnÀnk, s Ágy marad a meta-
morfÂzis mitikus konstrukciÂja nehezen bizo-
nyÁthatÂ ¢s cÀfolhatÂ ¢rzelmi-gondolati tÀm-
falakkal (szem¢lyes s¢relmek) toldozgatva.

A NEMZETISZOCIALIZMUS... kezdetü k¢zirat

Figyelû ã 1169



¢rtelmez¢s¢ben ¢s keltez¢s¢ben Lengyel je-
lentûs¢get tulajdonÁt A CSODASZARVAS cÁmü
versnek, amely A HÁr 1933. augusztus 4-i szÀ-
mÀban jelent meg. EgyÀltalÀban nem bizo-
nyos azonban, hogy (az Arany JÀnos-i?) cso-
daszarvasreg¢t ÃjramondÂ, a KALEVALç-bÂl
tanult formai megoldÀsokkal sürün ¢lû k´lte-
m¢ny bÀrmi mÂdon ´sszef¡gg¢sbe hozhatÂ
lenne a pÀlya emlÁtett epizÂdjÀval. PublikÀlÀsa
mellesleg l¢nyeg¢ben egybeesik A VçROS PERE-
M°N cÁmü àt´rt¢nelmi materialista ÂdaÊ Korunk-beli
k´zz¢t¢tel¢vel. Ez csak tovÀbb nehezÁti a tisztÀn-
lÀtÀst, s fokozottabb ÂvatossÀgra int.

Lengyelt valÂszÁnüleg az a k´r¡lm¢ny bÀ-
torÁtotta elhamarkodott k´vetkeztet¢s¢nek
levonÀsÀra, hogy JÂzsef Attila ilyszerü fordu-
lata jÂl passzol a k´ltû àgondolkodÂi alkatÀ-
rÂlÊ, azaz a pÀlya alakulÀsi logikÀjÀrÂl alko-
tott koncepciÂjÀba, amelyet a k´tet nyitÂ fe-
jezet¢ben, AZ àELREJTýZ¹TT VILçGEG°SZÊ KE-
RES°SE cÁmü tanulmÀnyban fogalmazott meg:
àa radikÀlis marxista szocializmus legradikÀlisabb
nemzetk´zi ellenpÂlusÀhoz, a nemzetiszocializmus-
hoz csatlakozottÊ ä olvassuk itt h¡ledezve az ab-
szurditÀsig ki¢lezett formulÀt. M¢g ha igaz
lenne is, hogy a vitatott gondolatmenetben
JÂzsef Attila egyet¢rtett a nemzetiszocialistÀk-
kal, hogyan lehets¢ges egy k¢ziratban ma-
radt sz´veget a csatlakozÀs dokumentuma-
k¢nt kezelni? A koncepciÂ maga, amely sze-
rint JÂzsef Attila utolsÂ ¢vtizede àt´bb ellen-
pontozÂ-tagadÂ vÀltÀst mutatÊ, egy¢birÀnt az
¢letpÀlya ¢s az ¢letmü alapos ismeret¢rûl ta-
nÃskodik, s bûvelkedik jÂ felismer¢sekben,
elgondolkodtatÂ megÀllapÁtÀsokban. Mivel
azonban itt Lengyel AndrÀs JÂzsef Attila-¢r-
telmez¢s¢nek alapk¢plet¢vel Àllunk szemben,
¢rdemes ezt a vÀltÀselm¢letet alaposabb kri-
tikai figyelemben r¢szesÁteni.

Az alapk¢plet voltak¢ppen JÂzsef Attila Àl-
lÁtÂlagos àsz¢lkakassÀgÀÊ-nak ¢rtelmez¢se so-
rÀn alakul ki. Lengyel r¢szleteiben sok tanul-
sÀggal elemzi a k´ltû politikai ÀllÀsfoglalÀsai-
ban ¢s vilÀgn¢zeti kapcsolÂdÀsaiban sokak Àl-
tal szÂvÀ tett ingatagsÀgot, vÀltoz¢konysÀgot,
amelyet talÀn Ignotus PÀl jellemzett legpon-
tosabban ¢s m¢gis legt´bb belÀtÀssal: àJÂzsef
Attila mindig ellenz¢ki volt a szÂ legszorosabb ¢r-
telm¢ben; mindig baloldali volt, m¢g az Elûûrs-ki-
ruccanÀst is bele¢rtve, s mindig szocialista, tÀgabb
¢rtelemben. Ezen a kereten bel¡l azonban t´bbsz´r
vÀltozott, ¢s egy hosszabb Àtmeneti korszakÀban,

mely az Elûûrs-hÂnapokat is magÀba foglalta, so-
kat ingadozott ¢s cikÀzott a v¢lem¢nye. Kezdte volt
mint a bolsevizmussal rokonszenvezû forradalmi
szocialista, szigorÃbb pÀrtpolitikai k´tel¢kek ¢s, tud-
tommal, pÀrtpolitikai viaskodÀsok n¢lk¡l. AztÀn
csuszamlott jobbra-balra-sz¢lsûbalra, b´lcseleti ¢s
zsurnalisztikai lejtûk´n, vilÀgsz´vetkezeti Àlomk¢p-
bûl anarchoszindikalizmusba, intuicionizmusbÂl fe-
nomenolÂgiÀba, v¢gletes kollektivizmusbÂl v¢gletes
individualizmusba ¢s a kettûnek k¡l´nf¢le elegyes
vÀltozataiba.Ê

Ilyen keretek k´z´tt: àmindig ellenz¢ki...
mindig baloldali... s mindig szocialista, tÀgabb ¢r-
telembenÊ, igaz ÀllÀspontjÀnak vÀltoz¢konysÀ-
ga. Lengyel azonban szÀmos ponton Àtl¢pi
ezeket a hatÀrokat, hitelt adva a àsz¢lkakas-
sÀgÊ t¢zis¢nek, csak ¢pp Àt¢rt¢kelve, a k´ltû
javÀra fordÁtva annak tartalmait. Vegy¡nk
sorra n¢hÀnyat eme àt´bb, ellenpontozÂ-tagadÂ
vÀltÀsÊ k´z¡l! àJÂzsef Attila... szorosan kapcsolÂ-
dott elûbb a SzÀzadunk k´r¢hez, amely ideolÂgia-
t´rt¢neti szempontbÂl szociÀlis szÁnezetü radikÀlis
polgÀri liberalizmusk¢nt ÁrhatÂ le. Majd, nem sok-
kal k¢sûbb az Elûûrs k´r¢hez csatlakozott, amelyet
viszont az elûbbi irÀnyzat rivÀlisak¢nt ¢s ellent¢te-
k¢nt nemzeti radikalizmusk¢nt lehet meghatÀrozniÊ
ä olvassuk a tanulmÀnyban.

Ez a megÀllapÁtÀs legalÀbb hÀrom szem-
pontbÂl kieg¢szÁt¢sre szorul. Egyr¢szt JÂzsef
Attila a SzÀzadunk k´r¢ben mer¢szelte magÀt
anarchistÀnak vallani, s ezt az odatartozva is
k¡l´nb´z¢st ez az ¢rtelmis¢gi k´r lÀthatÂlag
derüs nyugalommal vette tudomÀsul. MÀs-
r¢szt, m¢g mindig a SzÀzadunk k´r¢ben, leve-
leiben arrÂl igyekezett meggyûzni VÀgÂ MÀr-
tÀt, hogy a szociologisztikus tÀrsadalomjobbÁ-
tÀs nem vezet c¢lra, egyetlen segÁts¢g van az
ember szÀmÀra: a tiszta idealizmus ¢s a me-
tafizika. V¢g¡l pedig a n¢pi orientÀciÂ is a
SzÀzadunkkal valÂ harmonikus kapcsolat idû-
szakÀban kezdûdik, t´bbek k´z´tt a liberÀlis
folyÂiratba a Bartha MiklÂs TÀrsasÀg °rtesÁtû-
j¢rûl Árott rokonszenvezû ismertet¢ssel. Sz¡k-
s¢gtelen sokszorozni a p¢ldÀkat, elegendû ar-
ra eml¢keztetni, hogy a MAGYAR Mþ °S LA-
BANC SZEMLE cÁmü vitairat a TÀrsasÀg r´p-
iratÀban, az öJ MAGYAR F¹LD-ben egyszerre
jelenik meg A Toll cÁmü, harcosan liberÀlis
lapban publikÀlt Babits-pamflettel. Ha tehÀt
k´zelebbrûl szem¡gyre vessz¡k a t¢nyÀllÀst,
akkor az id¢zett absztrakt szembenÀllÀs felol-
dÂdik, s a k´ltû magatartÀsa t´bb¢ nem Árha-
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tÂ le vÀltÀsk¢nt, hanem egy (talÀn m¢g sokkal
nehezebben k´vethetû) belsû tisztÀzÂdÀsi fo-
lyamatk¢nt. A SzÀzadunk vagy A Toll pozÁ--
ciÂjÀban pedig az adott t´rt¢nelmi pillanat-
ban nemcsak a szembenÀllÀst, hanem a ru-
galmassÀgot is lÀtnunk kell a korai n¢pi t´-
rekv¢sek irÀnt.

De kell-e k¡l´n bizonygatni, egyebek k´-
z´tt Tasi JÂzsef k´nyve utÀn, hogy a k´ltûnek
a Bartha MiklÂs tÀrsasÀgbeli, a nemzeti ¢s az
osztÀlyelv, a parasztorientÀciÂ ¢s munkÀs-
´ntudat v¢gletei k´z´tt hÃzÂdÂ el¢g sz¢les
skÀlÀn mozgÂ gondolati odisszeÀja mÀr ´n-
magÀban v¢ve is komplikÀltabb annÀl, hogy-
sem antit¢zisk¢nt szembeÀllÁthatÂ legyen àa
radikÀlis marxista szocializmusÊ ÀllÀspontjÀval,
amely a TÀrsasÀgbÂl valÂ kil¢p¢s utÀn jelle-
mezte ût. Hogy ezt Lengyel AndrÀs mÂdjÀn
vÀltÀsk¢nt ¢rt¢kelj¡k, megint csak madÀrtÀv-
latbÂl kell szeml¢lni, absztrakt l¢nyeg¢re kell
csupaszÁtani a folyamatot. A marxi szocializ-
mus ¢s a nemzetiszocializmus k´z´tti ÀllÁtÂla-
gos àvÀltÀsÊ-ÀrÂl mÀr szÂltunk. Lengyel a
RÀtz KÀlmÀn-kapcsolat utÀn Ãjabb vÀltÀst v¢l
f´lfedezni: a szociÀldemokrÀciÀhoz valÂ csat-
lakozÀst. Ez a mozzanat rÀvilÀgÁt ennek a vÀl-
tÀselm¢letnek az egyik sajÀtossÀgÀra: arra,
hogy k´z´s nevezûre hoz k¡l´nb´zû term¢-
szetü kapcsolÂdÀsokat. Ha JÂzsef Attila ÀllÁtÂ-
lagos nemzetiszocialista kalandja csupÀn k´-
vetkezm¢nyek n¢lk¡li epizÂd, s¢rtûd´tts¢gtûl
tÀplÀlt dacreakciÂ volt, akkor az m¢gsem te-
kinthetû egyen¢rt¢künek a munkÀsmozgal-
mi baloldalon bel¡li, v¢giggondolt, tartÂs ori-
entÀciÂmÂdosulÀssal, amilyen a kommunista
irÀnytÂl a szociÀldemokrÀciÀhoz valÂ ÀtpÀrto-
lÀs volt!

Hogy ezutÀn Ãjabb vÀltÀs k´vetkezhess¢k,
be kell kapcsolni a sorba JÂzsef Attila àf´lerû-
s´dû liberÀlis vonzalmaitÊ. A dolog azonban en-
n¢l egyszerübb ¢s bonyolultabb. Egyszerübb,
amennyiben maga Ignotus PÀl, a szerkesztû-
tÀrs hangoztatta egykorÃ nyilatkozataiban,
hogy a Sz¢p SzÂt û, a liberÀlis ¢s JÂzsef Attila,
a szocialista (¢rtsd: szociÀldemokrata) mint-
egy n¢pfrontosan (tehÀt egymÀssal elviekben
is vitatkozva) szerkesztik. A szociÀldemokrata
beÀllÁtottsÀg ekkor mÀr nagyon jÂl ´sszecsi-
szolhatÂ volt a baloldali (a szÀzad eleji polgÀri
radikÀlis hagyomÀnyokat ¢bresztû) liberaliz-
mussal ¢s viszont. A k´ltûnek tehÀt a legke-
v¢sb¢ sem kellett vÀltania, hogy liberÀlis ba-

rÀtaival ¢lete utolsÂ ¢veiben szorosabbra von-
ja a kapcsolatait.

Azoknak az ÀtalakulÀsi folyamatoknak a
lekottÀzÀsa, amelyek JÂzsef Attila eszm¢lke-
d¢s¢ben ¢lete utolsÂ ¢veiben v¢gbementek,
sokkal finomabb gondolati mozgÀst ig¢nyel,
mint a pÀlyÀnak ilyen ´nk¢nyes cezÃrÀkkal
¢lû felszabdalÀsa. Csak azt a k¢rd¢st hozom
f´l, amelyben Lengyel A DUNçNçL cÁmü vers
kapcsÀn Árott elemz¢semmel vitÀba szÀll. Ab-
ban term¢szetesen igaza van, hogy a t´rt¢-
netfilozÂfiai Âda ¢s a vele nagyjÀbÂl egykorÃ
pszichoanalitikus sz´vegek (k´zt¡k a SZABAD-
¹TLETEK JEGYZ°KE) keltez¢se kronolÂgiailag
megoldhatÂ, hiszen mind a versnek, mind a
m¢lyl¢lektani vallomÀsoknak meg kellett
ÁrÂdniuk valamikor. A megÁrÀsban tovÀbbÀ
k¢ts¢gkÁv¡l van esem¢nyszerü elem. A meg-
sz´vegez¢s, formÀba ´nt¢s bizonyos ¢rtelem-
ben egyszeri, szük idûhatÀrok k´z¢ szorÁthatÂ
t´rt¢n¢s. Csakhogy (ÀltalÀban ¢s JÂzsef Attila
eset¢ben k¡l´n´sen) a vers keletkez¢se az el-
sû csÁrÀtÂl, ´tlettûl, a fogantatÀstÂl a megsz¡-
let¢sig meglehetûsen hosszadalmas folyamat.
A DUNçNçL eset¢ben filolÂgiai t¢nyek bizo-
nyÁtjÀk a lassÃ, kÁnos k¢sz¡lûd¢st, s az is nyil-
vÀnvalÂ, hogy ezt a munkÀt a k´lt¢szet ¢rtel-
m¢nek k¢ts¢gbevonÀsÀig menû, a lelki vÀl-
sÀggal ´sszef¡ggû ´nbizalomveszt¢s is hÀtrÀl-
tatta, nehezÁtette, amely az emlÁtett pszicho-
analitikus iratokban (is) manifesztÀlÂdott. Eb-
ben az ¢rtelemben a k´ltû szellemis¢g¢t egy-
idejüleg ÀthatÂ, egymÀsnak gy´keresen el-
lentmondÂ belsû k¢sztet¢sekkel igenis szÀ-
molni kell. Azaz a JÂzsef Attila gondolkodÀsÀt
k¢ts¢gkÁv¡l jellemzû, az Àtlagot messze meg-
haladÂ mozg¢konysÀg, dinamika, dialektika
k¢rd¢s¢ben elvontan egyet¢rtek Lengyel
AndrÀssal, ezt azonban jelentûsen mÀs mÂ-
don gondolom el, mint û.

A sz¢lkakassÀg vÀdjÀban egy¢bk¢nt is sok
a misztifikÀciÂ. Ezen az alapon a kor jelent¢-
keny ¢rtelmis¢gijeinek nem kis hÀnyadÀt le-
hetne sz¢lkakasnak minûsÁteni. Vajon JÂzsef
Attila barÀtjÀrÂl ¢s k¢sûbbi rivÀlisÀrÂl, Illy¢s
GyulÀrÂl nem lehetne-e l¢trehozni hasonlÂ
konstrukciÂt? Galilei-k´r, v´r´skatona 1919-
ben, kommunista szervezked¢s, sz¡rrealiz-
mus, a Nyugat belsû munkatÀrsa, a n¢pi moz-
galom vez¢ralakja... Vajon JÂzsef Attila atyai
barÀtjÀra, KosztolÀnyi Dezsûre nem lehetne
rÀhÃzni ilyen s¢mÀt? Lelkesed¢s a hÀborÃ¢rt,
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antimilitarizmus, felajÀnlkozÀs A TýKE lefor-
dÁtÀsÀra, PARDON-rovat, a homo aestheticus
lÀtvÀnyos kivonulÀsa a k´z¢letbûl... Vajon
KodolÀnyi vagy ¢ppen a JÂzsef Attila vÀltÀsait
szÂvÀ tevû Nagy Lajos eset¢ben nem lehetne
hasonlÂ fordulatokat f´lfedezni? Garai JÀnos,
aki ismert gÃnyvers¢ben kipelleng¢rezte k´l-
tûtÀrsÀt, mert az àjobbra t¢rtÊ, s àKosztolÀnyi¢rt
lelkes¡lÊ, k¢t ¢v mÃlva nyilatkozatban tette
k´zz¢, hogy àa magyarorszÀgi bolsevista mozga-
lom irÀnt nyilvÀnÁtott rokonszenv¢vel f´lhagyottÊ,
majd a vilÀghÀborÃ alatt Ãjra kommunistÀvÀ
vedlett vissza.

Az ÀllÀspontok ilyen nagyfokÃ vÀltoz¢-
konysÀgÀban alighanem nagy szerepe van
annak, hogy a legÃjabb kori magyar t´rt¢ne-
lem alakulÀsÀban sokkal t´bb a t´r¢s, az Ãj-
rakezd¢s, a gy´keres fordulat, mint mÀs, sze-
rencs¢sebb orszÀgok¢ban, s az egy¢ni pÀlyÀk
Áv¢t az ´n¢pÁt¢s ig¢nye ¢ppÃgy, mint a k´z´s-
s¢gi kiÃtkeres¢s gondja hullÀmosabbÀ, g´r-
b¢bb¢ teszi. MÀsr¢szt pedig a k¢t vilÀghÀborÃ
k´z´tti korban sokkal erûsebb a tÀborokba
szervezûd¢s k¢nyszere, a k´z´ss¢gek sokkal
nehezebben türik, a deviancia jel¢nek tekin-
tik, ha az egy¢n nem tartja be a rÀk¢nyszerÁ-
tett fegyelmet, s elhajlik vagy egyenesen mÀs
megoldÀsokkal kÁs¢rletezik. MÀrpedig az ¢r-
telmis¢gi l¢t egyik alapvetû sajÀtossÀga egy
tÀgasabb szellemi mozgÀst¢r bejÀrÀsa. Egy
olyan vilÀgban, amelyben mindenfel¢ l´v¢sz-
Àrkokat ¢s bunkereket Àsnak, a frontvona-
lak k´z´tt mozgÂ ¢rtelmis¢gi sz¢lkakasnak
minûs¡l.

Helyeselhetû Lengyel AndrÀsnak az a t´-
rekv¢se, hogy a t´rt¢nelmi esetlegess¢gek
f´l¢ emelkedve a szellem koordinÀta-rend-
szer¢be tagolja JÂzsef Attila ¢letmüv¢t. Ezt a
t´rekv¢s¢t fejezi ki a tanulmÀnyk´tet cÁme: A
MODERNITçS ANTINñMIçI is. A magasabb n¢-
zûpont ilyen kik¡zd¢s¢nek azonban Àra van,
amelyet nem biztos, hogy ¢rdemes megfizet-
ni. A àmodernitÀsÊ szÂ ellen csak stilÀris
fenntartÀsom van, amennyiben f´l´slegesen
idegenszerünek (v´. àmodernit¢Ê) ¢rzem, az
Àrnyalattal meghonosodottabb àmoderns¢gÊ
szerintem ¢ppÁgy megtenn¢. Az àantinÂmiÀiÊ
terminus (àk¢t egymÀst k´lcs´n´sen kizÀrÂ ¢s lo-
gikailag egyenlû meggyûzû erûvel igazolhatÂ t¢tel
ellentmondÀsÀnak megjel´l¢s¢re hasznÀlt müszÂÊ ä
IDEGEN SZAVAK SZñTçRA) azonban filozÂfiai
rigorozitÀssal r´gzÁti ¢s ¢lezi ki a fentiekben

Àltalam amÃgy is tÃlsÀgosan merevnek, sar-
kÁtottnak tartott vÀltÀselm¢letet. Ha a vÀltÀ-
sok magyarÀzÂereje r¢szleges ¢s esetenk¢nt
csupÀn hipotetikus ¢rv¢nyü, ha a pÂlusok
k´z´tt ÀtjÀrÀs van, ha a tiszta k¢pletrûl be-
bizonyosodik, hogy belsûleg maga is komp-
likÀlt, akkor mindezt antinÂmiÀkkÀ ki¢lezni
¢s elrendezni meglehetûsen problematikus
megoldÀs.

F¢lre¢rt¢s ne ess¢k! Lengyel kÁs¢rlete na-
gyon is korszerü ¢s indokolt vÀllalkozÀs.
AmÁg JÂzsef AttilÀt csak marxistak¢nt lehetett
¢rtelmezni, gondolkodÀsÀnak antinomikus
jellege f´l sem mer¡lhetett. Az utÂbbi ¢vtize-
dekben azonban a tudomÀnyos szocializmus
mell¢ felsorakoztak pÀrhuzamk¢nt vagy gon-
dolati ihletûk¢nt az egzisztencializmus bizo-
nyos t¢telei, Ãjra nyÁltan lehetett besz¢lni a
k´ltûnek a pszichoanalÁzishez valÂ viszonyÀ-
rÂl. Bebizonyosodott, hogy Croce, Bergson,
Eddington, Husserl, Pauler çkos, Max We-
ber ¢s mÀsok ´szt´nz¢seivel is szÀmolnunk
kell, ha meg akarjuk talÀlni hely¢t a kor szel-
lemi t¢rk¢p¢n. Zavarbaejtû lÀtni a k´ltût ko-
rÀnak szÀmos, egymÀssal szÀmunkra ´ssze-
f¢rhetetlennek tünû filozÂfiai, tÀrsadalomtu-
domÀnyos, term¢szettudomÀnyos tendenciÀ-
jÀnak kusza erûvonalai k´z´tt, amint elûbb
ehhez, majd ahhoz kapcsolÂdik, amint egyi-
ket a mÀsikkal ´tv´zni vagy legalÀbb elegyÁ-
teni t´rekszik. Majdnem lehetetlen megÀlla-
pÁtani, hogy a meghaladott gondolatrendsze-
rekbûl tovÀbbvisz-e valamit, s ha igen, milyen
m¢rt¢kben. Lengyel azon kevesek k´z¢ tar-
tozik, akik a felsorolt (¢s sajÀt kutatÀsaival
kieg¢szÁtett) indÁtÀsokkal szÀmolva tesznek
kÁs¢rletet a gondolkodÂi ¢s k´ltûi ¢letmü ¢r-
telmez¢s¢re. Meg¢rtem ig¢ny¢t a rendte-
remt¢sre.

K¢rd¢s azonban, k´zelebb jutunk-e a JÂ-
zsef Attila-i teljesÁtm¢ny meg¢rt¢s¢hez, ha ezt
a konglomerÀtumot geometrikus ¢s szimmet-
rikus oppozÁciÂkba vagy esetleg m¢g bonyo-
lultabb, bÀrmily tetszetûs geometriai alakza-
tokba rendezz¡k. Az ¢letanyag, a gondolko-
dÂi teljesÁtm¢ny ¢s a k´ltûi ¢letmü Àtteore-
tizÀlÀsÀnak k¢ts¢gkÁv¡l szÀmottevû haszna
lehet, s Lengyel tanulmÀnyk´tet¢nek egy
sor fontos f´lismer¢se vagy (esetleg kritikai-
lag) tovÀbbgondolandÂ ÀllÁtÀsa ennek a t´-
rekv¢snek k´sz´nhetû. AnnÀl is inkÀbb, mert
a szerzû legbensûbb hajlamai nem ¢rv¢nye-
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s¡ln¢nek, eredendû k¢pess¢gei nem bonta-
koznÀnak ki, ha lemondana a k´tet ÁrÀsait
mindv¢gig jellemzû gondolkodÂ filologizÀ-
lÀsrÂl.

Az erûs filolÂgiai ´nkontroll r¢szben f¢ke-
zi, kiegyensÃlyozza, r¢szben azonban csak el-
fedi Lengyel nem kev¢sb¢ erûs hajlamÀt a
konstrukciÂgyÀrtÀsra. Nagyon ¢rdekes az a
kÁs¢rlet, amelyet a JÂzsef Attila Àltal hasznÀlt
filozÂfiai fogalmak pszichologizÀlÀsÀra, a k´l-
tû spekulatÁv gondolatmeneteinek ¢letprob-
l¢mÀkra t´rt¢nû visszavezet¢s¢re tesz. àA me-
tafizika elvont ÀltalÀnossÀgÀban sajÀt legszem¢lye-
sebb probl¢mÀit is tematizÀljaÊ ä Árja a k´tet be-
vezetû tanulmÀnyÀban. A spekulÀciÂ ¢s az ¢l-
m¢ny k´z´tti effajta hÁdver¢s eset¢n azonban
nem Àrt az ÂvatossÀg, mert k´nnyen elûfor-
dulhat, hogy a filozÂfiai fogalmakat, definÁci-
Âkat a k´ltûi vilÀgk¢p ¢s ¢let¢rz¢s jellemz¢s¢-
nek seg¢danyagÀvÀ fokozzuk le.

T́ bb olyan pont is van, amelyen Lengyel
ezt a vesz¢lyt nem ker¡li el, de csak egyetlen
p¢lda felid¢z¢s¢re van ter¡nk. Ez pedig a àvi-
lÀghiÀnyÊ fogalma, amellyel szÀmos vissza¢l¢s
t´rt¢nt a JÂzsef Attila-szakirodalomban. A za-
var forrÀsa, hogy a k´ltû sehol sem definiÀlja
szabatosan, mit ¢rt vilÀghiÀnyon. írÀsban,
k´zvetlen¡l k¢t helyen ¢l vele: az IHLET °S
NEMZET-ben ¢s a Babits-pamfletben, tehÀt
1928ä1930 tÀjÀn. Mindk¢t esetben az ifjÃ
k´ltû hallatlan alkotÂi ´nbizalmÀnak kifejez¢-
si eszk´ze: a vilÀgszomj szinonimÀja. HÀrom
megismer¢si mÂd van, v¢li ekkoriban JÂzsef
Attila. Az intuÁciÂ vilÀgszerü megismer¢st
nyÃjt, de a valÂsÀgnak csak elemeit, t´red¢-
keit bocsÀtja a megismerû alany rendelkez¢-
s¢re. Az elvont gondolkodÀs az eg¢szrûl is fo-
galmat ad, ez azonban nem vilÀgszerü, az ele-
ven eg¢sz helyett ennek csak a csontvÀzÀt k¢-
pes megmutatni. Az embernek azonban ele-
mi ig¢nye a vilÀg mint teljess¢g, mint eg¢sz
birtokbav¢tele, s erre egyed¡l a müv¢szi
megismer¢s k¢pes. Nos, a vilÀg eg¢sze irÀnti
elemi, minden emberre jellemzû ig¢ny, a vi-
lÀgszomj az, amit müv¢szetb´lcseleti fejtege-
t¢seiben JÂzsef Attila vilÀghiÀnynak nevez. Ez
a fogalom tehÀt egyÀltalÀn nem kelt borzon-
gÀst, amennyiben tudomÀsul vessz¡k, hogy a
vilÀg r¢szeivel a vilÀgeg¢sz hiÀnya ellen¢re is
kedv¡nkre t´ltekezhet¡nk, s hogy a vilÀg ¢r-
telmesen elgondolhatÂ, ha eg¢sz¢ben nem

szeml¢lhetû is. Azaz a vilÀghiÀny nem akadÀ-
lya a normÀlis emberi (ked¢ly)Àllapot fenn-
maradÀsÀnak. Mindannyian vilÀghiÀnyban
szenved¡nk, ¢pp ezt kik¡sz´b´lendû olva-
sunk p¢ldÀul verseket.

Vajon mÀskor is hasznÀlta-e a k´ltû a ter-
minust, ¢s ha igen, milyen ¢rtelemben? Len-
gyel N¢meth Andorra hivatkozva 1926-os b¢-
csi kapcsolatukig vezeti vissza: àHegel nyomÀn
mÀr ¢vek Âta probl¢mÀja volt, mÀr B¢csben sokat
besz¢lt rÂla N¢meth Andornak.Ê Csakhogy az
eml¢kezû barÀt szerint a k´ltû nem a sajÀt,
hanem a N¢meth ÀllapotÀt jellemezte ezzel a
terminussal: àAttila gy´k¢rtelen tÀrsadalmi hely-
zetemre vezette vissza Àllapotomat. [N¢meth itt
´nn´n ki¡resedetts¢g¢re, kÂros t¢tovasÀgÀra
utal.] SzÂt is talÀlt rÀ. így nevezte: vilÀghiÀny.Ê
(Hogy ez a fogalom hegeli eredetü lenne, ez
ForgÀcs LÀszlÂ semmivel alÀ nem tÀmasztott
feltev¢se volt!) °rdekes egy¢bk¢nt, hogy N¢-
meth FELTçMADçS cÁmü kulcsnovellÀjÀban
ugyancsak a b¢csi idûszak vonatkozÀsÀban
szint¢n f´lmer¡l a àvilÀghiÀnyÊ. Az azonban
m¢g k¡l´n´sebb, hogy a k´ltû sem lev¢lben,
sem cikkben nem hasznÀlja ezt a szÂt 1928
v¢ge elûtt.

Ugyancsak N¢meth Andor az, aki a k¢sei
JÂzsef Attila lelkiÀllapotÀt jellemzi a àvilÀghi-
ÀnyÊ szÂ gyakori emleget¢s¢vel: àBesz¢lget¢sei-
ben egyre sürübben szerepelt a ÏmamaÎ, elm¢lked¢-
seiben egy k¡l´n´s, tûle alkotott szÂ´sszet¢tel... a vi-
lÀghiÀny.Ê K¢rd¢s, mit kell ¢rten¡nk elm¢lke-
d¢seken. Ha k¢ziratban maradt filozÂfiai ok-
fejt¢seit, akkor ezek ä N¢meth Andor v¢leke-
d¢s¢vel ellent¢tben ä ´t-hat ¢vvel korÀbbra
datÀlhatÂk! Lehets¢ges azonban, hogy szÂbe-
li elm¢lked¢sekben, barÀti vitÀkban fejtege-
tett gondolatai k´z´tt bukkant f´l a àvilÀghi-
ÀnyÊ, mint Ignotus PÀl utal erre: àA ÏvilÀghi-
ÀnyÎ, melybûl ûs¢lm¢nyek ¢s absztrakciÂk k´zt bo-
torkÀlva kereste a kiutat.Ê A szÂ Barcs SÀndor
egy 1942-es cikk¢ben is f´lbukkan: àMikor
m¢g fÀjtÀl magadnak ¢s kÁnozott a ÏvilÀghiÀnyÎ.Ê

Ezek az eml¢kez¢sek (vagy csak N¢meth
Andor sz´vegeire t´rt¢nt visszacsatolÀsok?)
arra utalnak, hogy JÂzsef Attila 1926 tÀjÀn is
¢s 1930 utÀn, a halÀla elûtti ¢vekben is hasz-
nÀlta ezt a fogalmat, s egyik esetben sem a
àvilÀgszomjÊ jelent¢s¢ben, hanem m¢lyen
tragikus szÁnezettel, a semmi szinonimÀja-
k¢nt. Vajon hitelt adhatunk-e ezeknek az em-
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l¢keknek? Vajon t¢nyleg v¢gbement-e jelen-
t¢svÀltozÀs? Vajon nem arrÂl van-e szÂ, hogy
a terminus maga jÂval t´bbet sejtet, sugal-
latosabb, mint amit ebbûl a k´ltû eszt¢tikÀjÀ-
ban realizÀlt, s az ¢rtelmezûk nem tudtak el-
lenÀllni e nagyon po¢tikusan hangzÂ, rejt¢-
lyes, sz¢dÁtû hatÀsÃ szÂ´sszet¢tel varÀzsÀnak,
amely egyszerre jel´l(het)i a totalitÀst, a vilÀ-
got s annak teljes tagadÀsÀt, mik´zben az elû-
tag ¢s az utÂtag rÁmel egymÀssal. Ha egyed¡l
hitelesnek a k´ltû ÁrÀsaiban fellelhetû elûfor-
dulÀsokat tekintj¡k, akkor a jelent¢svÀltozÀst
az utÂkor ¢rtelmezûi manûver¢nek kell Át¢l-
n¡nk, amellyel Lengyel is, ¢s mÀsok is, kezd-
ve mÀr N¢meth Andorral, korrigÀljÀk a szÂ-
´sszet¢tel alkotÂjÀt, mintegy mÀsik regiszter-
be emelik a kifejez¢st, megadjÀk m¢ltÂsÀgÀt,
amit a k´ltû àelfelejtettÊ megtenni.

A szÂnak eszerint utÂlag tulajdonÁtottÀk
azt az ¢rtelmet, hogy az alany Ãgy ¢rzi, el-
vesztette kapcsolatÀt a vilÀggal, nemcsak eg¢-
sz¢vel, de r¢szeivel is, sût tartalmasan elgon-
dolni sem k¢pes azt. Ahol a vilÀgnak kellene
lennie, ott csak ¡ress¢get talÀl, a semmivel
szembes¡l. A terminus Ágy k¢ts¢gkÁv¡l jobban
illik a tragikus JÂzsef AttilÀhoz, Lengyel gon-
dolatmenet¢ben m¢g szÂhÁd megalkotÀsÀt is
lehetûv¢ teszi k´ltûnk ¢s a posztmodern k´-
z´tt: àa semmi, a ÏvilÀghiÀnyÎ fel¢ visz. Ez a fej-
lem¢ny az Ãn. dekonstrukciÂban ¢ri el eddigi leg-
teljesebb (azaz leginkÀbb ki¡r¡lt) formÀjÀt, s nem
v¢letlen, hogy az erre (is) ¢pÁtû posztmodern, a teljes
viszonylagossÀg ¢let¢rz¢sek¢nt, sût filozÂfiÀjak¢nt
artikulÀlÂdikÊ. Lehet, hogy Ágy van, lehet,
hogy a vilÀghiÀny a k¢sei JÂzsef Attila szÀmÀ-
ra a semmi szinonimÀja, ahhoz azonban,
hogy ez legyen, a szÂ korÀbbi jelent¢startal-
mÀnak szinte teljesen ki kellett ¡r¡lnie, s va-
donatÃj tartalommal, a vilÀgveszt¢s k¢pzet-
k´r¢vel kellett felt´ltûdnie. Mielûtt bÀrmif¢le
interpretÀciÂs müveletet ¢pÁt¡nk rÀ, elûbb
ennek a jelent¢svÀltozÀsnak a t¢ny¢t kellene
bizonyÁtani vagy legalÀbbis valÂszÁnüsÁteni.
AmÁg ez meg nem t´rt¢nik, addig a termi-
nusnak a dekonstrukciÂ fel¢ mutatÂ voltÀrÂl
tett kijelent¢seket csak homlokrÀncolÀssal tu-
dom olvasni.

A fogalmak Àt¢rtelmez¢se ¢s az Ãjrain-
terpretÀlt vÀltozatoknak a k´ltûre valÂ rÀru-
hÀzÀsa az egyik Ãtja az ¢letmü (pre)koncep-
ciÂzus Àtl¢nyegÁt¢s¢nek. A k´tet szerzûje oly-

kor a t´rt¢neti anyaggal is roppant szuver¢-
n¡l bÀnik. Ez t´rt¢nik A F¹LTçRULñ àSEMMIÊ
cÁmü zÀrÂ tanulmÀny eset¢ben is, amely JÂ-
zsef Attila ¢letmüv¢t a KosztolÀnyival valÂ
kapcsolat t¡kr¢ben mutatja be. Nem elsûsor-
ban arra gondolok, hogy Lengyel nem ak-
nÀzza ki KosztolÀnyi çdÀm N°HçNY EML°K
JñZSEF ATTILçRñL cÁmü ÁrÀsÀt (Ãgy tünik,
KosztolÀnyi Dezsûn¢ EGY ESTE JñZSEF ATTI-
LçVAL cÁmü eml¢kez¢s¢t sem), pedig ha ezt
megtette volna, akkor az egy¢bk¢nt kitünû ¢s
alapos tanulmÀny a k¢t k´ltûi pÀlya ¢rintke-
z¢s¢t kiegyensÃlyozottabban, Àrnyaltabban, a
maga sokr¢tüs¢g¢ben k´vethette volna v¢gig.
JÂzsef AttilÀnak az Ady-revÁziÂs vitÀban k´z-
z¢tett hozzÀszÂlÀsÀval kapcsolatban p¢ldÀul
ilyen drÀmaian veti f´l a probl¢mÀt: àHogy
KosztolÀnyi hogyan reagÀlt erre a hozzÀszÂlÀsra, el-
viselte-e a kritikÀt, nem tudjuk.Ê Nos, KosztolÀ-
nyi çdÀmnÀl erre kedvesen profÀn vÀlaszt
kapunk: àä Milyennek talÀltad JÂzsef Attila cik-
k¢t? ä k¢rdeztem apÀmat. ä Nagyon ¢retlennek ä
vÀlaszolta.Ê KosztolÀnyi Dezsûn¢ pedig felhÁv-
hatta volna a szerzû figyelm¢t a k¢t k´ltû ¢r-
deklûd¢s¢nek egy nagyon fontos k´z´s pont-
jÀra, amely meg sincs emlÁtve a tanul-
mÀnyban: a KALEVALA szenved¢lyes szere-
tet¢re.

A finnugor ûsk´lt¢szet irÀnti rajongÀs
szÀmbav¢tele, ha nem akadÀlyozta volna is,
de bizonyosan f¢kezte volna a tanulmÀny
lend¡let¢t, amely a k¢t k´ltû k¢sei korszakÀ-
nak k´z´s vagy rokon k¢rd¢sf´ltev¢sei ¢s a
rÀjuk adott, enyh¢n sz¢ttartÂ irÀnyba muta-
tÂ, a semmi, a sivÀrsÀg, a nihilizmus k´r¡l
forgÂ vÀlaszaik elemz¢se fel¢ siet. Ezekben a
motÁvumokban keresi Lengyel, nem alapta-
lanul, azt a sz¢les hatÀrsÀvot, amelyen a k¢t
¢letmü k´z´tt Àtfed¢sek mutathatÂk ki. A k¢t
pÀlyÀt azonban ezenk´zben, mint k¢t egy-
mÀst hajtÂ fogaskereket, tÃl szorosan kap-
csolja ´ssze. M¢g azt is megkockÀztatja, hogy
az ´nmegszÂlÁtÂ verstÁpus kialakÁtÀsÀban ket-
tej¡k k´z¡l JÂzsef AttilÀ¢ az elsûbbs¢g, holott
N¢meth G. B¢la, akire Lengyel is hivatkozik,
BalassitÂl, FaluditÂl, K´lcseytûl stb. hoz p¢l-
dÀkat a verstÁpus l¢tez¢s¢re a magyar k´lt¢-
szett´rt¢netben, s ezeket a p¢ldÀkat ki-ki
k´nnyed¢n szaporÁthatja. Hogy a remek
r¢szletelemz¢sekben gazdag tanulmÀny gon-
dolatmenet¢ben megint csak az ¢let- ¢s a k´l-
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tûi anyag valamilyen absztrakt s¢mÀnak min-
denÀron valÂ megfeleltet¢se okoz torzulÀ-
sokat, a k´vetkezû mondat mutatja: àJÂzsef
Attila ¢s KosztolÀnyi viszonya, minden jel szerint,
Heidegger ¢s Nietzsche viszonyÀval analÂg ä egy
d´ntûen mÀsik, lÁrat´rt¢neti szinten.Ê Egy ilyen
k¢pletben a KALEVALA kÁv¡lrûl valÂ felmon-
dÀsÀban valÂ verseng¢s ¢ppÃgy nehezen ta-
lÀlhat helyet, mint az arrÂl folytatott vita,
hogy a SzovjetuniÂ k´nyvkiadÀsa teret bizto-
sÁt-e Shakespeare-nek vagy sem.

Ha kritikÀm elej¢n a hÁzelg¢s vÀdjÀt kellett
elhessentenem, most az a lÀtszat keletkezhet,
hogy kritikai ellenvet¢seim sora ellentmond
a kezdeti, fenntartÀs n¢lk¡li elismer¢snek.
ögy v¢lem azonban, nincs abban semmi
rendkÁv¡li, ha egy JÂzsef Attila-kutatÂ, a ma-
ga tudÀsÀval szembesÁtve egy mÀsik, azonos
ter¡leten munkÀlkodÂ tudÂs eredm¢nyeit,
elsûsorban (a maga n¢zûpontjÀbÂl) az ´ssze
nem illû pontokat regisztrÀlja. Egy eredm¢-
nyekben, ÀllÀspontokban, hipot¢zisekben oly
gazdag k´tetben, mint amilyen A MODERNI-
TçS ANTINñMIçI, nem csoda, ha szÀmos ilyen
regisztrÀlni valÂ elt¢r¢s akad. A k´nyv ered-
m¢nyeit ¢s er¢nyeit ¢ppilyen k´nnyü szem-
l¢ltetni. Befejez¢s¡l ezekre hozok n¢hÀny
p¢ldÀt.

Lengyel AndrÀs k¢t tanulmÀnyban is (Jñ-
ZSEF ATTILA ELSý ANALITIKUSA; JñZSEF ATTI-
LA, RAPAPORT SAMU °S A SZABAD-¹TLETEK
JEGYZ°KE) mennyis¢gileg ¢s minûs¢gileg je-
lentûsen fejlesztette tovÀbb azokat a tanulsÀ-
gokat, amelyeket N¢meth Andor, SzÀntÂ Ju-
dit, Szabolcsi MiklÂs, BÂkayäJÀdiäStark,
HorvÀth IvÀn ¢s Valachi Anna a JÂzsef Atti-
laäRapaport Samu kapcsolat elemz¢s¢bûl le-
vont. Az elsû tanulmÀnybÂl csak azt az aprÂ,
de bravÃros ¢s messzemenû k´vetkeztet¢se-
ket alÀtÀmasztÂ felfedez¢st ragadom ki, hogy
àJÂzsef Attila a Rapaport-k´nyv nyomdai munkÀ-
lataiba, pl. tipografizÀlÀs, is belefolyt. A k´nyv ¢s
a D¹NTSD A TýK°T tipogrÀfiai ´sszevet¢s¢bûl ki-
der¡l, hogy a k¢t k´nyv azonos tipogrÀfiai stÁlusra
vall, a betük megvÀlasztÀsa, a l¢niÀk alkalmazÀsa
stb. azonos Ázl¢sre mutatÊ. Kolumbusz tojÀsa, de
ritka az a filolÂgus, aki erre felfigyel! A mÀ-
sodik tanulmÀnyban pedig Lengyel megta-
lÀlja a szakirodalom sz¢naboglyÀjÀban azt a
àgombostütÊ, amely Valachi Anna f´ltev¢s¢t,
miszerint JÂzsef Attila stilizÀlta Rapaport mÀ-
sodik k´nyv¢t is, igazolja: àN¢meth Andor...

expressis verbis kimondja, hogy a k´ltû k¢t Rapa-
port-k´nyvet stilizÀlt.Ê

A àJELENN° GYºLEMLý MöLTÊ cÁmü tanul-
mÀny eredm¢nyeivel l¢nyeg¢ben annÀl in-
kÀbb egyet¢rtek, mert magam is, Lengyellel
pÀrhuzamosan, arra az eredm¢nyre jutot-
tam, hogy a cÁmben id¢zett k¢pzet a bergsoni
eml¢kez¢steÂria t´m´r foglalata, s a k´ltû ke-
reste ¢s talÀn meg is talÀlta azokat a ponto-
kat, amelyeken a bergsoni teÂria ´sszekap-
csolhatÂ a freudi eml¢kez¢selm¢lettel. Abban
is egyet¢rtek a szerzûvel, hogy ennek a kettûs
ihlet¢sü elm¢letnek kulcsjelentûs¢ge volt JÂ-
zsef Attila müv¢szetb´lcseleti gondolkodÀsÀ-
nak alakulÀsÀban. MindazonÀltal a k¢t teÂria
egymÀsra vetÁt¢s¢t ¢n nem tartom olyan
k´nnyü feladatnak, mÀr csak az¢rt sem, mert
bizonyos pontokon a k¢t eml¢kez¢stan egy-
mÀs ellent¢t¢nek bizonyul. (Errûl egy olyan
tanulmÀnyomban r¢szletesen Ártam, amely
mÀr valÂszÁnüleg nem szerepelhetett a k´tet
ÁrÀsainak hivatkozÀsai k´z´tt.) Erre a neh¢z-
s¢gre KosztolÀnyi çdÀm eml¢kez¢se is felhÁv-
ja a figyelmet, mely szerint JÂzsef Attila egy
besz¢lget¢s¡k sorÀn (nyilvÀn 1931 szeptem-
bere elûtt) azt mondta a pszichoanalÁzisrûl:
à°n ellene vagyok Bergson alapjÀn.Ê Mindez
nem cs´kkenti Lengyel felfedez¢s¢nek jelen-
tûs¢g¢t, aki kimutatja, hogy Rapaportnak a
k´ltû Àltal stilizÀlt elsû k´nyv¢ben mÀr meg-
t´rt¢nik a k¢t teÂria k´zelÁt¢se. M¢g annyit
füz´k hozzÀ, hogy JÂzsef Attila nemcsak a BE-
VEZET°S A METAFIZIKçBA cÁmü Bergson-k´tet-
bûl, hanem talÀn m¢g inkÀbb a TEREMTý FEJ-
LýD°S bevezetû fejezeteibûl, sût a MATIéRE ET
M°MOIRE-bÂl tÀj¢kozÂdhatott a francia filo-
zÂfus eml¢kez¢stanÀrÂl. (VÀgÂ MÀrta eml¢-
kez¢s¢ben erre a k¢t müre t´rt¢nik utalÀs.)

A à...SAJçT SZEMEM LçTTçRA çTALAKULOKÊ
cÁmü tanulmÀnybÂl a JÂzsef Attila ¢s Barta
IstvÀn k´z´tti szellemi kapcsolat filolÂgiailag
is ¢s eszmet´rt¢netileg is p¢ldaszerü elemz¢-
s¢t emelem ki mindenekelûtt, azzal a fenn-
tartÀssal, hogy ¢n az¢rt nem tulajdonÁtan¢k
ennek a barÀtsÀgnak akkora jelentûs¢get, s
fûleg a tÃlsÀgosan is autonÂm, befolyÀsolha-
tatlan vitatkozÂ JÂzsef AttilÀt nem tartom
annyira nyitottnak a Barta-f¢le ¢rvek befoga-
dÀsÀra, mint a szerzû. A k´ltû teolÂgiai, val-
lÀsfilozÂfiai ismereteinek jelentûs r¢sze bizto-
san r¢gebbi keletü, mint barÀtsÀguk. A cÁm-
ben id¢zett lev¢lbeli vallomÀs bizonyÁtÂ ¢rv¢-
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ny¢t is tÃlfeszÁtettnek ¢rzem. Mindez azon-
ban elt´rp¡l p¢ldÀul az °N NEM TUDTAM cÁ-
mü vers ¢rtelmez¢s¢nek, elhelyez¢s¢nek fi-
nomsÀga ¢s pontossÀga m´g´tt. Fûleg pedig
a tanulmÀny konklÃziÂjÀt v¢lem tÀvlatosnak,
messzire mutatÂnak: àa k¢sei k´lt¢szet karakter¢t
elsûsorban a pszichoanalÁzisben szerzett ´nismeret
re-moralizÀlÀsa alapozta megÊ. Ha ez a re-mo-
ralizÀlÀs talÀn nem is csak a Barta Àltal k¢p-
viselt katolicizmusnak tudhatÂ be, a pszicho-
analÁzisnek ilyen szituÀciÂba ÀllÁtÀsa a dolgo-
zat maradandÂ ¢rdeme. V¢g¡l arra hÁvom
f´l a figyelmet, hogy A LAPGRºNDOLñ JñZSEF
ATTILA cÁmü tanulmÀnyban egy olyan t¢mÀ-
rÂl, a k´ltû ¢s a Sz¢p SzÂ kapcsolatÀrÂl tud a
szerzû l¢nyegesen Ãjat mondani, amit a szak-
irodalom mÀr àlerÀgott csontnakÊ tekintett,
szÀmtalan vÀltozatban feldolgozott.

N¢hÀny kiragadott szeme ez annak a sürü
sz´v¢sü hÀlÂnak, amelyet Lengyel AndrÀs a
JÂzsef Attila-¢letmüben megmerÁtett. Ered-
m¢nyeit csak azokon a pontokon ¢rzem k¢tes
¢rt¢künek, ahol a r¢gi hely¢re egy Ãj JÂzsef
AttilÀt v¢l teremthetni. Ahol azonban meg-
el¢gszik azzal, hogy a k´ltûrûl valÂ korÀbbi
tudÀsunkat helyesbÁtse, pontosabbÀ tegye,
gazdagÁtsa ä s v¢geredm¢nyben ezek a felis-
mer¢sek alkotjÀk a k´tet ÁrÀsainak d´ntû hÀ-
nyadÀt ä, ott Lengyel AndrÀs tanulmÀnyai a
JÂzsef Attila-szakirodalom legjava term¢s¢vel
vetekszenek.

Tverdota Gy´rgy

EGY RENDýRçLLAM
H°TK¹ZNAPJAI

Kenedi JÀnos: Kis ÀllambiztonsÀgi olvasÂk´nyv.
OktÂber 23. ä mÀrcius 15. ä jÃnius 16. a KÀdÀr-
korszakban IäII.
Magvetû, 510l+l446 oldal, 1989 Ft

K¢t feh¢r, nagy, puha fedelü k´tet. Szer¢ny-
kedû cÁme legfeljebb a hivatalokban ûrz´tt
iratkilom¢terek hosszÀhoz m¢rten igaz.

A mÀsodik k´tetet ¡t´m fel az 1988-as ¢v
jelent¢sein¢l. Hamar megtalÀlom, amit ke-
resek:

àBel¡gyminiszt¢rium 1988. jÃnius 10.
III. Fûcsoportfûn´ks¢g
TitkÀrsÀg

Napi OperatÁv InformÀciÂs Jelent¢s

A szerv beosztottai f. hÂ 9-¢n d¢lutÀn a rÀkoske-
resztÃri öj K´ztemetû 301-es parcellÀjÀnak ellen-
ûrz¢se sorÀn tapasztaltÀk, hogy Orosz IstvÀn, RÂzsa
GÀbor, Modor çdÀm, Foitl AndrÀs budapesti lako-
sok Nagy Imre v¢lt sÁrhely¢nek k´rny¢k¢n a nagyra
nûtt f¡vet kaszÀltÀk, a beosztottak k¢rd¢s¢re adott
vÀlaszuk szerint abbÂl a c¢lbÂl, hogy a sÁrhelyet jÃ-
nius 16-Àra rendbe tegy¢k.

A tev¢kenys¢ghez nevezettek enged¢lyt nem k¢r-
tek, ez¢rt a szerv munkatÀrsai javasoltÀk nekik,
hogy vegy¢k fel a kapcsolatot a temetûfel¡gyelûs¢g-
gel, majd a helyszÁn elhagyÀsÀra szÂlÁtottÀk fel ûket.
Int¢zked¢s:
soron kÁv¡l jelentett¢k a BM III/III Csoportfûn´k-
s¢gnek (BRFK)
Megjegyz¢s:
Orosz IstvÀn, RÂzsa GÀbor ¢s Modor çdÀm belsû
ellenz¢ki tev¢kenys¢g¢rûl (szamizdatterjeszt¢s) ko-
rÀbban mÀr t´bbsz´r jelentett¡nk.Ê

(II. k´tet, 191. oldal.)

A bel¡gyminiszter kabinetfûn´ke a k´tet
megjelen¢se utÀn k¡ldte meg mÀs, korÀbban
titkos dokumentumok mÀsolataival egy¡tt
ezt a jelent¢st. K¢t ¢vvel korÀbbi k¢relmemet
teljesÁtve.

1987ä88-ban mÀr t´bbsz´r lÀtogattunk ki,
zarÀndokoltunk el barÀtaimmal a 301-es par-
cellÀhoz, hogy lelkiismeret¡nk parancsÀra
hallgatva sajÀt kez¡nkkel tegy¡k rendbe e
gazos, zsomb¢kos, elhanyagolt sÁrkertet a te-
metû legelhagyatottabb sarkÀban. Jeles,
1956-ot id¢zû napok k´rny¢k¢n m¢g mindig
Àllt ott, a sÁrkerthez vezetû Ãt mellett egy-egy
z´ld Lada, benne k¢t-hÀrom civil ruhÀssal.

Elûsz´r 1986. november 4-¢n jÀrtam kint
ismerûs´kkel. Akkor f¢nyk¢pezte le BÀlint
çdÀm a 301-es parcella sarkÀn ÀllÂ autÂt.
K¢t-hÀrom m¢terrûl hirtelen szembefordÁtva
a f¢nyk¢pezûg¢p lencs¢j¢t a bent ¡lûkkel.
SzezÀm, tÀrulj ä pattantak fel a kocsi ajtajai,
¢s a szembûl folyamatosan exponÀlÂ barÀto-
mat pÀr mÀsodpercen bel¡l k¢t jÂl megter-
mett bûrkabÀtos kezdte faggatni arrÂl, mi¢rt
f¢nyk¢pezte le ûket. Hiszen ûk ehhez nem jÀ-
rultak hozzÀ.
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çdÀm Àllta a sarat, k´z´lte, hogy û a te-
metûkertet f¢nyk¢pezte, nem ûket. Ha nem
tetszik, hogy fotÂzik, menjenek el onnan. Er-
re mÀr elûker¡ltek a rendûrigazolvÀnyok, de
k´zben megvillantak a hÂnaljba szÁjazott pisz-
tolyok is. çdÀm ¢desanyja, szamizdatjaim
k¢sûbbi megûrzûje szÂlalt meg a rendûriga-
zolvÀnyok lÀttÀn, no meg az¢rt talÀn, hogy
a àbesz¢lget¢sÊ egyre fenyegetûbb hangne-
m¢t mÀs mederbe terelje, mivel ekkor mÀr
a rendûr´k egyszerre k´vetelt¢k a filmet ¢s
barÀtom szem¢lyi igazolvÀnyÀt.

ä HÀt maguk mit ûriznek itt a temetûben,
csak nem a halottaktÂl f¢lnek? ä k¢rdezte Ba-
ba n¢ni egyenesen a civil ruhÀs szem¢be n¢z-
ve, fittyet hÀnyva a cirka 2x60 kilÂnyi àtÃl-
erûreÊ.

ä Mi nem a halottaktÂl, mi az ¢lûktûl f¢-
l¡nk! ä szaladt ki a hirtelen vÀlasz a kisportolt
bûrkabÀtos szÀjÀn.

A k´r sz¢l¢n Palotai Zsolt f¡lbe akasztott
mikrofonja szomjasan itta e bÀtor szavakat. A
szem¢lyis¢gi jogaikat igen kiterjesztû mÂdon
¢rtelmezû rendûr´k tovÀbb k´vetelt¢k a fil-
met, mondvÀn: ä Nem szeretn¢nk magunkat
viszontlÀtni valamelyik k¡lf´ldi ÃjsÀgban.

Amikor a kis csoportbÂl t´bben is k´zbe-
szÂltunk, hogy nem adjuk a filmet, v¢g¡l
megel¢gedtek azzal, hogy a felÁrt szem¢lyi
adatok alapjÀn k´nnyü lesz elûvenni a tettest,
ha m¢gis megjelenik valahol a fotÂ.

Ezzel vissza¡ltek az autÂba, ¢s tovÀbb jÀ-
rattÀk a motort, mi pedig az incidens hatÀsÀra
¢s a sÁrkert gyalÀzatosan elhanyagolt ÀllapotÀt
lÀtva elhatÀroztuk hazafel¢, hogy elk¢szÁtj¡k a
KatalizÀtor Iroda elsû f¢nyk¢palbumÀt.

A kiadvÀny 1987 februÀrjÀban jelent meg
HALOTTAINK 1956 cÁmmel. A fotÂkat BÀlint
çdÀm ¢s N¢meth Vladimir k¢szÁtette. A
nyomtatÀst Balassa JÀnos ¢s Kerekes Ferenc
v¢gezte. A k´tet bev¢tel¢t (harminc forint
volt az Àra!) 1988-ban a 301-es parcella rend-
bet¢tel¢re ¢s az 1988. jÃnius 16-i megeml¢-
kez¢s virÀgaira k´lt´tt¡k.

1988. jÃnius 9-¢n valÂban kaszÀltunk, sze-
metet szedt¡nk, bozÂtot nyest¡nk a 301-es
parcellÀban, amikor a jelent¢sben leÁrt iga-
zoltatÀsra sor ker¡lt.

MegvizsgÀlandÂ azonban ä ¢s ez sajnos
Kenedi JÀnos figyelm¢t is elker¡lte ä, hogy
Orosz IstvÀn neve àkakukktojÀsk¢ntÊ hogyan

ker¡lhetett bele a jelent¢sbe, mivel û 1988
mÀjusÀban, elveszÁtve magyar ÀllampolgÀrsÀ-
gÀt, kivÀndorolt AngliÀba. Ennek pontos ide-
j¢rûl beszÀmolt A WESTMINSTER-MODELL cÁ-
mü, 1993-ban megjelent k´nyv¢ben.

*

Kenedi k´nyve az 1957 ¢s 1989 k´z´tti kor-
szak eddig egyed¡lÀllÂ feldolgozÀsa. Majd'
h¢t ¢vig kellett vÀrnia az olvasÂnak ¢s 1995-ig
a szerzûnek, hogy betekinthessen az 1990
februÀrjÀban megsz¡ntetett III/III-as cso-
portfûn´ks¢g titkos irataiba. Az elsû fejezet ¢s
az elsû k´tet az 1957ä58ä59-es ànagy terrorÊ
idej¢n az oktÂber 23-i ¢vfordulÂhoz k´tûdû
pÀrtÀllami ¢s rendûrs¢gi tervek ¢s int¢zked¢-
sek dokumentumai mellett tartalmazza a for-
radalom eml¢k¢t ÀpolÂk, szellem¢t ¢s k´ve-
tel¢seit ¢bren tartani akarÂk elleni eljÀrÀsok
iratait is. Ebben a bûs¢ges vÀlogatÀsban bu-
dapesti ¢s vid¢ki à¡gyekÊ egyarÀnt talÀlha-
tÂk. Megmutatva ezzel, hogy a forradalom
eml¢ke ¢s a KÀdÀr-rendszer elutasÁtÀsa
egy¡tt volt jelen szerte az orszÀgban. A pÀrt
¢s az Àllami erûszakszervezetek tagjai az Ãj
rendszer ´nk¢ntes vagy k¢nyszerü kiszolgÀ-
lÂival kar´ltve k¢nyszeresen el akartak t¡n-
tetni minden nyomot, ami 1956-ra eml¢kez-
tetett. Kenedi k´nyv¢nek olvasÀsa k´zben
nem feledhetj¡k, hogy a szovjet katonai in-
vÀziÂt k´vetû harcok ¢s sztrÀjkok el¡lte utÀn
a szisztematizÀlt megtorlÀs g¢pezete futÂsza-
lagon akasztott, b´rt´nz´tt be, internÀlt, rÃ-
gott ki munkahelyrûl, iskolÀbÂl mindenkit,
aki nem menek¡lt el az orszÀgbÂl, ¢s akÀr
csak a gyanÃ Àrny¢ka is vet¡lt rÀ a forradal-
mas idûkbûl. A korÀbbi besÃgÂhÀlÂzat felfris-
sÁt¢s¢rûl a k´vetkezût id¢zi a szerzû: àAz
1957-ben t´rt¢nt beszervez¢sek z´m¢t a preventÁv
ûrizetbev¢telek sorÀn hajtottÀk v¢gre...Ê (A BM
TitkÀrsÀg Ellenûrzû OsztÀlyÀnak jelent¢s¢-
bûl. 82. o.)

Ebben a l¢gk´rben minden prÂbÀlkozÀs,
ami a forradalomra eml¢keztetett, lerombol-
ta a hatalmon l¢vûk hiÃ rem¢ny¢t, hogy ha-
talmuk legitim ¢s totÀlis, hiszen senki sem
emel szÂt ellene. Ezekben a àkis ¡gyekbenÊ
tetten ¢rhetû a b¡rokratikus hatalmi g¢pezet
fontoskodÂ hivatalnokainak mindent ellen-
ûrizni ¢s manipulÀlni, demoralizÀlni vagy el-
fojtani akarÂ t´rekv¢se. A szovjet megszÀllÀst,
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a megszervezûdû KISZ-t, a hazudozÀs int¢z-
m¢nyes rendszer¢t utasÁtjÀk el azok a r´pla-
pok, versek, szem¢lyes naplÂjegyzetek, ami-
ket tizen-, huszon¢ves fiatalok fogalmaznak
meg. Szervezetlen, elszigetelt ¢s k¢ts¢gbe-
esett utÂv¢dharc dokumentumai ezek 1957
¢s 1959 k´z´tt a teljes felejt¢s ¢s rem¢nyvesz-
t¢s ellen. K´vetkezm¢nye, amirûl a k´z´lt
iratok tanÃskodnak: sÃlyos b´rt´nb¡ntet¢sek
a hajlÁthatatlanoknak, besÃgÂi nyilatkozat a
barÀtoktÂl ¢s szeretûktûl, terhelû vallomÀs¢rt
mentess¢g a tanÃknak.

Az elveszni lÀtszÂ rem¢nyt villantjÀk fel
ebben a vilÀgban Angster Anna hÃsz¢ves jog-
hallgatÂ szavai. Id¢zet az ¡gy¢ben 1958. no-
vember 6-Àn hozott Át¢letbûl: àI. r. Angster An-
na vÀdlottat 2 (kettû) ¢v ¢s 6 (hat) hÂnapi b´rt´n-
b¡ntet¢sre, 300 Ft (hÀromszÀz) r¢szleges vagyon el-
kobzÀsra ¢s 2 (kettû) ¢vre az egyes jogok gyakorlÀ-
sÀtÂl valÂ eltiltÀsra mint mell¢kb¡ntet¢sreÊ Át¢li a
Budapesti FûvÀrosi BÁrÂsÀg. Az indoklÀs:
à[...] Nem fogadhatÂ el azirÀnyÃ v¢dekez¢s k¡l´-
n´sk¢ppen az I. r. vÀdlottnÀl, hogy c¢ljuk nem a
n¢pi demokratikus rendszer megd´nt¢se volt, ha-
nem egyes k´vetel¢se, a szovjet csapatok kivonÀsa
¢s a szabadsÀgjogok sz¢lesÁt¢se [sic!] [...] fûk¢pp
az¢rt nem fogadhatÂ el, mert az elk´vet¢s idûpont-
jÀban a pÀrt ¢s a kormÀny hatÀrozott int¢zked¢seket
tett az ûszint¢n feltÀrt hibÀk kik¡sz´b´l¢s¢re. [...]
Az I. r. vÀdlott a tÀrgyalÀs sorÀn kijelentette, hogy
[...] rossz mÂdszereket vÀlasztott a pÀrt ¢s a kor-
mÀny a szovjet hadsereg elleni harcban. Elûadta to-
vÀbbÀ, ha jelenleg szabadlÀbon lenne, a pÀrt ¢s a
kormÀny elleni harcot is tovÀbb folytatnÀ, a mÀr
emlÁtett k´vetel¢sek eredm¢nyesebb kivÁvÀsa ¢rdek¢-
ben.Ê (344. o.)

E bÀtor szavaknak k´vetkezm¢ny¡k lett! A
Magyar N¢pk´ztÀrsasÀg Legfelsûbb BÁrÂsÀga
n¢pbÁrÂsÀgi tanÀcsa a zÀrt fellebbez¢si tÀrgya-
lÀson az àAngster Anna vÀdlottra kiszabott fûb¡n-
tet¢st 6 (hat) ¢vi b´rt´nre, a ä mell¢kb¡ntet¢sk¢nt
kiszabott ä r¢szleges vagyonelkobzÀst teljes vagyo-
nÀnak elkobzÀsÀra, v¢g¡l egyes jogok gyakorlÀsÀtÂl
valÂ eltiltÀs idûtartamÀt 10 (tÁz) ¢vre felemeli. Kelt
Budapesten, 1959. februÀr 5.Ê. (345. o.)

V¢gigk´vethetj¡k az EML°KEZTETý ä VI-
RçGKOSZORöVAL cÁmü r¢szben, hogy a n¢vte-
len feljelentûlevelek alapjÀn a titkosrendûr-
s¢g hogyan kezdi megfigyelni, beszervezett
besÃgÂkkal k´r¡lvenni hûseinket. A titkos
eszk´z´k hasznÀlatÀt ÀlcÀzandÂ, a rendûrs¢g

kitalÀlt büncselekm¢ny gyanÃjÀval (¢tellopÀs
a koll¢giumban, eltünt 3 doboz tejpor ¢s 40
dkg kolbÀsz!) letartÂztatja az egyik gyanÃsÁtot-
tat, akit aztÀn odabent az àillegÀciÂÊ (a rend-
ûrnyelvÃjÁtÀs szava) elûzetesen kialakÁtott
koncepciÂjÀrÂl faggatnak. Megvan itt min-
den, ami egy rendûrÀllam mük´dtet¢s¢hez
kell. A hÀzkutatÀsokkal f¢lelmet ¢s gyanÃt ¢b-
reszteni a letartÂztatottak k´rnyezet¢ben, a
t¢nyleges cselekedeteket hamis, sugallt vallo-
mÀsokra alapozva felnagyÁtani, a k¡lvilÀggal
¢s a hozzÀtartozÂkkal a fogva tartÀs ideje alatt
a kapcsolattartÀst megakadÀlyozni, a szabad-
lÀbon maradÂkat vagy beszervezni, vagy
megfigyelni ¢s a gondosan kialakÁtott kon-
cepciÂ alapjÀn a vÀdlottakat a bÁrÂsÀgon sÃ-
lyos b´rt´nb¡ntet¢sre Át¢lni.

çlljon itt az olvasottakbÂl kiszürhetû àcse-
lekm¢nyekÊ listÀja: A hÀrom elÁt¢lt joghallga-
tÂ leÀny 1957 sorÀn k¢t alkalommal let¢pte
a KISZ-faliÃjsÀgokat a jogi karon. Egyszer
k¢zÁrÀsos rajzlapokat (5 db!) helyeztek el a le-
t¢pett plakÀtok hely¢n az alÀbbi felirattal:
àKISZ = KÀdÀr Inasainak Sz´vets¢ge! HazaÀru-
lÂk, naplopÂk, p¢nzhajhÀszÂk bandÀja!Ê

Egy nyomtatott plakÀtra a KISZ-¡gyelet fel-
irat mell¢ k¢zzel odaÁrtÀk: àle vagytok szarvaÊ.

1957. mÀrcius 15. elûtt 10-14 db (!) k¢zzel
Árott r´plapot ragasztottak ki kapualjakba,
amiken sztrÀjkra, n¢ma t¡ntet¢sre, az orosz
csapatok kivonÀsÀra hÁvtak fel.

1957 oktÂber¢ben virÀgot prÂbÀltak (!) el-
helyezni a Petûfi-szobornÀl (a vÀdiratban: àa
Petûfi szobor ellenforradalmi c¢lbÂl valÂ feldÁszÁt¢-
s¢nek kÁs¢rleteÊ), de az igazoltatÂ rendûrjÀrûr
megakadÀlyozta ebben ûket. Az ekkor nÀluk
l¢vû hÀrom plakÀtot a hatalmas rendûri k¢-
sz¡lts¢g miatt eldobtÀk.

Mindez az elnyomÂ apparÀtus nyelv¢n
àdemokrÀciaellenes, ellens¢ges cselekm¢nyÊ, amit
àcsoportosulÀsÊ, àillegÀciÂÊ, àszervezetÊ l¢trehozÀ-
sÀval valÂsÁt meg a hÀrom barÀtnû.

Kenedi JÀnos k´nyv¢ben a mindent ellen-
ûrizni kÁvÀnÂ hatalom cinikus, megosztÂ,
behÀlÂzÂ, gerinct´rû mük´d¢si mechanizmu-
sait tanulmÀnyozhatjuk, ¢s k´zben elt´p-
renghet¡nk az elszenvedûk ¢s csalÀdjaik, a
megalÀzottak ¢s megszomorÁtottak, a dacolÂk
¢s a kollaborÀnsok, a csak a sajÀt bûr¡ket
mentûk jegyzûk´nyvekbûl ¢s jelent¢sekbûl,
´nvallomÀsokbÂl kirajzolÂdÂ jelleme lÀttÀn.
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Meg¢rthetj¡k, milyen pszich¢s alapokon
szervezûd´tt meg a àgulyÀskommunizmusÊ
k¡lf´ldi k´lcs´n´kkel mesters¢gesen ¢letben
tartott kÀdÀrista mintaÀllama. Vagy ahogy
Kenedi f¡lsz´veg¢ben fogalmaz: àa k´z¢leti ha-
zudozÀs int¢zm¢nyes rendszereÊ. M¢g ÀltalÀnosab-
ban: a hazugsÀg kultÃrÀja, mivel a titkolÂzÀs
¢s hazugsÀg a magÀn¢letet is elÀrasztotta.

Mindenkinek, aki ebben a korszakban ¢lt,
¢s a feln´vekvû generÀciÂknak is joguk van
megtudni, hogy mit rejtenek a titkos irattÀ-
rak. Ezek n¢lk¡l nem ismerhetj¡k meg egy
korszak ¢s egy rendszer l¢nyeg¢t. A megfi-
gyelteknek pedig joguk van tudni, milyen
forrÀsokbÂl merÁtett a titkosrendûrs¢g. Egy
rendszerben, ahol idût, p¢nzt, fÀradsÀgot
nem kÁm¢lve folyt a tÀrsadalom megfigyel¢-
se, ellenûrz¢se, ellenÀllÀsÀnak megt´r¢se, ¢lû
k´z´ss¢gi sz´veteinek sz¢tbomlasztÀsa. En-
nek legdurvÀbb mÂdszereirûl jÂr¢szt hallgat-
nak Kenedi vÀlasztott forrÀsai, a fizikai erû-
szak k´zt¢ri ¢s zÀrt ajtÂk m´g´tti alkalmazÀ-
sÀrÂl alig t´rt¢nik emlÁt¢s, akkor is csak a hi-
vatalos jelent¢sek valÂsÀgidegen, hazug nyel-
vi formulÀival.

A mÀsodik k´tet ¢rdeme, hogy olvastÀn
megdûlni lÀtszik az a r¢gÂta terjesztett hiede-
lem, hogy a RÀkosi-korszakkal ´sszevetve a
KÀdÀr-kor eltürte a magÀn¢let autonÂmiÀjÀt.
Legfeljebb a àmüvelj¡k kertjeinketÊ tÁpusÃ
h¢tv¢gi, szabadidûs tev¢kenys¢geket hagyta
zavartalanul mük´dni, de r´gt´n beavatko-
zott (a megfigyel¢s ¢s informÀciÂgyüjt¢s is be-
avatkozÀs, hÀt m¢g a csoportfolyamatok hÀt-
t¢rbûl valÂ irÀnyÁtÀsa) minden Ãj szervezû-
d¢s, minden spontÀn kezdem¢nyez¢s megje-
len¢sekor.

Igaz, hogy nagyot vÀltozott a vilÀg 1957
oktÂber¢nek hideglelûs rendûrÀllamÀtÂl az
IfjÃ GÀrda ¢s a kokÀrdÀt viselû KISZ-vezetûk
Àltal a àforradalmi ifjÃsÀgi napokÊ keretei k´z¢
gy´m´sz´lt, rendûrileg irÀnyÁtott ¢s brutali-
zÀlt mÀrcius 15. megeml¢kez¢sein Àt (a 2. fe-
jezet az 1970ä74 k´z´tti idevonatkozÂ doku-
mentumokbÂl k´z´l vÀlogatÀst) 1988ä89 re-
tirÀlÂ, Àm a kontrollt fenntartani kÁvÀnÂ pÀrt-
ÀllamÀig. Az irÀnyÁtott rendszervÀltÀst bemu-
tatÂ 3. fejezet olvastÀn tÀmad a legt´bb meg-
vÀlaszolandÂ k¢rd¢s az olvasÂban.

Innen veszem a titkosrendûrs¢g credÂjÀ-
nak tekinthetû sorokat egy 1989. jÃnius 29-i
eml¢keztetûbûl:

àAz ÀllambiztonsÀgi munka tervez¢s¢n¢l k´-

zeledni kell a szüken vett prakticista szeml¢let el-
vet¢s¢re, a politikai megfontolÀsok ¢lvezzenek el-
sûbbs¢get.

Ennek megfelelûen valamennyi ¢rintett szervn¢l
kezdûdj´n meg egy felelûs, sz¢les skÀlÀn mozgÂ gon-
dolkodÀsi folyamat, amely a felt¢telrendszerbûl in-
dul ki ¢s szÀmol a vÀllalhatÂ ¢s megoldhatÂ felada-
tokkal. Valamennyi a fû c¢l irÀnyÀba hatÂ elvi el-
k¢pzel¢st fel kell vetni ¢s ezekhez keresni a kivitele-
z¢shez sz¡ks¢ges erûket. A k¡l´nb´zû kombinÀciÂkat
kellû k´r¡ltekint¢ssel kell megszervezni arra is
¡gyelve, hogy a k¢sûbbiekben ne lehessen visszak´-
vetkeztetni az ÀllambiztonsÀgi szolgÀlat kezdem¢-
nyezû szerep¢re. P¢ldÀul: jÀtszmÀs ¡gyek.

([MargÂsz¢li jegyzet:] Oda kell figyelni, hogy
jÃni 16-nÀl felmer¡lt a TIB-et irÀnyÁtottuk! Pal-
lagi F.)

K¡l´n´s hangsÃlyt kell helyezni a m¢diÀra. C¢l-
k¢nt kitüzendû feladat az, hogy a t´megkommuni-
kÀciÂ jÀruljon hozzÀ a vÀrhatÂ esem¢nyek nyugodt,
higgadt, az Ãj k´zmegegyez¢s irÀnyÀba hatÂ leve-
zet¢s¢hez. ...a fû hangsÃly a b¢k¢s Àtmenetre, a kon-
szenzusra ker¡l... (rendûrszÀzados, az çB OperatÁv
BizottsÀg titkÀra)Ê (399. o.)

A gazdag szemelv¢nygyüjtem¢nyt v¢gigla-
pozva ´sszegyüjt´ttem, milyen iratokbÂl k´z´l
a szerzû, ezzel a lÀtszÂlag unalmas felsorolÀs-
sal bizonyÁtva a b¡rokratikus szocializmus
utol¢rhetetlen talÀl¢konysÀgÀt: az MSZMP ¢s
a KISZ vezetû szerveinek jegyzûk´nyvei, je-
lent¢sei, feljegyz¢sei, k¡l´nb´zû szintü rend-
ûrs¢gi ¢s bel¡gyminiszt¢riumi parancsok,
javaslatok, int¢zked¢si tervek, tÀj¢koztatÂk,
napi operatÁv informÀciÂs jelent¢sek r¢szle-
tei, hangulatjelent¢sek, kimutatÀsok, opera-
tÁv tervek, ´sszefoglalÂ ¢rt¢kelû jelent¢sek,
feljegyz¢sek, ÁrÀsszak¢rtûi szakv¢lem¢nyek,
jelent¢sek k¡lsû figyel¢srûl, k´rnyezettanul-
mÀnyok, kihallgatÀsi jegyzûk´nyvek, fogda-
hÀlÂzati jelent¢sek, hatÀrozatok, hÀzkutatÀsi
jegyzûk´nyvek, vizsgÀlati tervek, figyel¢si ter-
vek, bünjeljegyz¢kek, rendelv¢ny elûzetes le-
tartÂztatÀs foganatosÁtÀsÀra, k¢nyszerÁtû esz-
k´z hasznÀlatÀrÂl, szem¢lyes szabadsÀgot
korlÀtozÂ int¢zked¢srûl jelent¢s, vÀdiratok,
bÁrÂsÀgi Át¢letek. NyelvhasznÀlatuk, stÁlusuk
sokat elÀrul a rendszer mük´dtetûinek szel-
lemi potenciÀljÀrÂl.

A n¢vtelen levelek, titoktartÀsi ¢s egy¡tt-
mük´d¢si nyilatkozatok, munkÀsûrjelent¢-
sek, parancsnoki utasÁtÀsok a kollaborÀciÂ
k¡l´nb´zû szintjeirûl nyÃjtanak fontos isme-
reteket.
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A r´piratok, versek, levelek, ´nvallomÀ-
sok, nyilatkozatok, besz¢dek, az igazsÀghoz
ragaszkodÂ, meggyûzûd¢s¡ket a kihallgatÀ-
son is bÀtran vÀllalÂk jegyzûk´nyvr¢szletei
p¢ldÀzzÀk a k´tetben, hogy szembe lehet
szÀllni a szervezett hazugsÀg g¢pezet¢vel.

A k´nyv egys¢ges szerkezet¢t biztosÁtja,
hogy minden kivÀlasztott ¢s sokoldalÃan do-
kumentÀlt eset a jogÀllam szabÀlyrendszere
¢rtelm¢ben a politikai v¢lem¢nynyilvÀnÁtÀs
k¡l´nb´zû kategÂriÀiba sorolhatÂ. Ezek rend-
ûri kezel¢se, elfojtÀsa ¢s manipulÀlÀsa a KÀ-
dÀr-kor puhulÂ diktatÃrÀjÀnak sÃlyos, mÀig
hatÂ ´r´ks¢ge.

Az mÀr a t´rt¢n¢szek feladata, hogy a Ke-
nedi JÀnos Àltal ´sszeÀllÁtott k´tet forrÀspub-
likÀciÂit is felhasznÀlva, a forrÀskritika mÂd-
szereivel ellenûrizve, feldolgozzÀk ¢s megÁr-
jÀk a KÀdÀr-korszak t´rt¢net¢t. Ez a KIS çL-
LAMBIZTONSçGI OLVASñK¹NYV megjelentet¢-
se utÀn elodÀzhatatlan.

A homÀly oszlatÀsÀban el¢v¡lhetetlen sze-
repet vÀllalt Kenedi JÀnos k´nyve.

Modor çdÀm

EGY K°RD°S, MELYNEK
NEM çRT SEM HçBORö,
SEM RENDSZERVçLTçS

Fazekas Csaba: KisegyhÀzak ¢s szektak¢rd¢s
a Horthy-korszakban
LÀtÂsz´g k´nyvek. Teljes Evang¢liumi DiÀk- ¢s 
IfjÃsÀgi Sz´vets¢g Szent PÀl Akad¢mia, 1996.
260 oldal, az Àra nincs felt¡ntetve

A szerzû a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tti Magyaror-
szÀg vallÀsi vilÀgÀnak (melynek k´z¢let¢ben
a t´rt¢nelmi egyhÀzak ä elsûsorban a rÂmai
katolikus egyhÀz ä meghatÀrozÂ politikai sze-
repet jÀtszottak) egy speciÀlis jelens¢g¢t dol-
gozza fel.

Erre az idûszakra esik ä balszerencs¢j¡kre
ä az Ãn. szabadegyhÀzak, a kor enyh¢n meg-
alÀzÂ f¢lhivatalos meghatÀrozÀsa szerint szek-
tÀk, mai udvariasabb megjel´l¢ssel kisegyhÀzak
megjelen¢se, szer¢ny m¢rvü t¢rnyer¢se.

Fazekas Csaba vilÀgosan jelzi, hogy dolgo-
zatÀban nem teolÂgiai vagy felekezett´rt¢neti
oldalrÂl k´zelÁti meg tÀrgyÀt, hanem magÀ-
nak a kornak az ideolÂgiÀjÀt igyekszik jobban
meg¢rteni ¢s meg¢rtetni az Àllamhatalommal
´sszefonÂdott t´rt¢nelmi egyhÀzak àszektÀk-
kalÊ szembeni magatartÀsa f¢ny¢ben.

A XIX. szÀzad mÀsodik fel¢ben jelennek
meg a szÂban forgÂ kisegyhÀzak, valamivel
korÀbban a baptistÀk, majd nazar¢nusok,
metodistÀk, p¡nk´sdiek, Jehova TanÃi stb.

1895-ben t´bb¢vi elûk¢szÁt¢s utÀn az Or-
szÀggyül¢s megalkotja esetleges t´rv¢nyes el-
ismer¢s¡krûl a XLIII. t´rv¢nycikket, amely
k´r¡l mÀr megsz¡let¢se pillanatÀban heves
indulatok lÀngolnak fel. A t´rv¢ny parlamen-
ti vitÀjÀban egyfelûl elhangzik, hogy e jogsza-
bÀllyal a magyar t´rv¢nyhozÀs àr¢gi adÂssÀgÀt
t´rlesztiÊ (ugyanez a gondolat szinte szÂ sze-
rint az egyhÀzakrÂl alkotott 1990. ¢vi IV. t´r-
v¢ny ÀtlalÀnos vitÀjÀban is elûker¡lt), mÀs-
r¢szt pedig nagy hatÀssal szÂlal meg az az ¢r-
vel¢s, hogy az eg¢sz igyekezet csupÀn liberÀ-
lis szemf¢nyveszt¢s, maga àa javaslat nem c¢loz
mÀst, mint az ezer¢ves kereszt¢ny sziklaalap sz¢t-
robbantÀsÀt ¢s hely¢be a modern talÀlmÀnyÃ val-
lÀsszabadsÀg c¢g¢re alatt a vallÀstalansÀg vÀlyog-
kockÀinak beilleszt¢s¢tÊ, sût f´l´sleges is a t´r-
v¢ny megalkotÀsa, hiszen MagyarorszÀgon
ànem ¡ld´znek senkit vallÀsÀ¢rt, csak az ûsi religi-
Ât, a katolikus vallÀstÊ.

A korabeli parlamenti jegyzûk´nyvek hü-
en ûrzik az alsÂhÀzi k¢pviselûk igyekezet¢t,
mellyel meg akartÀk nyugtatni a felsûhÀz hÀ-
borgÂ (elsûsorban egyhÀzi) tagjait, hogy ti. az
eg¢sz t´rv¢ny egyszerüen csak n¢lk¡l´zhetet-
len eleme a XX. szÀzadi eurÂpai Magyaror-
szÀg jogrendj¢nek, a gyakorlatban azonban
nem kell tartani annak ¢rv¢nyesÁt¢s¢tûl.

Hogy ez mennyire igaz, azt hÁven mutatja
az 1895. ¢vi XLIII. t´rv¢ny csaknem szÀz¢ves
egyed¡lÀllÂ t´rt¢nete, ugyanis nyugodtan ki-
jelenthetj¡k, hogy e jogszabÀly alapjÀn valÂ-
sÀgosan soha nem nyilvÀnÁtottak t´rv¢nyesen
elismert vallÀsfelekezett¢ egyetlen felekezetet
sem. Igaz ugyan, hogy 1905-ben a baptista
egyhÀz k¢r¢s¢nek r¢szben helyt adtak, de
csupÀn egyetlen budapesti egyhÀzk´zs¢g¡k
tekintet¢ben, a t´bbieket (fûk¢nt a vid¢kie-
ket) a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tt v¢gig ¡ld´zt¢k,
s a mÀsodik vilÀghÀborÃ k¡sz´b¢n ûk is a be-
tiltÀs sorsÀra jutottak. Az 1947. ¢vi XXXIII.
t´rv¢ny pedig az Ãjabban alakult vallÀsok el-



ismer¢s¢re megûrizte az 1895. ¢vi XLIII. t´r-
v¢ny hÀrom paragrafusÀt, de mindazok ese-
t¢ben is, akiknek e jogszabÀly alapjÀn Àllami
elismer¢st biztosÁtott, a l¢tez¢shez lehetûs¢get
csak az egyhÀzi jogokat korlÀtozÂ Szabad-
egyhÀzak Sz´vets¢g¢n bel¡l adott, s mindv¢-
gig megmaradt az ÀltalÀnos jogkorlÀtozÀs el-
len¢re az az egyhÀzak k´z´tti k¡l´nbs¢g, ami
a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tt bevett, elismert ¢s
megtürt kategÂriÀba sorolta a vallÀsi k´z´s-
s¢geket.

Fazekas Csaba sok-sok szeml¢ltetû anyag-
gal, olvasmÀnyosan tÀrja az olvasÂ el¢ a szek-
tak¢rd¢s hÃszas, harmincas ¢vekbeli alakulÀ-
sÀt, megmutatva, hogy miutÀn a rendkÁv¡l
eleny¢szû m¢retü felekezeten kÁv¡li k´r´n
tÃl minden ÀllampolgÀr valamelyik bevett fe-
lekezet bejegyzett tagjÀnak szÀmÁtott, hogyan
igyekeztek a hÁveiket f¢ltû t´rt¢nelmi egyhÀ-
zak a k´zv¢lem¢nyt a szektÀk àkÀrosÊ tev¢-
kenys¢g¢vel, ijesztû voltÀval riogatni, s ho-
gyan prÂbÀltÀk felhasznÀlni befolyÀsukat az
Àllammal valÂ ´sszefonÂdÀsukbÂl eredûen
annak ¢rdek¢ben, hogy a szabadegyhÀzak
terjed¢s¢t adminisztratÁv eszk´z´kkel meg-
akadÀlyozzÀk.

Ez irÀnyba az ¢rvel¢s egyik eszk´ze a fegy-
verfogÀs ÀllÁtÂlagos (vagy helyenk¢nt valÂsÀ-
gos) elutasÁtÀsÀban megmutatkozÂ negativiz-
mus, a magyar eszmei talajon elk¢pzelhetet-
len liberÀlis amerikai vagy nyugat-eurÂpai
mintÀk becsemp¢sz¢s¢nek vesz¢lye, majd
egyre erûs´dû mÂdon a bolsevizmus, a kom-
munizmus r¢m¢vel valÂ fenyegetûz¢s volt.

°rdekes jelens¢ge az elemzett idûszaknak,
hogy a tusakodÀsban a t´rt¢nelmi egyhÀzak
egy-egy pillanatra egymÀsban is felismert¢k
az ellens¢get (sût Fazekas megemlÁti, hogy
maga a baptista egyhÀz is r¢szleges elismer¢-
se utÀn olykor nyilvÀnosan hangot adott az
el nem ismert p¡nk´sdiek riasztÂ ¢s nehezen
tolerÀlhatÂ visszÀssÀgainak). P¢ldÀul a hÃszas
¢vek k´zep¢n Nyisztor ZoltÀn akkor ismert
katolikus publicista ¢s teolÂgus, mikor a p¡s-
p´ki kartÂl megkapja a megbÁzÀst a szekta-
k¢rd¢srûl valÂ elemzûmunka elk¢szÁt¢s¢re,
k¡l´n kit¢r arra, hogy àa buddhizmus vagy az
iszlÀm... nem szekta, mert az anyaszentegyhÀz tes-
t¢hez semmi k´ze, de viszont minden eretneks¢g
szekta, mert az EgyhÀz fÀjÀrÂl t´r le egy-egy ÀgatÊ.
Nem meri ugyan nyÁltan szektÀnak minûsÁte-
ni a reformÀtusokat ¢s az evang¢likusokat, de

Ágy fogalmaz: àszeretik ezeket t´rt¢nelmi egyhÀ-
zaknak nevezniÊ, majd nem hagy olvasÂiban
k¢ts¢get afelûl, hogy e vallÀsi csoportokat ko-
rÀbban eretnekeknek nevezt¢k. A k¡l´nbs¢-
get csupÀn abban lÀtja, hogy bÀr minden
eretnek egyben szektÀs is, viszont a kisebb fe-
lekezet mÀr sz¡let¢se pillanatÀban az. A kor
ismert hatÀsos teolÂgusa, a reformÀtus Csi-
kesz SÀndor felveszi a kesztyüt, s a àszektÀrius
lelk¡letÊ kialakulÀsÀnak elemz¢s¢ben arra jut,
hogy a rÂmai egyhÀz tette lehetûv¢ ¢ppen
eg¢szs¢gtelen misztikus vallÀsi rajongÀsa ¢s
az emberi tekint¢lyeknek felt¢tlen tiszteletet
parancsolÂ gyakorlata r¢v¢n a szektamozgal-
mak kialakulÀsÀt. àA rÂm. katolicizmusbÂl az¢rt
nem tÀmadt szekta ä Árja ä, mert magÀban a rÂm.
katolicizmus keretein bel¡l ¢li a szekta ¢let¢t.Ê

Igaz azonban, hogy a àk´z´s ellens¢gÊ
m¢gis egymÀs mell¢ sodorta a nemzetÀllam
t´rekv¢seiben a t´rt¢nelmi egyhÀzakat, s ez
vezethetett annak kierûltet¢s¢hez, hogy a
mÀsodik vilÀghÀborÃ ¢veiben csaknem sike-
res kÁs¢rletet tehettek a kisegyhÀzak teljes ad-
minisztratÁv felszÀmolÀsÀra.

K¢rd¢s, hogy Fazekas Csaba k´nyv¢nek
vannak-e konkr¢t tanulsÀgai, vagy csupÀn
egy els¡llyedt kor sajÀtos ¢s sz¢gyenteljes je-
lens¢geit akarja feldolgozni. Noha a szerzû
k´vetkezetesen tartÂzkodik az aktuÀlpolitikai
pÀrhuzamok keres¢s¢tûl, az olvasÂtÂl nem
tilthatÂ el az a felt¢telez¢s, hogy a megÁrÀst
r¢szben inspirÀlhatta a rendszervÀltÀst k´ve-
tû ¢vek restaurÀciÂs kÁs¢rlete, amikor a kor-
mÀnyzÂ nemzeti oldal kis hÁjÀn kereszt¡lerûl-
tetett egy olyan t´rv¢nymÂdosÁtÀst, mely a
szÀz¢vesn¢l nem r¢gebbi, illetve tÁzezer fel-
nûtt tagnÀl kisebb l¢tszÀmÃ egyhÀzakat t´r´l-
te volna.

De lehetetlen nem gondolnunk a k´nyv
idûszerüs¢g¢re annak ismeret¢ben, hogy a
jelenlegi baloldali liberÀlis kormÀny csaknem
konkordÀtumot k´t´tt a VatikÀnnal, majd
ennek k¢ptelens¢g¢t v¢lhetûleg belÀtta, Àm a
k´zelj´vûben m¢gis k¡l´n megÀllapodÀst kÁ-
vÀn k´tni az EgyhÀzi çllammal, a rÂmai ka-
tolikus egyhÀz k¡l´n ¢rdekeit szem elûtt tart-
va, minek k´vetkezm¢nye csak az lehet, hogy
valamilyen formÀban Ãjra kialakul a vallÀsok
hÀrmas kategorizÀlÀsa s az elûny´k ¢s hÀtrÀ-
nyok immÀr XXI. szÀzadi tÁpusÃ, de m¢gis
´r´k Ãjra¢le(sztû)d¢se.

IvÀnyi GÀbor
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V°GELSZçMOLçS
HorvÀth Zsuzsa: Hitek ¢s emberek
E´tv´s LorÀnd TudomÀnyegyetem SzociolÂgiai-
SzociÀlpolitikai Int¢zete, 1995.
470 oldal, 800 Ft

Ez az elsû ¢s utolsÂ k´nyv akarva-akaratlanul
k¢tszÂlamÃ. Az egyik szÂlam a vallÀsszociolÂ-
giÀ¢, vagyis HorvÀth Zsuzsa vallÀsszociolÂgiai
ÁrÀsai a vallÀskutatÀsrÂl, az Evang¢liumi P¡n-
k´sdi K´z´ss¢grûl, egy szabadkereszty¢n gy¡-
lekezetrûl, a Hit Gy¡lekezet¢rûl, Ãj vallÀsi
mozgalmakrÂl, a kisegyhÀzi szocializÀciÂrÂl,
katolikus bÀzisk´z´ss¢gi mozgalmakrÂl, a val-
lÀsi pluralizmusrÂl, az Àllam egyhÀzpolitikÀ-
jÀrÂl, az Ãj vallÀsi jelens¢gek v¢lt vesz¢lyeirûl
¢s az ûket vesz¢lyeztetû elûÁt¢letekrûl. A mÀ-
sik a vallÀsszociolÂgus¢, ugyanis Âhatatlanul
az û ¢let¢nek ¢s halÀlÀnak kontextusÀba ke-
r¡l a k´nyv minden sora. HorvÀth ZsuzsÀt te-
matikusan elsûsorban a szektÀk, a (magyar-
orszÀgi) kisegyhÀzak ¢s Ãj vallÀsi mozgalmak
¢rdeklik, ami pedig a vizsgÀlt probl¢mÀt ille-
ti, legfûk¢ppen a meggyûzûd¢s vÀltozÀsa, a
megt¢r¢s. BÀr û ezt a szÂt nem hasznÀlja, ¢r-
deklûd¢se kiterjed m¢g az inkulturÀciÂra, a
nÀlunk m¢g nem honos vallÀsok ¢s irÀnyza-
tok lefordÁthatÂsÀgÀra ¢s meggy´kerez¢s¢re.
írÀsai k´z´tt ugyan vannak vitacikkek is,
t´bbs¢g¡k azonban olyan r´videbb-hosszabb
tanulmÀny, mely a szociolÂgia ¢s a szociogrÀ-
fia, illetve a szociolÂgia ¢s a szociÀlpszicholÂ-
gia hatÀrÀn foglal helyet.

A p¡nk´sdiek vizsgÀlata a àpontosan, sz¢-
penÊ jegy¢ben fogant mintaszerüen alapos
munka, amely egyfelûl ¢rz¢kletesen megjele-
nÁtett leÁrÀs, mÀsfelûl olyan megÀllapÁtÀsokat
tartalmaz, amelyek, Ãgy v¢lem, nemcsak erre
az egyhÀzra ¢rv¢nyesek, hanem szempontul,
hipot¢zis¡l szolgÀlhatnak mÀs kutatÀsok szÀ-
mÀra is. Izgalmas megÀllapÁtÀsnak tartom a
protestÀnsbÂl p¡nk´sdiv¢ (karizmatikussÀ)
vÀlÂ egyhÀzrÂl, hogy aszk¢zise a vilÀgiasodÀs
jegy¢ben vÀltozik, s nem ker¡l szembe sem
az ¢rz¢ki ¢lettel, sem az embers¢g mÀs meg-
nyilvÀnulÀsaival, tovÀbbÀ azt is, hogy mik´z-
ben a r´gzÁtett hitelvek a pszichoemocionÀlis
¢lm¢nyhez k¢pest mÀsodlagosak, az egyhÀz
tagsÀga intellektualizÀlÂdik. A p¡nk´sdiek
eset¢ben nem igazolÂdik Kardos LÀszlÂ hipo-
t¢zise, mely szerint az ilyenfajta vallÀsi k¢p-

zûdm¢nyek l¢lektani ¢s tÀrsadalmi zsÀkutcÀk,
ugyanis HorvÀth Zsuzsa Ãgy v¢li, hogy ¢ppen
a tÀrsadalmi-gazdasÀgi t¢nyezûk Àltal kik¢ny-
szerÁtett tÀrsadalmi helyvÀltoztatÀs ¢s ¢let-
mÂdvÀltÀs hÁvta elû azt a vallÀsi sz¡ks¢gletet,
mely a p¡nk´sdi hitben talÀl kiel¢g¡l¢st,
amely megk´nnyÁti az ¢letmÂdvÀltÀssal jÀrÂ
neh¢zs¢geket. Ez az ¢rtelmez¢s, Ãgy v¢lem,
harmonizÀlhat az eny¢mmel, mely szerint a
lelki-szellemi ¢s tÀrsadalmi mozgÀsok egy-
mÀsba sz´vûdtek.

A szabadkereszty¢n gy¡lekezet vizsgÀla-
ta sorÀn nagyobb teret kap a szociÀlpszicho-
lÂgiai elemz¢s. Fontos ¢s a tovÀbbi kutatÀ-
sok szempontjÀbÂl term¢keny megÀllapÁtÀsa
HorvÀth ZsuzsÀnak az, hogy az Ãjdons¡lt hÁ-
vû a megt¢r¢s kontextusÀban Àt¢rtelmezi ¢s
a valÂsÀgosnÀl boldogtalanabbnak ¢s bün´-
sebbnek Át¢li mÃltjÀt, valamint az is, hogy a
megt¢r¢s ¢rzelmi-¢rtelmi d´nt¢s, amikor a
büntudat ¢s a k¢ts¢gbees¢s Àtalakul felszaba-
dultsÀggÀ, hogy a nyilvÀnos bünvallÀst nem
mindig elûzi meg a büntudat k¢sztet¢se. Er-
rûl a kisegyhÀzrÂl is megÀllapÁtja, hogy tagjai
egyre rugalmasabbak az Ãjabb hitt¢telek ¢s
normÀk befogadÀsÀban. °rdekes ¢szrev¢tele
az is, hogy az egykor a nagyegyhÀzakbÂl ki-
szakadt szektÀk ma mÀr egyre inkÀbb a vilÀg-
hoz, mint a àmeghaladottÊ egyhÀzhoz m¢rik
magukat.

A kisegyhÀzi szocializÀciÂt tanulmÀnyozva
a szerzû a vallÀsi ¢s a mindennapi ¢let egy-
mÀsba csÃszÀsÀt, az ¢letk´z´ss¢g l¢trehozÀsa
irÀnyÀban tett l¢p¢seket, ¢rt¢kvez¢relt ¢let-
mÂdot ¢s feltünûen magas ¢letminûs¢get re-
gisztrÀlt.

Az elsûk k´z´tt Árt HorvÀth Zsuzsa a ma-
gyarorszÀgi katolikus bÀzisk´z´ss¢gekrûl.
L¢trej´tt¡ket taglalva jÂl lÀtja a vilÀgi hÁvek
szeml¢letvÀltozÀsÀt, de mintha kiss¢ alÀbe-
cs¡ln¢ az eg¢sz egyhÀznak azt az ä akÀr
strukturÀlisnak is ¢rtelmezhetû ä vÀltozÀsÀt,
amit a II. vatikÀni zsinat eredm¢nyezett.
(MÀskor is tapasztalhatÂ ÁrÀsaiban a t´rt¢neti
egyhÀzak irÀnyÀban n¢mi kis elfogultsÀg,
igaz, mindig t´bb-kevesebb igazsÀggal keve-
redve.) JÂl lÀtja a magyar helyzetnek azt a sa-
jÀtossÀgÀt, hogy nÀlunk egyszerre hatott az
elvallÀstalanodÀs ¢s az elvallÀstalanÁtÀs. (àMi-
k´zben a tÀrsadalom t´bbi szf¢rÀjÀban erûteljes a
liberalizÀlÂdÀsi folyamat, az egyhÀzzal szemben fo-
kozott terror ¢rv¢nyes¡l..., mert a rezsim fû ellen-
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s¢ge az ´v¢tûl elt¢rû gondolkodÀsÃ emberÊ, Árja
nem kev¢s bÀtorsÀggal a nyolcvanas ¢vek ele-
j¢n.) ögy v¢li ä szerintem ezt is helyesen ä,
hogy ennek k´vetkezt¢ben a papok nagy r¢-
sze a tÀrsadalom perif¢riÀjÀra szorult. A ma-
gyar bÀzisk´z´ss¢gek sajÀtossÀgait a szerzû a
k´vetkezûkben lÀtja: 1. szem¢lyess¢g, 2. elk´-
telezetts¢g, 3. papok ¢s vilÀgiak, valamint
nûk ¢s f¢rfiak k´z´tti egyenlûs¢g, 4. decent-
ralizÀlt szervezet, 5. egys¢ges ideolÂgia, 6. az
int¢zm¢nyes¡lt egyhÀzra nem jellemzû gyors
horizontÀlis kapcsolatok, 7. ÀtjÀrhatÂsÀg, 8.
nyitottsÀg a mozgalmon kÁv¡liek irÀnyÀban.
JÂl lÀtta meg, hogy eme k´z´ss¢gek tagsÀga
elsûsorban vÀrosiakbÂl, fiatalokbÂl ¢s szel-
lemi foglalkozÀsÃakbÂl rekrutÀlÂdik, hogy az
elsû idûben m¢g csak a k¡l´nb´zû lelkis¢gi
stÁlusokat k¢pviselû mozgalmak (Regnum
Marianum, katolikus karizmatikusok, Bokor,
Focolare) k´z´tt a c¢lok tekintet¢ben teljes az
egys¢g, s csak a hetvenes ¢vektûl alakul ki a
sajÀtos arculat, BulÀnyi Gy´rgy 1982-es elÁt¢-
l¢se utÀn pedig a szakadÀs. JÂl lÀtja a bÀzis-
k´z´ss¢gek kovÀszszerep¢t a pl¢bÀniÀkon, jÂl
¢rz¢keli, hogy bÀr eleget tesznek a szentsz¢ki
elvÀrÀsoknak, hazai p¡sp´keik m¢gsem b¡sz-
k¢lkednek vel¡k. KutatÀsra nem volt lehetû-
s¢ge, csupÀn egy k¡lf´ldrûl megrendelt ta-
nulmÀny erej¢ig vizsgÀlÂdott ebben a szÀmÀ-
ra kev¢ss¢ ismert k´rben, ez¢rt ismereteit el-
sûsorban a mozgalmak vezetûitûl szerezte.
Mint a bÀzisk´z´ss¢geket tÁz ¢vig kutatÂ kol-
l¢gÀja igazolhatom, hogy e t¢mÀban is kivÀ-
lÂan tÀj¢kozott, s jÂ ¢rz¢kkel h¡velyezte ki a
sokf¢le informÀciÂbÂl a l¢nyeget. Azt pedig
n¢mi nosztalgiÀval ¢s irigys¢ggel ÀllapÁthatja
meg a magamfajta katolikus vallÀsszociolÂ-
gus, hogy milyen remek ä mert k´lcs´n´s bi-
zalmon ¢s tiszteleten alapulÂ ä egy¡ttmük´-
d¢s alakult ki a nyolcvanas ¢vek elej¢n egy
nem vallÀsos vallÀsszociolÂgus ¢s a m¢g a f¢l-
legalitÀs k´r¡lm¢nyei k´z´tt tev¢kenykedû
lelkis¢gi mozgalmak vezetûi k´z´tt.

A hazÀnkban Ãj vallÀsi szervezûd¢sek k´-
z¡l a legdinamikusabban fejlûdû s a szektÀbÂl
szem¡nk elûtt egyhÀzzÀ vÀlÂ Hit Gy¡lekeze-
t¢t vizsgÀlva is fontos ¢s pontos megÀllapÁtÀ-
sokat tesz, melyek szerint ez a vallÀsi szerve-
zûd¢s attÂl olyan vonzÂ, hogy m¢g lend¡let-
ben, ÀllandÂ megÃjulÀsban van, m¢g nem
k¢sz tanokat ad, hogy tagjaiban az isteni vo-
nÀsokkal rendelkezû megvÀltott embert lÀtja,

hogy vilÀgias stÁlusban nem elvetni akarja a
vilÀgot (s vele egy¡tt a modernizÀciÂt, a vÀl-
lalkozÀst ¢s a politizÀlÀst), hanem kijavÁtani,
hogy v¢di az erk´lcsi ¢rt¢keket, hogy nem tit-
kolja rokonszenv¢t a legliberÀlisabb pÀrttal,
az SZDSZ-szel, amelynek vezetûi k´z¡l t´b-
ben tagjai ennek az egyhÀznak. Az igazÀn iz-
galmas k¢rd¢s azonban HorvÀth Zsuzsa szÀ-
mÀra is az, hogyan f¢r ´ssze a liberÀlis poli-
tizÀlÀs az erûsen fundamentalista BIBLIA-¢r-
telmez¢ssel ¢s a konzervatÁv ¢rt¢krenddel.

A àhitv¢delemmelÊ ¢s az elûÁt¢letes tÀma-
dÀsokkal szemben HorvÀth Zsuzsa a vitÀt is
vÀllalta, s r¢szben a szektÀkkal ¢s az Ãj vallÀsi
mozgalmakkal kapcsolatos szakirodalomra,
r¢szben igen gazdag tapasztalataira tÀmasz-
kodva bizonyÁtja be ellenfeleinek, hogy mi¢rt
nem vesz¢lyesek a szektÀk, s hogy ami igazÀn
vesz¢lyes, az ¢ppen a szektÀkkal szembeni
szektÀs attitüd. Sorra cÀfolva a vÀdakat, û is
nevets¢gess¢ teszi az agymosÀs teÂriÀt, rÀmu-
tat a t´rt¢neti egyhÀzakba ¢s a szektÀkba t´r-
t¢nû megt¢r¢sek hasonlÂsÀgÀra, ¢s m¢g a
v¢rÀt´mleszt¢st elutasÁtÂ Jehova TanÃit is
àmegv¢diÊ (ismertetve a v¢rÀt´mleszt¢s orvo-
silag elfogadott alternatÁvÀinak k¡lf´ldi gya-
korlatÀt).

Mintegy f¡ggel¢kk¢nt szerepel m¢g k¢t
mÀsf¢le tanulmÀny ebben a k´tetben, Hor-
vÀth Zsuzsa ugyanis àbedolgozÂk¢ntÊ r¢szt
vett a szeg¢nys¢gvizsgÀlatokban. Ezek is iz-
galmas ÁrÀsok. El¢g csak egyetlen p¢ldÀt ki-
emelni, amikor a les¡llyedû ¢s mozdulatlan
csalÀdok t´rt¢net¢ben a k´vetkezû àkÂroko-
zÂkatÊ fedezi fel: Trianon, zsidÂ¡ld´z¢s, II.
vilÀghÀborÃs hadifogsÀg, orosz megszÀllÀs,
n¢met kitelepÁt¢s, a proletÀrdiktatÃra ¢rtel-
mis¢g- ¢s kulÀk¡ld´z¢se, t¢eszesÁt¢s, '56-os
àforradalomÊ (term¢szetesen ezzel a szÂval,
de ezt felesleges is emlÁtenem). JÂl ¢rz¢kel-
teti ez a mozzanat, hogy HorvÀth Zsuzsa
nem szektÀsan, hanem tÀvlatosan lÀt ¢s gon-
dolkodik.

Ami ezenkÁv¡l maradt: mÀr csak kutatÀsi
tervek. KihÁvÀsok ¢s hamuban s¡lt pogÀcsÀk
szÀmunkra, az Ãtra kelû itt maradottaknak.
SzÂlni kell azonban a bevezetû tanulmÀnyrÂl,
amelyet a k´tetet szerkesztû CsÀkÂ MihÀly,
HorvÀth Zsuzsa f¢rje Árt. Ez az ÁrÀs az¢rt szÁv-
szorÁtÂ, mert hihetetlen¡l pontos ¢s tÀrgyila-
gos. °s m¢gsem semleges. BÀr ¢rz¢seirûl csu-
pÀn annyi Àrulkodik, hogy HorvÀth Zsuzsa
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helyett egyszer-k¢tszer ZsuzsÀnak nevezi tÀr-
sÀt. JÂl lÀtja, hogy Zsuzsa (ez egyszer hadd
Árjam ¢n is Ágy kedves pÀlyatÀrsam nev¢t) in-
kÀbb felfedezû, mint feltalÀlÂ. HozzÀteszem:
meg¢rtû szociolÂgiÀt müvelt, amelyben az
empatikus befogadÀst ¢s a szakszerü ¢rtelme-
z¢st egyarÀnt müvelte. Sosem spekulÀlÂ, jÂ-
val inkÀbb szeml¢lûdû szociolÂgus volt. írÀ-
sait olvasva szinte halljuk ¢rdeklûdû ¢s bizal-
mat gerjesztû hallgatÀsÀt, amellyel megszÂlal-
tatta azokat, akiknek hit¢t nem osztotta, de
tisztelte, becs¡lte, s ha kellett, meg is v¢dte,
hiszen ä kutatÂi tÀrgyilagossÀgÀt sosem felad-
va ä rendre megszÂlalt a megbÀntottak ¢s ki-
semmizettek mellett. Az ¡ld´z´tt N¢meth
G¢zÀval jÂban volt, de amikor û ä sokunk szÀ-
mÀra teljesen vÀratlanul ä nagy h¢vvel tÀ-
madni kezdte a szektÀkat, felvette a kesztyüt
legfûbb ¢rt¢ke, a szabadsÀg nev¢ben. A har-
cot azonban csak becs¡letbûl vÀllalta, nem ez
volt igazi ¢nje, hanem a segÁt¢s. Errûl besz¢lt
IvÀnyi GÀbor, e k´nyv egyik lektora is, a te-
met¢si szertartÀst v¢gzû lelk¢sz, sejtetve,
hogy aff¢le anonim kereszt¢nynek ¢rzi Hor-
vÀth ZsuzsÀt, ¢s ugyanerrûl szÂl az a KassÀk-
vers is, amellyel CsÀkÂ MihÀly bevezetûje v¢-
g¢n tÀrsa szellem¢t id¢zi:

à°ltem, bÀr nem akartÀk, hogy ¢ljek;
Dolgoztam, bÀr nem hagytÀk, hogy dolgozzam;
Meghaltam, mi mÀst tehettem;
BocsÀssÀtok meg minden jÂsÀgomat.Ê

KamarÀs IstvÀn

ESSZ°K A XIX. SZçZADI
OROSZ IRODALOMRñL

Pjotr VajläAlekszandr Genisz: Rodnaja recs'
Nyezaviszimaja Gazeta, Moszkva,
1995. 190 oldal

BÀrmilyen meglepûen hangzik is, nincs ma
MagyarorszÀgon forgalomban orosz iroda-
lomt´rt¢net. Nincsen egy, az orosz iroda-
lommal rendszeresen foglalkozÂ magyar
nyelvü k¢zik´nyv. Az orosz irodalmi àarany-

korÊ-rÂl, a XIX. szzÀzadrÂl is alig-alig valami,
csak T́ r´k Endre AZ OROSZ IRODALOM A
XIX. SZçZADBAN (Bp., 1970) cÁmü k´nyve.
K¢ts¢gtelen, a szovjet korszak orosz iroda-
lomt´rt¢n¢szei sem kÀprÀztattak el olyan iro-
dalomt´rt¢netekkel, melyeket ¢demes lett
volna lefordÁtani.

ValÂszÁnüleg az orosz nyelven olvashatÂ,
´sszefoglalÂ jellegü, friss szeml¢letü iroda-
lomt´rt¢neti munka hiÀnya k¢sztette az USA-
ban ¢lû orosz szerzûpÀrost, Pjotr Vajlt ¢s
Alekszandr Geniszt arra, hogy RODNAJA
RECS' cÁmmel rendhagyÂ XIX. szÀzadi orosz
irodalomt´rt¢neti essz¢k´tetet adjon ki. Illet-
ve nem is annyira rendhagyÂt... Vajl ¢s Ge-
nisz ä akik egy¢bk¢nt a posztmodern kivÀlÂ
ismerûik¢nt rendkÁv¡l izgalmas ¢s szellemes
k´tetet jelentettek meg a kortÀrs orosz iroda-
lomrÂl (SZOVREMENNAJA RUSSZKAJA PROZA,
New York, 1982) ä elvetett¢k az irodalmi
àaranykorÊ-rÂl a müvelt orosz olvasÂban ¢lû
klis¢ket, sablonokat, sztereotÁpiÀkat, ¢s meg-
prÂbÀltÀk ä ahogyan a BEVEZETý-ben ÁrjÀk ä
elûÁt¢letek n¢lk¡l Ãjraolvasni a XIX. szÀzadi
orosz irodalmi k´z¢piskolai tananyagot.

Az ÃjraolvasÀs mint strat¢gia t´bb elm¢leti
k¢rd¢st vet fel. Elûsz´r is a klasszikussÀ vÀlt
sz´vegeket igyekeztek ¢lû, hatÂ, mük´dû sz´-
vegekk¢nt felfogni, azaz Ãgy, mintha mai mo-
dern, az irodalmi kÀnonba m¢g nem tartozÂ
sz´vegek volnÀnak. MÀsodszor, minden igye-
kezet ellen¢re is lehetetlen nem figyelembe
venni e sz´vegek kanonizÀlt mivoltÀt ä ¢ppen
ez¢rt fordultak a szerzûk a k´z¢piskolai tan-
anyaghoz, hiszen ä mint v¢lik ä az iskola, az
oktatÀs a kanonizÀlÀs legfûbb eszk´ze. Har-
madszor, szÀmot kell vetni azzal a t¢nnyel,
hogy az orosz ember szÀmÀra a klasszikus
orosz irodalom nem csupÀn irodalom, ha-
nem olyan ideolÂgiai ¢s erk´lcsi alap, amely-
nek puszta emlÁt¢s¢re a legellent¢tesebb n¢-
zeteket vallÂ orosz emberek is kib¢k¡lni lÀt-
szanak, hiszen abban mindannyian meg-
egyeznek, hogy a klasszikus orosz irodalom
az emberis¢g szellemi ¢let¢nek egyik csÃcstel-
jesÁtm¢nye. Vagyis az orosz embert àmegszÂ-
lÁtaniÊ ¢ppen e kanonizÀlt sz´vegeken keresz-
t¡l lehet. MÀsr¢szt ¢ppen az e sz´vegekrûl va-
lÂ mÀsf¢le besz¢dmÂd az orosz ember szÀmÀra
botrÀnyosnak is tetszhet, hiszen ez a mÀsf¢le-
s¢g egy-egy, az irodalmi hagyomÀnyban szin-
te szakrÀlisnak tekintett sz´veg deszakralizÀ-
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lÀsÀt jelentheti. Negyedszer, Vajl ¢s Genisz
mindezek mellett vagy ellen¢ben nem vala-
mif¢le avantgÀrdos manÁrral fogott a müvek
ÃjraolvasÀsÀhoz, azaz nem akartÀk abbÂl a
bizonyos hajÂbÂl kidobÀlni a kanonizÀlt sz´-
vegeket, hanem ä mintegy ´nmagukat is
megm¢rettetve ä arra voltak kÁvÀncsiak, va-
jon k¢pesek-e talÀlni e müvekben olyan, a
(poszt)modern ember szÀmÀra is jelentûsnek
mutatkozÂ ¢rt¢keket, melyek ideolÂgiÀkon
¢s sztereotÁpiÀkon tÃl, àpusztÀnÊ eszt¢tikai
szempontok alapjÀn ¢rdekess¢, egy r¢gi-Ãj
kÀnon el- ¢s befogadhatÂ darabjaivÀ teszik
ezeket a sz´vegeket. ¹t´dsz´r, Vajl ¢s Genisz
igen ¢rdekesen oldotta meg a t´rt¢netis¢g
probl¢mÀjÀt: bÀr a k´tet kronolÂgiai rendben
halad a XVIIIäXIX. szÀzad fordulÂjÀtÂl a
XIXäXX. szÀzad fordulÂjÀig, KaramzintÂl
Csehovig, az egyes fejezetek nem a teljes ¢let-
müvekre, hanem az adott szerzû egy-egy mü-
v¢re vagy az adott ¢letmü valamely jellegze-
tes vonÀsÀra koncentrÀlÂdnak. Ily mÂdon a
t´rt¢neti Àttekint¢s szaggatottÀ, t´red¢kess¢
vÀlik, ugyanakkor a k´nyv bizonyos kompa-
ratisztikai metÂdusoknak (t¢mavizsgÀlatnak,
intertextualitÀsnak), valamint az àorosz jel-
legÊ felmutatÀsÀnak k´vetkezetes ¢rv¢nyesÁ-
t¢s¢vel egys¢ges szeml¢letü, ´nÀllÂ eg¢sz tud
lenni. A t´rt¢neti szempont egy¢bk¢nt az Ãj-
raolvasÀs strat¢giÀjÀnak hangsÃlyozÀsa miatt
sem tarthatÂ k´vetkezetesen. Hiszen az Ãjra-
olvasÀs azt (is) jelenti, hogy az olvasÂ tudatÀ-
ban jelen vannak a XIX. szÀzadi, valamint a
XIX. szÀzad elûtt ¢s utÀn keletkezett müvek
egyarÀnt. így lehets¢ges, hogy p¢ldÀul Ra-
gyiscsev ÁrÀsÀrÂl, az UTAZçS P°TERVçRRñL
MOSZKVçBA cÁmürûl szÂlvÀn a szerzûpÀros a
reg¢ny Àlpikareszk jellege alapjÀn ¢ppÃgy
asszociÀlhat az elûzm¢nynek szÀmÁtÂ Sterne-
reg¢nyre, az °RZELMES UTAZçS-ra, mint a fe-
jezeteknek az utazÀs ÀllomÀsai szerinti elren-
dez¢se alapjÀn Venyegyikt Jerofejev MOSZK-
VA ä PETUSKI-jÀra, a modern orosz prÂza
egyik legjobb darabjÀra. Az effajta ÀllandÂ
oda- ¢s visszautalÀsok szint¢n a k´tet ´ssze-
tartÂ erej¢v¢ vÀlnak, mÀr csak az¢rt is, mert
a XIX. szÀzadi orosz irodalmi sz´vegek Ágy
ÀllandÂan dialÂgusba l¢ptetûdnek mÀs orosz
¢s vilÀgirodalmi sz´vegekkel, megmutatva,
hogy a tÀrgyalt müvek mennyire eleven r¢-
szei mind az orosz, mind a vilÀgirodalomnak.
A k´tetbûl egyÃttal az is kitetszik, hogy a

XIX. szÀzadi orosz irodalom mennyire ´n-
reflektÁv, azazhogy az orosz irodalom meny-
nyire ´nmagÀrÂl (is) szÂlÂ irodalom. TalÀn
¢ppen ennek a t¢nynek kiemel¢se vezette
Vajlt ¢s Geniszt arra, hogy a klasszikus mü-
veket ne felt¢tlen¡l valami sÃlyos, komor,
unalmas olvasmÀnyokk¢nt fogjÀk fel, tele er-
k´lcsi ¢s tÀrsadalmi intelmekkel ¢s szÂzatok-
kal, hanem olyan szÂrakoztatÂ, esetenk¢nt
k´nnyed ÁrÀsoknak, melyekben vagy vala-
mely megelûzû korszak irodalmi stÁlusÀnak,
vagy valamely kortÀrs divatirÀnyzatnak ironi-
kus-parodisztikus vonÀsai is felsejlenek.

Az egyes elemz¢sekkor Vajl ¢s Genisz nem
egy letünt vagy ¢ppen divatos elm¢leti iskola
mÂdszer¢t igyekszik ¢rv¢nyesÁteni, mintegy
illusztrÀciÂnak hasznÀlva csupÀn a sz¢piro-
dalmi müveket, hanem a primer sz´veg ala-
pos ismeret¢bûl kiindulva valamif¢le àbelsû
olvasatÊ-ot adnak. Vajl ¢s Genisz az elemz¢s-
nek alÀvetett müben megkeres egy jellegze-
tes po¢tikai fogÀst, egy eszmei magot, egy
nyelvi probl¢mÀt, s ezekbûl bontjÀk ki a mü-
rûl alkotott v¢lem¢ny¡ket.

Az elûÁt¢letek n¢lk¡li ÃjraolvasÀs legna-
gyobb hozad¢ka az, hogy Vajl ¢s Genisz
mindegyik tÀrgyalt szerzûrûl ¢s mürûl tud
valami Ãjat, eredetit mondani. MegÀllapÁtÀ-
saik rÀadÀsul helyenk¢nt annyira az eviden-
cia erej¢vel hatnak, hogy az orosz iroda-
lommal foglalkozÂ szakember csodÀlkozhat,
hogy' nem gondolt ezekre m¢g senki, esetleg
sz¢gyenkezhet, hogy' nem vette ezeket m¢g
û maga ¢szre...

Itt van mindjÀrt p¢ldÀul az IVAN EVANG°-
LIUMA cÁmü fejezet, mely a szÀzad elej¢nek Àl-
latmeseÁrÂjÀrÂl, KrilovrÂl szÂl. Az elfogadott
sztereotÁpiÀk szerint Krilov a La Fontaine-i
mes¢ket Ãgy alakÁtotta Àt, hogy benn¡k az
orosz n¢pi b´lcsess¢g nyilvÀnul meg. Vajl ¢s
Genisz ÀllÁtÀsa ezzel szemben az, hogy Krilov
az Àllatmes¢k n¢pies hangv¢tel¢vel ¢s aforiz-
maszerüs¢g¢vel az orosz szÂlÀsokban ¢s k´z-
mondÀsokban is felfedezhetû relatÁv erk´lcsi-
s¢get fogalmazott meg, s az Ágy l¢trehozott er-
k´lcsi rendszer alternatÁv, n¢pi, àaluln¢zetbûlÊ
megjelenÁtett evang¢liumk¢nt foghatÂ fel.

Gribojedov AZ °SZ BAJJAL JçR cÁmü drÀmÀ-
jÀban a felesleges ember klis¢je helyett a k¢t
kritikus azt boncolgatja, hogy a fûhûsnek,
Csackijnak a fecseg¢se nem mÀs, mint a vi-
lÀggal szembeni stilisztikai fell¢p¢se. A stilisz-
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tikai lÀzadÀs ä ÀllapÁtja meg a szerzûpÀros ä
fontosabb az eszmein¢l, mert ez Àtfogja az
¢let eg¢sz¢t: az orrfÃvÀstÂl a gondolkodÀs-
mÂdig. Stilisztikai lÀzadÂk¢nt pedig Csackij
nem mÀs, mint Mercutio ¢s Hamlet k¢sei
orosz rokona. (Hogy ´r¡lhetett ennek a meg-
ÀllapÁtÀsnak a k´tethez Árott ELýSZñ szerzûje,
Andrej Szinyavszkij, akit t´bbek k´z´tt a nem
kis port felkavart S°TçK PUSKINNAL cÁmü
essz¢je miatt àstilisztikai ellenÀllÂÊ-k¢nt tarta-
nak szÀmon.)

Puskin ANYEGIN-j¢t vizsgÀlva Vajl ¢s Ge-
nisz elveti a tank´nyvekben megcsontoso-
dott, m¢g Belinszkijtûl szÀrmazÂ megÀllapÁ-
tÀsokat (az orosz ¢let enciklop¢diÀja, Tatyja-
na ä az orosz nû tÁpusa, Anyegin ä a felesleges
ember), ¢s Szinyavszkijhoz hasonlÂan az
ANYEGIN metasz´veg¢re (bÀr SzinyavszkijtÂl
elt¢rûen a metasz´vegek nem komikus, ha-
nem tragikus mozzanataira) helyezi a hang-
sÃlyt, bemutatva, hogy a Belinszkij-f¢le har-
mÂniaelv mennyire nem ¢rv¢nyes Puskin
verses reg¢ny¢re. Belinszkijt egy¢bk¢nt a ne-
ki szentelt fejezetben k¡l´n is elmarasztaljÀk
az¢rt a kritikusi szeml¢let¢¢rt, mely szerint az
irodalom az ¢let tank´nyve, ¢s az¢rt a kriti-
kusi magatartÀsÀ¢rt, amelybûl a kritikus fel-
sûbbrendüs¢g¢re lehet k´vetkeztetni.

Lermontov KORUNK HýSE cÁmü reg¢ny¢-
rûl szÂlva Vajl ¢s Genisz azt mutatja meg, mi-
k¢nt alakul Àt egy zseniÀlis szerzû tollÀn ma-
gas irodalmi formÀvÀ egy alapjÀban v¢ve po-
pulÀris müfaj. A KORUNK HýS°-t bizonyos, itt
nem r¢szletezendû fogÀsai alapjÀn a scotti, a
cooperi vagy a dumas-i kalandreg¢ny olyan
mÂdosÁtott orosz vÀltozatÀnak fogjÀk fel,
amelyben a kalandreg¢ny sablonjait a fûhûs
´nelemz¢sei eg¢szÁtik ki. Ennek az eljÀrÀsnak
eredm¢nyek¢nt ä ÀllÁtja a k¢t szerzû ä Pecso-
rint, a fûhûst Ãgy kellene elk¢pzeln¡nk,
mintha Athost hallanÀnk Sztavrogin nyelv¢n
megszÂlalni.

A GogolrÂl szÂlÂ fejezet abbÂl a megh´k-
kentû ä bÀr k¢zenfekvû ä k¢rd¢sfeltev¢sbûl
indul ki, hogy ha Gogol a szlavofilek ÀllÁtÀsÀ-
val egybehangzÂan elfogadta, hogy a HOLT
LELKEK az Ãj orosz ODºSSZEIA, akkor nem le-
hetne-e az ¢letmüben megtalÀlni az Ãj orosz
ILIçSZ-t is. A szerzûpÀros ä nem csek¢ly filo-
lÂgiai tÀj¢kozottsÀgrÂl is tanÃsÀgot t¢ve ä ar-
ra az eredm¢nyre jut, hogy a MIRGOROD cÁ-
mü elbesz¢l¢sk´tet sz´vegvilÀgÀba pontosan

illeszkedû TARASZ BULBA elsû vÀltozatÀt Go-
gol az¢rt alakÁtotta Àt ä s tette t´nkre ezzel a
k´tet struktÃrÀjÀt ä, hogy az ÀtÁrt, ma is ol-
vashatÂ TARASZ BULBA-variÀnsban az àorosz
n¢pi ILIçSZÊ koncepciÂjÀt megvalÂsÁtsa.

Ugyancsak egy vilÀgirodalmi t¢mÀnak
orosz vÀltozatÀt v¢li felfedezni Vajl ¢s Genisz
a VIHAR cÁmü Osztrovszkij-drÀmÀban. V¢le-
m¢ny¡k szerint a fûhûsnû alakjÀban az orosz
Emma Bovaryt kell lÀtnunk, azzal a k¡l´nb-
s¢ggel, hogy Emma boldogsÀgÀnak felt¢tele
egy fix p¢nz´sszeggel fejezhetû ki, mÁg Ka-
tyerina boldogsÀga a nehezen meghatÀroz-
hatÂ voljÀban, a v¢gtelen, ´szt´n´s szabad-
sÀgvÀgyban fogalmazhatÂ meg.

Turgenyev APçK °S FIöK-jÀnak Bazarov
k¢pviselte nihilizmusÀban a szerzûk annak
a XX. szÀzadra vesz¢lyess¢ vÀlÂ t´rt¢netfi-
lozÂfiai probl¢mÀnak kifejezûd¢s¢t lÀtjÀk,
melyben a kultÃra ¢s a civilizÀciÂ k¡l´nvÀlÀ-
sÀnak, valamint egy ¢sszerünek lÀtszÂ vilÀg-
rend kialakÁtÀsÀra tett kÁs¢rletnek eredm¢-
nyek¢nt a kozmosz kÀoszba fordul.

Tulajdonk¢ppen a Bazarov-f¢le koncepciÂ
tovÀbb¢l¢se figyelhetû meg Csernisevszkij
MIT TEGYºNK? cÁmü reg¢ny¢ben is. Vajl ¢s
Genisz azonban elsûsorban annak a k¢rd¢s-
k´rnek igyekszik utÀnajÀrni A SZçZAD REG°-
NYE cÁmü fejezetben, mik¢nt lehets¢ges az,
hogy bÀr mind a korabeli, mind a szovjet kri-
tika ideolÂgiai szempontbÂl kitünûnek, eszt¢-
tikai szempontbÂl elhibÀzottnak tartotta a
k´nyvet, a MIT TEGYºNK? m¢gis az egyik leg-
nagyobb hatÀsÃ XIX. szÀzadi orosz reg¢nny¢
vÀlt. A k¢t szerzû elûsz´r is azt veszi ¢szre,
hogy a Rahmetov ¢let¢nek hagiogrÀfiaszerü-
s¢g¢ben vagy a Vera Pavlovna Àlmainak szin-
te freudista pontossÀgÃ leÁrÀsaiban ¢s magya-
rÀzataiban rejlû szerzûi irÂnia ä ismerve
Csernisevszkij forradalmi demokrata ÀllÀs-
pontjÀt ä alig-alig magyarÀzhatÂ. Az ellent-
mondÀst Vajl ¢s Genisz Ãgy v¢li feloldhatÂ-
nak, hogy azt felt¢telezik: Csernisevszkij
olyan Ãj reg¢nytÁpus l¢trehozÀsÀra t´reke-
dett, melyben minden v¢lem¢nynek lett vol-
na alternatÁvÀja, s ezzel az abszolÃt objektivi-
tÀst mint reg¢nyÁrÂi eszm¢nyt c¢lozta volna
meg. E reg¢nyforma ´tlete ä v¢lik a szerzûk
ä Csernisevszkijnek abbÂl a felfogÀsÀbÂl szÀr-
mazik, miszerint a müv¢szetet tudomÀnnyÀ
kell vÀltoztatni.

Tolsztoj müvei k´z¡l Vajl ¢s Genisz a Hç-
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BORö °S B°K°-t emeli ki. Ebben alapvetûen
egy, az imagolÂgia ter¡let¢hez tartozÂ k¢r-
d¢st vetnek fel. Azt ÀllÁtjÀk ugyanis, hogy az
aktivitÀsäpasszivitÀs, racionÀlis tudÀsäszelle-
mis¢g mint a nyugatisÀgäoroszsÀg hagyomÀ-
nyosan tÀrgyalt dichotÂmiÀja helyett a Hç-
BORö °S B°KE szereplûi mintha inkÀbb azt
p¢ldÀznÀk, hogy az orosz emberek aszerint
oszlanak meg, ki besz¢li akcentussal ¢s ki ak-
centus n¢lk¡l a francia nyelvet. Tolsztoj mü-
v¢ben az orosz ember ä mintegy beteljesÁtve
a szlavofil gondolatot ä mintha valÂban àtÃl-
l¢pteÊ, àbekebelezteÊ volna az eurÂpait. A
probl¢ma csak az ä ¢s ez vÀlik igazÀn imago-
lÂgiai k¢rd¢ss¢ ä, hogy minderrûl, nem kis
identitÀszavart mutatva, egy olyan reg¢ny-
ben olvashatunk, amelynek jelentûs r¢sze
maga is franciÀul ÁrÂdott.

Dosztojevszkij BþN °S BþNHýD°S-¢t Ãjra-
olvasva a szerzûpÀros arra a megÀllapÁtÀsra
jut, hogy Raszkolnyikov, amikor az Ãj t´r-
v¢nyalkotÂk sorÀt (L¡kurgosz, SzolÂn, Moha-
med, NapÂleon) felvÀzolja, kihagyja Krisz-
tust, s ezzel az elhallgatÀssal Dosztojevszkij
nagyon is besz¢dess¢ vÀlik. Dosztojevszkij tu-
lajdonk¢ppen annak a lehetûs¢g¢t vetette fel,
nem volt-e Krisztus maga is bün´zû. MÀsfelûl
az a k¢rd¢s is felmer¡l, hogy Raszkolnyikov,
amikor emberis¢gboldogÁtÂ eszm¢it kifejti,
nem akar-e az emlÁtett sorba Krisztus helyett
beker¡lni, s ezzel nem vÀlik-e Raszkolnyikov
valamif¢le Krisztus-parÂdiÀvÀ. Ugyanakkor a
mü v¢g¢n a àfeltÀmadÂÊ Raszkolnyikov mint
elj´vendû ÁrÂ mutatkozik meg, az ideÀlis ÁrÂ
pedig ä Dosztojevszkij felfogÀsÀban ä nem
csupÀn ÁrÂ, hanem prÂf¢ta is, amit hÁres Pus-
kin-besz¢d¢nek k´ltûfelfogÀsa is alÀtÀmaszt.

A Csehov-¢letmü elemz¢sekor ä Ãgy v¢-
lem ä Vajl ¢s Genisz inkÀbb a prÂzÀrÂl szÂlÂ
fejezetben tud igazÀn ¢rdekeset mondani. A
Csehov-müveket Ãgy fogjÀk fel, mint sz¡nte-
len t´rekv¢st egy reg¢ny megÁrÀsÀra. A Cse-
hov-levelez¢sbûl vett id¢zetek talÀn a szerzû-
pÀros v¢lem¢ny¢t igazoljÀk: Csehov mintha

valÂban alacsonyabb rendü müv¢szetnek
fogta volna fel a novellaÁrÀst, mint a reg¢ny-
ÁrÀst. S hogy Csehov m¢gsem tudta megÁrni
a vÀgyva vÀgyott nagy reg¢nyt, l¢trehozott
egy furcsa müfajt ä ahogyan Vajl ¢s Genisz
nevezi: a mikroreg¢nyt, mely n¢hÀny oldal
terjedelemben egy reg¢nyre valÂ anyagot
besz¢l el. E müfaj egyik csÃcsteljesÁtm¢ny¢-
nek v¢li a szerzûpÀros a JONICS cÁmü elbesz¢-
l¢st, mely tÃl azon, hogy tartalmazza Sztar-
cev doktor ¢lett´rt¢net¢t, n¢hÀny bekezd¢s-
nyi terjedelemben elbesz¢l egy, az UNALMAS
T¹RT°NET-¢hez hasonlÂ tematikÀjÃ bet¢tt´r-
t¢netet is.

Ha az olvasÂ a v¢g¢re ¢rt Vajl ¢s Genisz
k´nyv¢nek, s visszagondol az ELýSZñ-ban
Árottakra, n¢hÀny dologban mindenk¢ppen
igazat kell adnia Szinyavszkijnak. A RODNAJA
RECS'-ben mindenekelûtt komoly ¢s fontos
irodalmi k¢rd¢sekrûl esik szÂ, olvasÀsa k´z-
ben m¢gis jÂl szÂrakozhat az olvasÂ. SzÂra-
kozhat, mert az essz¢k´tet szeml¢lete friss,
eleven, nyelvezete mindenf¢le ÀltudomÀnyos
sallangtÂl mentes, k´z¢rthetû, stÁlusa ¢lveze-
tes, olyannyira, hogy a k´nyv akÀr egyv¢gt¢-
ben is olvashatÂ. A szerzûk nem valami unal-
mas tank´nyv olvasÀsÀra invitÀljÀk olvasÂi-
kat, hanem kellemes besz¢lget¢sre. Ennek
k¢t oka van. Az egyik az, hogy ä mint Szi-
nyavszkij ´tletesen megjegyzi ä valaki valaha
kitalÀlta, hogy a tudomÀnynak okvetlen¡l
unalmasnak kell lennie, holott ez egyÀltalÀn
nem Ágy van (s ezt egy¢bk¢nt Vajl ¢s Genisz
k´nyve is bizonyÁtja). A mÀsik, hogy Szi-
nyavszkij is, Vajl ¢s Genisz is tudja: az olvasÀs
egyben tÀrsszerzûs¢g is, ami csak pÀrbesz¢d-
ben, besz¢lget¢sben valÂsulhat meg. Vajl ¢s
Genisz ä mint lÀttuk ä maguk is dialogikus
viszonyt igyekeztek kialakÁtani az Ãjraolvasott
müvekkel, s talÀn azt szerett¢k volna, ha ezt
a viszonyt mÀsok is ki tudjÀk alakÁtani a meg-
id¢zett klasszikus sz´vegekkel ¢ppÃgy, mint a
RODNAJA RECS' cÁmü k´tettel.

Goretity JÂzsef
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