
FIGYELý

   N°VNAPI LEV°L   
SZABñ MAGDçNAK ä

SZºLET°SNAPI
GONDOLATJELEKKEL

1

1996. jÃlius 21.
Kedves Magda,
hogy V´r´smarty-tanulmÀnyk´teteddel ä a
szavad jÀrÀsÀt k´lcs´nv¢ve ä nagyot dobtÀl,
azt Te is tudod.

Abban azonban nem vagyok biztos, f´lfi-
gyel-e rÀ a kritika vagy a nagyk´z´ns¢g, hogy
ez a k´nyv valÂjÀban sem nem tanulmÀny-,
sem nem essz¢k´tet, s v¢gk¢ppen nem tan-
k´nyv, bÀr a f¡lsz´veg magyartanÀroknak
ajÀnlja.

A LEPKE LOGIKçJA korÀbbi munkÀd, A PIL-
LANAT ikerk´nyve.

Reg¢ny.
Egy mÀsik pillanat.
Vagy talÀn ugyanaz; ezt neh¢z eld´nteni.

A LEPKE cÁmlapjÀn Ilonka fut a r´pd´sû pil-
langÂ utÀn, a kitÀrt karÃ vadÀsz elûl (Hincz
Gyula r¢zkarca); A PILLANAT-¢n egy lÀngolÂ,
modern TrÂjÀbÂl igyekszik kifel¢ Aeneas, f´l-
nyalÀbolva ´reg ¢desapjÀt, kisfiÀt, maga mel-
lett tudva leroskadÂ feles¢g¢t (Urai Erika
grafikÀja).

N¢zem a k¢t cÁmlapot, figyelem a k¢t rajz
sugallatÀt. Ami k´z´s benn¡k, ami azonnal
szembe´tlik: a menek¡l¢s. A megkettûz´tt
menek¡l¢s.

Ez utÀn a pillanat utÀn a lepke ¢ppÃgy el-
tünik elûl¡nk, mint az AENEIS-bûl Creusa,
Aeneas ´sszeroskadÂ feles¢ge.

Ha sajÀt logikÀmat k´vetem: ebbûl a pil-
lanatbÂl kell, hogy k´vetkezz¢k a menek¡lû
lepke logikÀja.

Itt most megÀllÁtom a levelet ä
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ä mert v¢gig kell gondolnom: ha az AENEIS
jelenet¢nek f¢rfialakjai, Aeneas, Anchises ¢s
a gyermek Ascanius ä k´nyvedben: Iulius ä
a lovat ajÀnd¢kozÂ danaÂk, a lÀngolÂ TrÂja,
vagyis ´nn´n sorsuk elûl menek¡lnek, ki elûl
menek¡l Creusa, aki egyszerüen k´dd¢ vÀlik
a bel¡lrûl fenyegetett vÀroskapu k´zel¢ben?
àDe ahogy menek¡ltem...Ê ä mondja Aeneas, Àm
jobb Àtadnom a szÂt Vergiliusnak (A. II. 736ä
740., Lakatos IstvÀn fordÁtÀsa):

       à...De ahogy menek¡ltem,
s mell¢kutcÀkon kanyarogva let¢rtem utunkrÂl,
¢n, nyomorult, jaj, elvesztettem a drÀga CreÃsÀt!
HÀtramaradt, elt¢vedt vagy kimer¡lve leroskadt?
JÂ ¢g tudja: szemem t´bb¢ ezutÀn sose lÀtta.Ê

így lÀtjuk hÀt TrÂja kapujÀban a pillana-
tot, amelyben egy ember odav¢sz, s egy mÀ-
sik ä a hûs ä menek¡l, mell¢kutcÀkon kanya-
rog, elveszti a feles¢g¢t, talÀlgat, mi t´rt¢n-
hetett, ¢s jajgat; ha jÂl ¡temezem a fordÁtÀst,
Aeneas jajongÀsÀt Ágy kell ejten¡nk: jajj!

Persze hogy elmenek¡l Creusa. Itt, a ka-
puban adÂdik rÀ az utolsÂ lehetûs¢g.

Nem az¢rt lett¢l latin szakos, hogy ezt ne
vedd azonnal ¢szre. Tudtommal elsûk¢nt a
vilÀgirodalomban.

HovÀ lett Creusa?
Mi az eltünûk, mi a lepke logikÀja?
TalÀn akkor elûsz´r a lepk¢rûl; ¢s most

visszat¢rek a levelemhez ä
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ä a V´r´smarty-k´nyvnek mÀr a vÀlogatÀsa is
szembesz´kû. TalÀlunk benne olyan verset,
amelyrûl azt hissz¡k, mÀr nem lehet hozzÀ-
nyÃlni ä SZñZAT ä, olyan verset, amelyet mÀr
elfelejtett¡nk ä A' HALDOKLñ LEçNY ä, ¢s
olyat, ami sz¢gyenszemre csak memoriter-
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k¢nt ¢l benn¡nk tovÀbb ä A' SZEG°NY ASZ-
SZONY' K¹NYVE ä; s akkor m¢g meg kell ¢l-
n¡nk azt is, hogy k´nyved nem a pÀtoszt ¢s
a port fÃjja le rÂluk, hanem meg¢pÁtett Ávbe
ÀllÁtja ûket.

Lepke ä Etelke ä Laura ä haza ä emberi-
s¢g. Szerelem, B¢cs ¢s MartonvÀsÀr: àbÀrhol
EurÂpÀban Ágy szoktak epedni a zen¢re fogott kis-
asszonyok utÀn a zeneoktatÂk, akik aztÀn befejezet-
len szimfÂniÀkat Árnak...Ê. SzÀnalom ä egy gi-
gÀsz irÀnt! ä ¢s rÂzsaberek ¢s rem¢nytelen-
s¢g, k´zvetlen¡l ebbûl nû ki, Árod, jÂ ¢vszÀzad
mÃltÀn a semmi Àga. S a magÀngy´trelem
¢lethalÀl-villanÀsÀban mÀr ott àa rettenetes axi-
Âma, az itt ¢lned, halnod kellÊ.

Egy lepke utÀn indultunk el, s ezt talÀljuk
az Áv tÃlsÂ v¢g¢n.

Az erdûben eredetileg kettûs menek¡l¢s
zajlik ä ahogy SZ°P ILONKA-elemz¢sedben hÁ-
vod, a àremek¡l megkomponÀlt dupla vadÀszatÊ ä,
¢s àebben a k¢pben egyed¡l a pillangÂ magatartÀsa
logikus: azonnal elszÀllÊ.

Ez lenne a lepke logikÀja. þzik ä ¡ld´-
zik ä, azonnal elszÀll. Ilonka logikÀja: a va-
dÀszrÂl kider¡l, hogy ÀlruhÀs kirÀly, Ilonka
elsorvad. Az Áv tÃlsÂ v¢g¢n a kirÀly logikÀja:
àV´r´smarty mÀr nem Àrva fiÃ t´bb¢, egy nemzet
imÀdkozik a szÀjÀval, valÂban kirÀly lett, sût t´bb,
az ApÀnk, aki SZñZAT-a szavaival a hazÀnk szo-
kott kiÀltani, ha Àt akarja ¢lni magyarsÀgÀt.Ê

Ez az Áv adta a k´tetcÁmet. A LEPKE LOGI-
KçJA. Holott a k´nyv valÂsÀggal kiÀlt egy mÀ-
sik fejezet cÁme utÀn, az utÀn, hogy ECCE HO-
MO HUNGARUS!

Hiszen ezek a nagy sÃlyÃ versek, a SZñ-
ZAT, A V°N CZIGçNY!

Megint megszakÁtom a levelemet ä
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ä a k¢t hatalmas k´ltem¢ny k´z´tt, a valÂsÀg-
ban is, elemz¢sedben is ott a k¢t nagy magÀn-
titok, a k¢t nagy k´ltûi rejtûzk´d¢s, a k¢t sze-
relmes vers: a K°Sý VçGY ¢s A' MERENGýH¹Z.

Az elûbbi àa Nincs menek¡l¢s verseÊ; az utÂb-
biban àa biedermeier k´vetelm¢nyek listÀja m´g´tt
malom zokog a pokolbanÊ.

így ¢p¡l meg a v¢gleges Áv.
Pokolbeli Áv ez, pokollal f´l¢rû ¢pÁtkez¢s.

àLÊ betüs nûk, rettentû vÀgyakozÀsok, Lear
kirÀlyn¢k, szerepcser¢k. M¢g A' HALDOKLñ

LEçNY-rÂl Árod: àVan egy szerelmes lÀny, aki a va-
lÂsÀgban persze f¢rfi...Ê; azutÀn A' MERENGýH¹Z
cÁmzettj¢rûl:

àNem Laura volt a merengû. De hÀt akkor ki?
Term¢szetesen V´r´smarty.Ê
S a verset orvosi-k´ltûi anamn¢zisk¢nt tÀr-

gyalod, az ´regedû k´ltû ¢s az elriadÂ Laura
kettûs menek¡l¢sek¢nt (ez itt az ¢n kiemel¢sem
ä G. ç.), mert àki vÀlasztana hitves¡l valakit a
mitolÂgiÀbÂl, ki akar a pÀrducos çrpÀd hÀzastÀrsa
lenni?Ê.

Ahogy a levelemben Árom ä
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ä szervusz, Creusa. Mert ä
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ä A PILLANAT cÁmü reg¢nyben elk¢pesztû sze-
repcsere t´rt¢nik. A lÀngolÂ TrÂjÀban às¢rtû-
d´tten ordÁtozÂÊ, a ä szÂ szerint ä sebeit nyalo-
gatÂ, bÀm¢sz ¢s bizonytalan, r´viden: f¢rfiat-
lan Aeneast feles¢ge, Creusa, istennûi utasÁ-
tÀsra led´fi a DardÀn Fûkapuban, magÀra ´l-
ti pÀnc¢ljÀt, ¢s Aeneas helyett, Aeneask¢nt
nekivÀg a tengernek, a honalapÁtÀsnak, ItÀli-
Ànak.

°s nem siker¡l, hiszen nem siker¡lhet a
hÀzassÀg LaviniÀval ä àFek¡dj¡nk, kis teh¢n, az
iszonyÃ t´rt¢nelem Ãgy tapad feh¢r kis irhÀdon,
mint a bogÀncs. SzÃr, nagyon szÃr?Ê ä, ¢s nem
siker¡l a szellemi l¢t s az otthonl¢t boldog
ambivalenciÀja, mÀr korÀbban is sikertelen
volt az idill CarthagÂban, a szerencs¢tlen Di-
dÂval, a magÀnszf¢ra hasznÀlhatatlan, àa bol-
dogsÀg a h¢tk´znapok ¡zemzavaraÊ, de siker¡l az
Ãj haza ¢letre hÁvÀsa, RÂma Àll, ¢s RÂmÀban
TrÂja szelleme ´r´klûdik, a lÀngok k´zt a he-
ly¢n maradt TrÂjÀ¢, mert àegy eg¢sz orszÀg nem
sz´khetik megÊ. S az Àl-Aeneas a ànÀsz¢jszakÀnÊ
leck¢t ad LaviniÀnak trÂjai t´rt¢nelembûl:
àHûsi mÂdon meghalni mindig prÁmÀn tudtunk
FrÁgiÀban.Ê °s a lecke logikÀja szerint a b´lcs
kis teh¢n, Lavinia v¢gre meg¢rti, hogy aki az
oldalÀn fekszik, egy isteni feladatra kivÀlasz-
tott mÀsik nû, ¢s mert àa pillanatot nem lehet
kiszÀmÁtani, csak felismerniÊ, annak a mÀsiknak
a felismert, nagy pillanata az volt, hogy meg-
´lte Aeneast, àa mindig kivÀltsÀgos szent semmi-
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rekellûtÊ. °s Ágy j´tt l¢tre, Ágy j´hetett l¢tre a
honalapÁtÀs.

TrÂjÀ¢rt mindent.
àTrÂja akkor is a legelsû marad a szÀmomra, ha

bün´s volt, ha felelûtlen, ha kac¢rkodott a v¢gzet¢-
vel...Ê

Karel  apek LÂt-alakja besz¢l Ágy az an-
gyaloknak SzodomÀrÂl. °s visszafordul. ý is.

Micsoda magÀny azon a t´rt¢nelem ny¡s-
t´lte Àgyon.

Ecce homo Hungarus.
Ecce mulier Hungara? Mindegy.
Creusa programot ad. Mint V´r´smarty,

hiszen ä ezt sokkal kem¢nyebben mondod el
egy interjÃban (N¢pszabadsÀg, 1996. szeptem-
ber 14., riporter: Varga Lajos MÀrton) ä àK´l-
csey imÀdkozott ¢s irgalom¢rt k´ny´rg´tt... ImÀdko-
zott ¢s k´ny´rg´tt, de programot nem adott. Prog-
ramot V´r´smarty MihÀly adottÊ.

Ez¢rt, valÂszÁnüleg ez¢rt ä
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ä ahogy Te sem, ¢n sem hittem el soha, hogy
V´r´smarty MihÀly megûr¡lt.

Az à¢lned, halnodÊ k´vetelm¢ny¢t, meg-
toldva azzal, hogy àittÊ, s a àLesz m¢g egyszer
¡nnep a vilÀgonÊ jÂslati derülÀtÀsÀt ä a jÂslat
benne az àegyszerÊ ä nem bÁrta meg a korszak.
TalÀn semmilyen korszak nem bÁrja el. V´-
r´smarty k¢t hÁres bÁrÀlÂjÀnak, a fiatalabb
kortÀrs Gyulai PÀlnak ¢s kortÀrsunknak,
TÂth Dezsûnek a pÀstot Ágy vagy Ãgy lekes-
kenyÁtû mozdulatai legalÀbbis ezt jelzik ä
s milyen elegÀns asszÂid vannak mindkettû
ellen.

°s elegÀns, ahogy V´r´smarty programjÀt
meghatÀrozod, a didaxist is vÀllalva: àS aki
nem tett mÀst a n¢p¢rt, csak sivÁtozott meg ivott,
minden javÁtÂ szÀnd¢k n¢lk¡l, szedje ´ssze magÀt,
mert itt a cselekv¢s ideje.Ê

Hiszen: àA megingott szellemi egyensÃly nem
ismeretlen t¡net kataklizmÀk utÀnÊ ä mondja V´-
r´smarty, fogalmazÀsodban egyes szÀm elsû
szem¢lyben.

°s mit mond Creusa egyes szÀm elsû sze-
m¢lyben? Ezt mondja: àmin¢l kisebb egy n¢p,
annÀl nagyobb az ´n¢rzete, ¢s ha eg¢szen jelent¢k-
telen, akkor ezen valÂ k¢ts¢gbees¢s¢ben akkorÀt ta-
lÀl ki magÀnak, hogy a lakossÀg elûbb-utÂbb bele-
rokkan...Ê.

ögy k¢pzelem, Creusa sÁr.
°s persze ä miutÀn elrendezi RÂma ¡gyeit

ä visszalÀtogat TrÂjÀba, bolyong a hatalmas
rommezûn, n¢zi a àbazÀrba csukott katasztrÂ-
fÀtÊ.

Lesz m¢g itt valami? Egyszer?!
Kedves Magda, ha megint V´r´smartyrÂl

Ársz, id¢zd majd meg a vÀlaszt. Id¢zd f´l azt
a jÂzan elm¢t, amelyben mindketten hisz¡nk.

Isten ¢ltessen neved napjÀn ä
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ä de megtoldom ¢n is ezt a tavalyi levelet egy
szem¢lyes vallomÀssal.

Sz¡lûfalum polgÀrmester¢t kitÃrtÀk az Àl-
lÀsÀbÂl, mert arcmÀsÀt odafestette egy temp-
lomi freskÂ sarkÀba. K¢pzûmüv¢sz barÀtaim
szerint semmi v¢ts¢get nem k´vetett el; az
ilyen portr¢- ¢s ´nportr¢-odacsemp¢sz¢s r¢gi
festûi, emberi gyakorlat.

Ez itt most az ¢n n¢hÀny ecsetvonÀsom.
Mindig latintanÀr szerettem volna lenni.

Vid¢krûl szakadtam Budapestre, Chaplin
mÂdjÀra t¢blÀboltam a nagyvÀrosban, iskola-
tÀrsaim kigÃnyoltak; csak a latinÂrÀkon nyer-
tem vissza az ´nbizalmamat: erûs k¢pz¢st
hoztam magammal a szegedi gimnÀziumbÂl.
Tizenhat ¢vesen fordÁtÀssal is prÂbÀlkoztam,
elsûnek az AENEIS-bûl, sikertelen¡l ä Conticu-
ere omnes...: àHallgatag ¡ltenek ott...Êä; elsû ver-
semet Aeneas ÀlmÀrÂl Ártam, Hector szavai-
rÂl, TrÂjÀrÂl, a valÂra vÀlt r¢mlÀtomÀsrÂl:
àMenek¡lj, istennû ivad¢ka! Jaj, ne l¢gy a lÀngok
martal¢ka!Ê, ism¢tlem, tizenhat ¢ves voltam;
de bÀrmilyen erûsek is az Àlmok, 1949-ben s
utÀna m¢g egy darabig nem kellett latinta-
nÀr. Az eg¢szbûl annyi maradt, hogy bolygÂ
Cassandrak¢nt mindig magamnÀl hordom
Vergilius k¢t gy´ny´rüs¢ges mondatÀt:

àVenit summa dies et ineluctabile tempus
Dardaniae. Fuimus Troes, fuit Ilium et ingens
gloria Teucrorum.Ê

Irigyellek, mert trÂjai vagy.
Kedves Creusa! Isten ¢ltessen sz¡let¢sed

napjÀn.

1997. jÃnius 14.äoktÂber 5.
Gergely çgnes
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