
àa gyûzteseknek is el¢g rossz ¢let¡k vanÊ, mondja
a reg¢ny. S meg is mutatja. S nemcsak a ma-
gyarokra Àll, amit Belics Gyorgye mond,
hogy àTi magyarok bÀtor ¢s bizakodÂ emberek
vagytok, de a v¢g¢n mindig csalÂdtok. Mert mindig
valahogy a rossz oldalon vit¢zkedtekÊ. AztÀn ez a
t´rt¢nelem- ¢s emberszeml¢let azt sem hall-
gatja el, ami k¡l´nben a megfigyelt, megta-
pasztalt ¢letigazsÀg sematizÀlÂdÀsÀnak holt-
biztos zsÀkutcÀja volna, ha ezt nem venn¢ ä
taktikÀzÀsbÂl? ä figyelembe, hogy a rablÀs,
bosszÃ, megalÀzÀs, gyilkolÂdÀs v¢gtelen ¢s
v¢gtelen¡l igazsÀgtalannak tetszû folyamatÀ-
ba egy adag k¢ts¢gtelen igazsÀg is valahogy
mindig beszorul. Mert ha nem Ágy volna, ak-
kor aztÀn csakugyan fekete-feh¢rre bomlana
az emberi vilÀg: a t´rt¢nelem dramaturgiÀja
szesz¢lyes ¢s k¢ts¢gbeejtûen igazsÀgtalan
ugyan, de drÀmÀjÀnak szereplûi m¢gsem
eg¢szen Àrtatlanul szenvedik el, amit elszen-
vednek. V¢g¡l benne van az a nagy emberi
tanulsÀg is, amirûl ÀltalÀban meg szoktunk
feledkezni, hogy a tÀrsadalmat, annak mik-
rok´z´ss¢geit nem az etnikum ¢s nem az osz-
tÀlyhelyzet, hanem az alkat ¢s term¢szet, az
Ãgynevezett àemberi t¢nyezûÊ k¢pletekbe ¢s
sablonokba nem foglalhatÂ ´szt´n´s vonzÀsai
¢s vÀlasztÀsai ¢s elutasÁtÀsai bontjÀk egymÀs-
sal ´sszetartÂ, illetûleg szemben ÀllÂ csopor-
tokra.

MegszakÁthatÂ-e a szenved¢st´rt¢net lÀn-
ca, vagy v¢gtelen, mint a balkÀni v¢rbosszÃk
k¢nyszere? A k¢rd¢sen merengve a kritikus-
nak egy mÀsik irodalmi p¢lda ä ¢s vÀlasz ä
jut esz¢be: Shaw CAESAR °S KLEOPçTRA cÁmü
darabjÀnak IV. felvonÀsÀbÂl az a jelenet,
amelyben Caesar a àjogos bosszÃtÊ ÀllÂ Kleo-
pÀtrÀnak, aki meg´lette Pothinust (azzal az
ideolÂgiÀval, hogy àha az ÀrulÀs, a hamissÀg, a
hütlens¢g nem nyeri el b¡ntet¢s¢t, a tÀrsadalom
sz¡ks¢gk¢ppen olyannÀ vÀlik, mint egy ar¢na,
amelyben vadÀllatok t¢pik egymÀst darabokraÊ),
a k´vetkezûket mondja: àHa volna egyetlenegy
ember az eg¢sz vilÀgon, most vagy bÀrmikor a j´-
vûben, aki tudnÀ, hogy rosszat tett¢l, annak az em-
bernek meg kellene hÂdÁtania a vilÀgot, mint ahogy
¢n meghÂdÁtottam, vagy ût feszÁten¢ keresztre a vi-
lÀg.Ê (Mondja mindezt Caesar az alexandriai
hÀborÃ idej¢n, idûszÀmÁtÀs elûtt 48ä47-ben,
egy-k¢t ember´ltûvel azelûtt, hogy j´n valaki,
akiben testet ´lt Caesar igazsÀga: a t´rt¢neti
J¢zus...) AztÀn Ágy folytatja Caesar, tovÀbbra

is KleopÀtrÀhoz int¢zve a szÂt: àAkik most a
kapudat z´rgetik, ¢ppen Ãgy hisznek a bosszÃban
¢s a tûrd´f¢sekben, mint te. Meggyilkoltad a vez¢-
r¡ket: jogos tehÀt, hogy most ûk ´ljenek meg t¢ged.
S akkor ¢n e jog nev¢ben talÀn nem ´lhetem meg
ûket, ami¢rt meggyilkoltÀk a kirÀlynûj¡ket, s a hon-
fitÀrsaik megint csak nem ´lhetnek-e meg engem,
ami¢rt bet´rtem a hazÀjukba? °s RÂma se tehetne
mÀst: meggyilkolnÀ e gyilkosokat, mert a vilÀgnak
lÀtnia kell, hogy RÂma nem hagyja bosszulatlanul
fiait ¢s becs¡let¢t. °s Ágy tovÀbb, a t´rt¢nelem v¢-
gezt¢ig, a gyilkossÀg Ãjra gyilkossÀgot sz¡l, mindig
a jog ¢s a becs¡let ¢s a b¢ke nev¢ben, amÁg az is-
tenek nem teremtenek egy Ãj fajtÀt, amelyben van
¢rtelem.Ê (R¢z çdÀm fordÁtÀsa.)

De hÀt nem teremtenek. Gion NÀndor Ãj
reg¢nye legalÀbbis azt ¡zeni, hogy ezt az ´r-
d´gi lÀncot nem a BÀcskÀban, nem a BalkÀ-
non fogjÀk az ¢rtelem nev¢ben megszakÁtani.
Mert ahogy a reg¢ny egyik szerb szereplûje
mondja, azon a napon, amely abban a pilla-
natban bizonyosan nem az ´v¢, àvannak em-
berek, akik sok bosszÃsÀgot okoznak feleba-
rÀtaiknak. Az ilyen emberek nev¢t aztÀn valakik
mindig feljegyzik maguknakÊ. E szelÁden hang-
zÂ mondat m´g´tt mÀr hallani az eleven em-
berhÃst szabdalÂ k´rfür¢sz csikorgÀsÀt. àA
t´rt¢nelem egy rossz Àlom ä mondotta James
Joyce ä, ¢s alig vÀrom, hogy f´l¢bredjek belûle.Ê
Azt ugyan vÀrhatja ä SzenttamÀson.

Domokos MÀtyÀs

SZINOPSZIS?

Farkas P¢ter: HÀlÂ
Jelenkor, P¢cs, 1996. 211 oldal, 680 Ft

Farkas P¢ternek ez az elsû k´nyve. CÁme: Hç-
Lñ. Nem lehet ¢rteni, mi¢rt az. °rthetetlen,
mint az Ottlik-reg¢nyben az ereklye. Erek-
lye? Piff! A k´nyv alcÁme viszont az, hogy SZI-
NOPSZIS. Ennek OttliknÀl volna ¢rtelme. Ez
az, ami nÀla azt jelenten¢, hogy nem kell ki-
adni a kez¡nkbûl a nyilvÀnossÀg szÀmÀra,
mert az csak magÀnc¢lokra valÂ, szigorÃan
szakmai, bizalmas dolog. Ez a 211 oldalon Àt
tartÂ prÂzasz´veg leginkÀbb valamely irodal-
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mi mü hosszabb vÀzlatak¢nt ¢rtelmezhetû,
ahogyan a szÂtÀr is megadja a szinopszis ki-
fejez¢s mÀsodik jelent¢s¢t. De ¢rv¢nyes lehet
rÀ az elsû jelent¢s is: Àttekint¢s, ´sszefoglalÀs
ä belsû hasznÀlatra szÀnt anyag, teszem hozzÀ
most mÀr ¢n. De minek a vÀzlata, minek az
´sszefoglalÀsa?

A k´nyv el¢gg¢ k´rvonalazatlan besz¢lûje
a 205. oldalon ä feltehetûen egy ÀlomleÁrÀs-
ban ä elÀrulja a vÀlaszt: àm¢g nem fejeztem be
a Reg¢nyt, semmit sem k¢szÁtettem ´ssze, rendez-
tem el, K. m¢g azt sem tudja, mi van a szek-
r¢nyekbenÊ. K. a szinopszis ÁrÂjÀnak szerelme.
A n¢gy egys¢gre osztott sz´veg pedig el¢nk
tÀrja a szerzû izgalmas feljegyz¢seit, ¢rz¢keny
megfigyel¢seit, finom ¢lettapasztalatait, eltit-
kolt vÀgyait, ¢s leginkÀbb, mindenekelûtt: a
stilizÀlt Àlmait.

Ezek az Àlmok ¢s Àlomk´zeli feljegyz¢sek
valÂban alapjÀt, alapanyagÀt k¢pezhetn¢k
egy sz¢pprÂzai alkotÀsnak. AkÀr kiv¢telesen
eredeti reg¢ny is ÁrhatÂ volna belûl¡k. Itt
azonban nem ezt a reg¢nyt kapjuk, hanem
az esetlen feljegyz¢seket. GyÀmoltalan ¢s ki-
szolgÀltatott k´nyv ez. Ilyesmit talÀn akkor
olvasna szÁvesen az ember, ha a megjelent
nagyreg¢ny utÀn ¢vtizedekkel, annak hÀtt¢r-
anyagak¢nt adnÀ ki a r¢g meghalt szerzû
mindenre joggal odafigyelû ¢lelmes kiadÂja.

így azonban csak az esetlegess¢g, a sze-
rencs¢tlen¡l kifejez¢sre jutott szem¢lyess¢g
¢s intimitÀs ¢rz¢s¢t erûsÁti benn¡nk a sz´veg,
egy¡tt¢rz¢ssel k´vethetj¡k egy sokat tapasz-
talt ¢s sokat prÂbÀlkozÂ l¢lek vergûd¢seit, aki
a maga reg¢ny¢t ez idÀig nem tudta megÁrni.
Ennek ellen¢re nem lehet ¢rdektelen ez a
sz´veg Ágy, torzÂk¢nt sem ä az ÁrÀs rejtelmei-
vel nap mint nap foglalkozÂk szÀmÀra. Fi-
gyelemre m¢ltÂ az a k¡l´nleges lÀtÀsmÂd,
ami ezeket a r´vid feljegyz¢seket jellemzi. Ki-
v¢telesen probl¢ma¢rz¢keny ¢s jÂ megfigye-
lûk¢pess¢gü ember mondatait olvashatjuk.
Egyes mondatok eg¢szen nagyszerüek. Csak-
hogy a szerzû nem tud sz´veget szerkeszteni.
Nem tud ´sszefüzni t´rt¢net- ¢s Àlomt´red¢-
keket, nem tud elûadni valamif¢le ¢lett´rt¢-
netet. A jÂ ¢s rossz mondatok elegy¢bûl nem
Àll ´ssze k´vethetû ¢s jÂ sz´vegegy¡ttes. TÃl-
zottan rejt¢lyes a lejegyzû figura. TÃl sokat el-
hallgat. TÃl sokat bÁz az erûs kijelent¢sekre, a
n¢hol t¢nyleg izgatÂ ¢s provokatÁv besz¢dre.

Nem lehet ennyit rÀhagyni a n¢ha-n¢ha

megformÀlÂdÂ jÂ mondatokra. Nem lehet
ennyi rossz mondattal k´r¡lvenni a jÂkat,
nem lehet ennyi irÀnytalan mondattal meg-
terhelt sz´vegben arra vÀrni, hogy majdcsak
eljutunk valahovÀ. Az itt-ott nagyon ¢rz¢keny
kijelent¢sek nem k¢pesek helytÀllni egy t´r-
t¢net¢rt, nem tudnak kÀrpÂtolni az elmaradt
reg¢ny¢rt. Mikor a k´nyv v¢g¢re ¢rtem, fo-
galmam sem volt, mirûl olvastam odÀig, kivel
mi t´rt¢nt pontosan, ki kinek a kicsodÀja.
AzonkÁv¡l, hogy van egy lejegyzû, ¢s van an-
nak a valakije. Hol vagyunk? Mit akarunk?
Kinek mihez drukkoljunk? SarkÁtom persze
a dolgot. Alapvetû ¡gyekrûl van itt szÂ nyil-
vÀnvalÂan. Valaki nagyon akar valamit. Fan-
tasztikus eml¢kei vannak, alapr¢tegei a d´m-
s´di holtÀghoz k´thetûk, aztÀn a Kert¢sz ut-
cÀhoz, egy furcsa csalÀdhoz. Izgalmas term¢-
szeti ¢lm¢nyek ¢s szexuÀlis vÁziÂk ¢p¡lnek er-
re az alapra, meg egy jÂ erûs apakomplexus
¢s halÀlvÀgy¢rz¢s.

Sz¢p a k´nyv elej¢n p¢ldÀul a d´ms´di ka-
maszkori eml¢k leÁrÀsa Z. Palival, aki egy nap
utÀn nem ugrott t´bb¢ a vÁzbe. Nem tud hi-
degen hagyni mondjuk ez a kontextusban jÂl
elhelyezett mondat: àA d´ms´di reggelek bol-
dogsÀga, a mindig teljesen egyforma, napf¢nyes
¢bred¢sek¢.Ê ñ, igen... AztÀn valaki, bizonyos
Anna kiugrik az ablakon, az ¡vegen keresz-
t¡l, ez is eg¢szen jÂ ott, a sz´vegben. AztÀn
egyre kegyetlenebb ¢s kegyetlenebb k¢pek
villannak fel. Nem is akarom mÀr olvasni.
IdegesÁtû. Egy idû utÀn mÀr sok. °s nincs el-
lenpont, ez a nagy baj.

Mi fog ebbûl kikerekedni? àAzzal a szÀn-
d¢kkal ¡ltem neki immÀron k¢t esztendeje az ÁrÀs-
nak, hogy idûben, de az idûtûl f¡ggetlen¡l, napra
nap egy halomba hordom a k¡lsû vilÀg, a k´rk´r´s
eml¢kez¢s ¢s a pillanatnyi diszpozÁciÂk hordal¢kÀt.
MagyarÀzatok, rohamok ¢s nagyjelenetek n¢lk¡l,
az ´nmagÀt szabÀlyozÂ rendez¢si elv vonalÀt k´vet-
ve. Mindennap minden addig leÁrtat felejtve akar-
tam nekivÀgni a napi szÂmennyis¢g kiadagolÀsÀ-
nak, hÀtrÀlÀs, visszafordulÀs n¢lk¡l. A bibliai Àtok
fenyeget¢s¢t ¢reztem azokban a pillanatokban [ez-
zel kapcsolatban lehetne egy alaposabb ¢rtel-
mez¢sben megkockÀztatni a szinopszis szÂ
harmadik jelent¢s¢nek, a bibliai pÀrhuzamos
helyek ´sszeÀllÁtÀsÀnak ÏrÀhÃzÀsÀtÎ a sz´veg-
re ä K. Cs.], amelyekben a visszatekint¢s k¢nyszere
t´rt rÀm, m¢gis szÀzszor, ezerszer v¢tkeztem. ValÂ-
sÀgos kûsivatag tÀmadt a nyomomban. Arra vÀgy-
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tam, hogy a sz´veg term¢szeti jelens¢gk¢nt Àradjon,
mondataim szinte ´ntudatlanul engedelmeskedje-
nek a belsû ritmusnak. Nem a szellem, hanem a
szakadatlan folytonossÀg ´sszetartÂ erej¢ben bÁz-
tamÊ ä Árja a megnevezetlen elbesz¢lû figura
a k´nyv v¢ge fel¢.

HÀt igen. Az ´nmagÀt szabÀlyozÂ rende-
z¢si elv azonban nem akar mük´dni. Nincs
´sszetartÂ erû. Csak az ´sszetartÂ erû utÀni
sÂvÀrgÀs van. Ami persze ¢rthetû, de ezt for-
malizÀlni kellene valahogy. Nem siker¡l a
mü, ¢s ez¢rt aztÀn nem ¢rdekes az erûfeszÁt¢s
sem, bÀrmennyire rokonszenves is a k¡zde-
lem, ami egy ¢rv¢nyes Ãj epikus nyelv meg-
teremt¢s¢¢rt folyik. Az olvasÂ kegyetlen: nem
akar k´zvetlen¡l magÀval szembes¡lni, csak
akkor hajlandÂ erre, ha megemeli, ÀtformÀl-
ja a müalkotÀs sz´vege a sajÀt h¢tk´znapjait.
Lehet, hogy ez konzervatÁv eszt¢tika, de ak-
kor annÀl radikÀlisabban vitÀba kellene vele
szÀllnia a sz´vegnek. CsinÀlni kellene mond-
juk valami eg¢szen vad ¢s lehetetlen reg¢nyt,
ami nem a mü megformÀlhatatlansÀgÀnak
szenvelg¢s¢rûl szÂlna most mÀr, hanem kiala-
kÁtana egy sosem lÀtott ¢rv¢nyes formÀt: Áme,
ez felel meg ennek az ¢let¢rz¢snek.

Teljesen f´l´slegesnek tartom a k´tet v¢gi
jegyzeteket. Nem sz¡ks¢ges megadni azt,
hogy a sz¢pprÂzai sz´veg egy pontjÀn mond-
juk Hajas Tibor-, Ingmar Bergman- vagy T.
S. Eliot-utalÀsok vannak. K¡l´n´sen nem c¢l-
szerü ilyen megjegyz¢seket tenni: àA vacsora
alapbeÀllÁtÀsa Rilke CsalÀdi ¡nnep cÁmü novel-
lÀjÀbÂl valÂ.Ê Ha abbÂl valÂ is, mi¢rt kell ezt
jelezni? Ki kÁvÀncsi olyan nagyon arra, hon-
nan merÁti ihlet¢t az ÁrÂ? Az egyik jegyzet azt
k´zli, hogy: àA f¢nyk¢pen a halottas Àgyon fekvû
Wittgenstein lÀthatÂ.Ê Ha nem lenne ez a mon-
dat, valÂszÁnüleg el¢g kevesen j´nn¢nek rÀ a
rejtett utalÀsra. De kell-e ezt tudnia a fûsz´-
veg olvasÂjÀnak? Ha kell tudni ¢s kell jelezni
ezeket a müvelts¢gelemeket a szerzû szerint,
az nem annyira a k´nyv elûny¢re, mint in-
kÀbb a hÀtrÀnyÀra vÀlik.

Nem mondhatok mÀst, mint hogy e jegy-
zetek ellen¢re avagy azokkal egy¡tt a HçLñ
szinte alig k´vethetû ä mint eg¢sz, mint k¢z-
be veendû ¢s olvashatÂ mü. Ha nem kellett
volna Árnom rÂla, valÂszÁnüleg soha nem tud-
tam volna v¢gigolvasni. N¢hÀny kiv¢teles
mondata ellen¢re is ´sszess¢g¢ben unalmas,
fÀrasztÂ ¢s enervÀlt. Szerzûj¢t biztosan ked-

veln¢m, ha szem¢lyesen ismern¢m, mert iga-
zÀn finom ¢s ¢rz¢keny elme k¢pes csak ilyen
rejt¢lyes ¢s intim sz´veg megÁrÀsÀra. A k´ny-
vet azonban nem tudom szeretni, mert azt
nem lett volna szabad kiadni. Nem is a szerzû
felelûss¢ge ez igazÀbÂl, aki nyilvÀn a legjobb
szÀnd¢kkal fogalmazta ¢s dolgozta Ágy ´ssze
anyagÀt, hanem a kiadÂ¢. Nem lenne szabad
egy tehets¢gesnek mutatkozÂ embert, egy
potenciÀlis ÁrÂt abba a zavaros helyzetbe hoz-
ni, hogy a rem¢nybeli reg¢nye helyett ¢s az
elûtt ä annak szÂ szerint ¢rtett szinopszisÀt ad-
juk ki. Mi¢rt a szinopszist, mi¢rt nem a re-
g¢nyt majd? KiadÂi szerkesztûk, hol vagytok
ilyenkor?

KÀrolyi Csaba

T¹RT°NETíRçSUNK
B°CSI KORSZAKA

öjvÀry GÀbor: TudomÀnyszervez¢s ä 
t´rt¢netkutatÀs ä forrÀskritika
Klebelsberg KunÂ ¢s a B¢csi Magyar
T́ rt¢neti Int¢zet
Gyûr, 1996. 260 oldal, Àr n¢lk¡l

UtolsÂ ÁrÀsai egyik¢ben RÀnki Gy´rgy a mo-
dernizÀciÂ k¢t hÀborÃ k´z´tti legfontosabb
fejlem¢nyek¢nt nevezte meg a Klebelsberg-
f¢le kultÃrpolitikÀt. Az oktatÀs ¢s a müvelû-
d¢s hÃszas ¢vekben folyÂ Àllami modernizÀ-
lÀsÀrÂl ugyanakkor a szerzû, teljes ´sszhang-
ban a t´rt¢netÁrÀs akkori v¢lem¢ny¢vel, igen
kritikusan szÂlt. àAmint a gazdasÀgi modernizÀ-
ciÂ sem a tÀrsadalmi jÂl¢tet, hanem a Ïnemzeti erûtÎ
tekintette megvalÂsÁtandÂnak ä Árta ä, Ãgy a mü-
velûd¢si modernizÀciÂ is elsûsorban a revizionista
politika szolgÀlatÀban Àllt.Ê

AzÂta, hogy e sorok napvilÀgot lÀttak
(1987. oktÂber), sok minden vÀltozott k´r¡-
l´tt¡nk. A kilencvenes ¢vek elsû fel¢ben a
Horthy-kor politikai indÁttatÀsÃ megÁt¢l¢se
messze ker¡lt attÂl a beÀllÁtottsÀgtÂl, amely
egy¢rtelmüen kÀrhozatosnak Át¢l egy akÀr a
revÁziÂ ¡gy¢t is jÂl szolgÀlÂ valamikori kultÃr-
politikÀt. Term¢szetesen nem ez volt az egye-
d¡li oka, hogy 1990-ben k´tetben adtÀk ki a
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