
Szerkeszti: Réz Pál (főszerkesztő), Domokos Mátyás (széppróza),
Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers),

Fodor Géza, Szalai Júlia, Závada Pál

Szerkesztőbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Göncz Árpád, Kertész Imre, 
Kocsis Zoltán, Lator László, Ludassy Mária, Mándy Iván,

Petri György, Rakovszky Zsuzsa, Tar Sándor, Vásárhelyi Júlia. 
Borítóterv és tipográfia: Környei Anikó. Tördelőszerkesztő: Keller Klára.

A szöveget gondozta: Zsarnay Erzsébet

TARTALOM

Rakovszky Zsuzsa: A körülmények *1251
Pemeczky Géza: Művészet alkonyaikor • 1252 
Takács Zsuzsa: Öt vers

Életfa • 1275 
Eszerint él • 1276
Szeret nék vidámabb jeleneteket • 1276 
Igen, a hasonlat nyilvánvaló • 1277 
Megfejtés • 1277

Kovács András Ferenc: Gyermekdal: Krisztinkáról • 1278 
Mándy Iván: Huzat Papa *1279 

Rozgonyi Iván: Andante «1281
A hatodik stanza • 1282 
Egy asztalnál • 1282 
Hommage à un madárijesztő • 1283 

Domokos Mátyás: Morzsák Weöres Sándor íróasztaláról • 1283 
Italo Calvino: Miért olvassuk a klasszikusokat?

(Szénási Ferenc fordítása) • 1290
Witold Gombrowicz: Gseléd lépcsőn (Kömer Gábor fordítása) • 1294 

Henrikas Nagys: Terra incognita • 1305
Credo (Bajcsi Cecília fordításai) • 1306 

Lukácsy Sándor: Magyar Bestiárium • 1306 
Ballagi Zsigmond: Tengeri fürdőzés • 1318 

Félbevágott élet *1319 
Boros Gábor: Etika, politika és teológia egysége 

Spinozánál• 1320 
Schein Gábor: A fotel • 1329 

Marchait György: Madarak napján • 1329
...és most tavaszodik • 1330 

Ardó Zsuzsanna: Az angol szív rejtelmei? • 1330



1250 • Tartalom

Lászlóffy Aladár: La Mayonnaise • 1340
Hubai Péter: A kereszténység diadalának okairól 

Egyiptomban «1341 
Magyar László András: Mato manati • 1356

Vörös István: Egy tavaszi portré • 1360 
Sör és hal *1361

Mesterházi Mónika: El vagyok fogúit. *1361 
Naplemente • 1362 
A kör* 1362 
Azonosság • 1363

Rába György: Képtár, vaksötétben • 1364

FIGYELŐ
Kántor Péter: Levél -  kritika helyett (Baka István:

Sztyepan Pehotnij testamentuma) • 1365 
Kun Árpád: Egy példázat (Baka István:

„Egy csepp méz” a „Sztyepan Pehotnij 
testamentuma” című kötetből) • 1365

Babarczy Eszter: Jól szeretni (Lator László: Szigettenger) • 1369 
Bán Zoltán András: Pótnyomozás (Szántó Piroska: Akt) • 1374 

Csűrös Miklós: „Én csak torkig voltam már...”
(Bertók László: Priusz) *1376 

Szabó Dániel: Hogyan jutottunk ide? (Gerő András:
Magyar polgárosodás) • 1380 

Rugási Gyula: „A lét ír” (A hatvanas évek Derridájáról -  
a „Grammatológia” „fél” magyar 
fordítása) • 1382

Nemes Péter: Tudás és idő játéka (Peter Sloterdijk:
A varázsfa) • 1390

Retkes Attila: Goldmark Károly vonós kamarazenéje
(B-dúr vonósnégyes, a-moll vonósötös) • 1392

A IIOLMI postájából 
(Halasi Zoltán levele) • 1395

Megjelenik havonta. Felelős kiadó: Réz Pál 
Levélcím: HOLMI c/o Réz Pál, 1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/A 

Terjeszti a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt., a regionális részvénytársaságok 
és a Sziget Rehabilitációs Kisszövetkezet 

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt.
Előfizethető még postai utalványon Závada Pál címén (1051 Budapest, Nádor u. 26.)

Előfizetési díj fél évre 360, egy évre 720 forint, külföldön $25.00, illetve $50.00 
A fényszedést az ÍRISZ Kft. végezte 

Nyomtatta a Zenemű Nyomda Kft. Vezető: Tóth Béláné

A kéziratokat megőrizzük és visszaküldjük

ISSN 0865-2864



1251

Rakovszky Zsuzsa

A KÖRÜLMÉNYEK

Én úgy kerültem ebbe az egészbe,
egész véletlenül, hogy egyik este
Pávelbc botlottam, még kiskorunkban
sokat fociztunk együtt, ő szólt, hogy kell az ember...
És volt még a dolog anyagi része:
márka, arany -  nekem véletlenül se
került addig ilyesmi a kezembe...

Amikor bementünk abba a házba, 
lehettek ott tizen vagy tizenegyen.
Nem mozdultak, csak ültek, ránk meredtek, 
nem adtak hangot, még a gyerekek sem, 
csak reszkettek némán, mint a nyárfalevél.
Pável mindet a ház elé terelte,
utána már csak arra az őrült kattogásra
emlékszek -  kél perc, és nem moccant egyikük sem.

Az első lányt Mirko hozta be. Szőke lány volt, 
szép, mint egy filmsztár. Szegény, rúgott-karmolt, 
sokra nem ment vele, mi heten voltunk...
Aztán Mirko azt mondta, azt csináltok
vele, amit akartok, de tudjátok,
hogy nincs elég helyünk, és élelmünk sem,
és mindennap hoznak újakat. Elindultunk
az autóval valamerre, semerre,
egy erdő szélén hirtelen megálltunk,
Pável fogta a puskáját, kiszálltak, 
fél perc, és mentünk is tovább... Még egyre 
emlékszek tisztán: egy olyan kövérkés, 
harmincasforma nő volt, még elég szép, 
valami tanítónő -  talán, mert ővele 
én kellett, hogy kiszálljak...

Csak az a baj, hogy igen rosszul alszom.
Almomban jön az összes sorban vissza, 
még az is, amelyikre nem is emlékszek ébren: 
a köves konyhában az öregasszony, 
a lány, aki a macskáját szorítja...
Fölriadok, aztán csak fekszek ébren 
a vaksötétben, a reggelre várok.
Vagy villanyt gyújtok, meghúzom a vodkát, 
elszívok egy fél doboz cigarettát, 
a konyhában órákig föl-le járok.
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Ha nem jön ez az egész fölfordulás, 
más körülmények közt biztos úgy élek 
én is, mint az apám, mint mindenki más. 
Forog a mókuskerék: munka, család, 
mire észbe kapsz, el is telt az élet...
Néha berúgok, vagy lekenek egyet 
a gyereknek -  tudjuk, milyen az ember... 
De azt nem, azt soha -  azt a kegyetlen 
farkasmosolyt, mámortól ködös szemet, 
azt az arcot tudom, hogy meg nem látom, 
amelyik egy szétvert hálószobában 
nézett ki rám a vérszeplős tükörből...

Perneczky Géza

MŰVÉSZET ALKONYATKOR

„Ha a filozófia a maga szürke színeivel 
szürkére fest, akkor megöregedett az élet 
egy alakja, és szürkén a szürkében nem 
is képes többé a megf iatalodásra, hanem 
csupán arra, hogy megértesse: csak a be
köszöntő alkonyaitól kezdi el a röptét Mi
nerva baglya. ”

(Hegel: E l ő s z ó  
A JOG FILOZÓFIÁJÁHOZ. 1821)

Minerva baglya esetünkben a művészettörténelem madara, vagyis az a diszciplína, 
amely lomha szárnycsapásaival ott köröz a civilizációs alkonyaiban, és így vadászik a 
szürkületben mozgó apró alakokra, a művészekre és a művészeti mozgalmakra. A ke
gyetlenség egy különös nemével bénítja meg áldozatait: azért csap le rájuk, hogy aztán 
történelmi távlatba állíthassa őket.

Különösen az új, még fiatalságuk első éveit élő művészeti törekvések korai halála 
olyan fájdalmas. Ezek a gyermekien bizakodó és tapasztalatlan izmusok tegnap még 
tele voltak élettel és kísérletezőkedvvel, és még hittek abban, hogy velük kezdődik a 
történelem. Ma már jól látni, hogy semmi sem kezdődik velük. Szinte még meg sem 
születtek, és máris elöregedtek, elemzésük megtörtént, lezárt történelmük van -  máris 
beköltözhetnek Minerva házába. Magukkal viszik oda fiatalságuk minden ötletét és 
minden tüzét is?

„Szeretem napjaink művészetét” -írta  a kubista festők kapcsán 1913-ban Apollinaire-, 
„mert mindennél jobban szeretem a fényt, és minden ember a fényt szereti, és ezért találták fel a 
tüzet.”- Fényről, lángoló művészetről azonban szó sem lehet a kortárs művészetet tár
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gyaló jelenlegi irodalomban. Apollinaire-nek ma aligha jutna eszébe, hogy szeresse a 
festészetet. A művészet unalmas.

Nem lepődnék meg, ha e ponton olvasóim mégis közbevetnék, hogy a kép, amit 
fölrajzolok, nemcsak felületes vagy ostobán nosztalgikus, de mélyen igazságtalan is. 
Mert a kortárs művészet intézményesítését nem ilyenfajta bagolyvárakban végzik. A 
döntések olyan helyeken történnek, amelyeket sokkal találóbban hasonlíthatnánk a 
nagy konszernek igazgatótanácsi üléstermeihez vagy a szuperhatalmak ipari-katonai 
komplexumainak központjaihoz. És túl ezen, Minerva sem a kortárs művészetek ad
minisztrátora -  soha nem volt az. A tudomány istennője mindmáig megőrizte antik 
stilizáltságú tekintélyét és eredeti munkakörét, azaz még most is a patinás múlt törté
netének szakértője elsősorban. Ezt a múltat pedig nem lehet történelmi távlatba állí
tani, mert anélkül is ott van.

Éppen ellenkezőleg -  így a közbeszólók -, azt figyelhetjük meg, hogy a tudomány 
intézménye sok esetben közelebb hozza és érthetőbbé teszi a régi művészeteket a jelen 
számára. Azzal, hogy egy-egy fejezetüket újra publikálja, nemcsak divatossá teszi, ha
nem bele is helyezi őket az aktualitások folyamába. Ez igaz -  felelhetném -, de talán 
éppen ez a baj. Mert ugyan mire kell nekünk ez a sok divat, ez a rengeteg múlt, ez a 
tengernyi művészet? Miért, hogy a kőkorszaki barlangrajzoktól a jelenkor izmusaiig 
mindenre szükségünk van?

És egyáltalán, tényleg a művészet az, amit így habzsolunk? Vagy a művészet csak 
félkész termék valami máshoz, amivé majd feldolgozzuk, s aminek talán még neve 
sincs napjainkban?

Az elveszett aranykor története
Ez az írás végigvezet majd egy sor gondolaton, amelyek a művészet néhány száz éves 
közelmúltjának, illetve néhány évtizedes jelenkorának berendezkedését vizsgálják, 
körülbelül úgy, ahogy egy öreg kastély folyosóin járunk, és sorra benyitunk minden 
szobába.

De készüljünk fel arra, hogy sehol nem találunk majd kérdéseinkre teljesen kielé
gítő választ. A szerző a látogatás végén persze majd előrukkol a tulajdonképpeni mon
dandójával, de ekkor már újra kívül leszünk ezen az épületen. És amit a művészet 
ürügyén vagy a vele kapcsolatos tudományok kapcsán elmondhatunk, az nemigen 
fog úgy hangzani, mint Minerva baglyának kiáltása.

Hol kezdjük el vizsgálódásainkat?
Ott, ahol a művészeti élet manapság a legzajosabb, vagyis az üzletkötések szintjén. 

Mert azok, akik védelmükbe veszik Minerva baglyát, először is vádlón mutatnak a ga
lériák raktáraira, a múzeumok és kiállítási csarnokok levlap-, reprodukció- és aján
dékbolt-helyiségeire vagy hanglemez- és videorecord-üzleteire, valamint a képes al
bumokat és a sok kilós kiállítási katalógusokat publikáló nagy kiadókra és általában 
véve is a művészettel kereskedő intézményekre, illetve az ilyenfajta kereskedelem igazi 
profitját lefölöző médiumok működésére, pletykaéhségére, az egyetemes történelmet 
célba vevő csillapíthatatlan étvágyára. Ezek közös működése hozza ugyanis magával 
-  így a vádló hang-, hogy a műalkotásoknak napjainkban már nem történelmi aurá
juk, hanem csak áruk van. Ez az árcédula lenne aztán a belépőjegy a halhatatlanság 
csarnokaiba is.

Hogyan fogalmazhatnánk át Apollinaire kijelentését ebben a helyzetben? Talán 
így: Szeretem napjaink művészetét, mert mindennél jobban szeretem a pénzt, és min-
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den ember a drága dolgokat szereti, azt, ami megfizethetetlen, és ezért találták fel a 
híres művészeket és a múzeumokat...

Ez természetesen már nem Apollinaire hangja, hanem inkább egy Andy Warhol- 
idézet. És ha az európai kultúrtörténet évszázadairól csak halvány fogalmaink is van
nak, akkor még azt sem állíthatjuk, hogy Warhol a fentihez hasonló kijelentéseivel 
(melyeket minden róla szóló könyvben tucatjával találhatunk) valami roppant újat 
mondott volna. A művészettörténelem első krónikái ugyanis szinte semmi mással nem 
foglalkoztak még, mint csak a híres művészek életével és a műveik köré fonódott lé
legzetelállító anekdotákkal.

Ezeknek a történeteknek elmesélői voltak annyira jól neveltek, hogy többnyire nem 
írták ki az árakat -  ugyanúgy nem, ahogy az előkelőbb galériákban sem függ ott a 
képek alatt az árcédula -, helyettük a művész képességeit dicsérték, azaz a régi mű
vészéletrajzok mind retorikus remekművek, laudációk voltak. Inkább a megbízók 
megnevezése szerepelt az oldalakon, és az arany csörgésénél is jobb aláfestő zene volt 
ez a muzsika. Ez a szokás egyébként tovább él máig is abban a gyakorlatban, hogy a 
kiállító művész katalógusának egyik külön fejezetében nagy gonddal felsorolja, melyik 
műve hol, milyen nagyobb gyűjteményben vagy múzeumban található. A művészettel 
folytatott üzlet nem a huszadik század találmánya.

A reneszánsszal beköszöntő expanzív korszak és a művészeteket is programszerűen 
felkaroló udvari mecénáskodás egy vonatkozásban azonban nagyon különbözött a 
műtárgyak gyűjtésének és forgalmazásának mai formáitól. A klasszikus századok fe
jedelmi gyűjteményei ugyanis még nem voltak mai értelemben vett tőkebefektetések. 
A tőke alapvető tulajdonsága, hogy csak az elidegenítés mozzanatában válik igazán 
hasznot hozó jószággá. A régi gyűjtemények darabjai azonban csak ritkán cseréltek 
gazdát, és ha igen, akkor inkább kényszerűségből és nem előre eltervelt és jól kifize
tődő spekuláció folytán. A képek, a drága ötvösmunkák vagy az egyéb műtárgyak vagy 
hadizsákmányként, vagy pedig afféle zálogként és többnyire értéken alul kerültek ide
gen kézbe. Ami pedig a műtárgyak növekvő értékének kérdését illeti, kétséges, hogy 
a klasszikus századok műgyűjtői tudatában voltak-e annak, hogy az idő pénz, és még 
inkább kérdéses, hogy ismerték- és gyakorolták-e az idő „tőkeképző erejével” kapcso
latos modern praktikákat.

Az egész fejedelmi gyűjtési folyamat végén -  tudjuk -  a francia forradalom áll, és 
az Európa-szerte végrehajtott szekularizációk hulláma. A királyi fejek a kosarakba 
hulltak, a palotákban felhalmozott műkincsek pedig a közjó ölébe. Ugyanazzal ért vé
get az ilyen kollekciók története, mint amivel elkezdődött, vagyis vérrel és fegyverek 
zajával. Már ez a marciális háttér is jól mutatja, hogy a reneszánsz és a barokk kor 
fejedelmi gyűjteményei -  azon túl, hogy vitathatatlanul a vagyonképzés eszközei is 
voltak -  legfőképpen mégis szimbolikus funkcióik miatt lehettek fontosak: hatalmat, ki
választottságot és jó esetben ezen túl még humanista műveltséget is reprezentáltak, 
azaz bizonyos történeti tekintélyek és eszmék elfogadását és jelenvalóságát tették lát
hatóvá.

Lehet persze, hogy éppen a klasszikus századok aurája hiányzik ma nekünk: az a 
művészet, ami a humánus kultúra konkrét formája és tárgyiasulása. Az a fajta szép és jó, amely 
nem fogalom, hanem tárgy, aminek tehát, mint az érett almának, húsa van. Hol vesztettük el 
azt a varázsládikát, amelyben még ott rejtőzött az értékeknek ez az empirikus formája?
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A gondolkodás haszna és mihaszna
A hosszú és változatos fordulatokban bővelkedő folyamatból most csak azt a mozza
natot ragadnám ki, amely a későbbi esztétikai gondolkodás számára is döntő fontos
ságú volt, vagyis a német idealizmus hozta fordulatot.

Közhely, hogy Kant és Hegel egész működése elképzelhetetlen a XVIII, századi 
felvilágosodás nagy áramlata és az abban kiérlelt eszmék nélkül, de kevésbé szokták 
hangsúlyozni, hogy nemcsak Hegel, hanem Kant is -  a maga nagyon szekularizált 
módján -  tulajdonképpen teológus volt, és ezen a szálon mindkét filozófusnak sok 
köze van ahhoz, hogy működésük és hallatlan tekintélyük a későbbiekben arra veze
tett, hogy a felvilágosodásból nem a nyájas derű maradt fönn világformáló erőként, 
hanem a fogalmak munkába vevése, a klasszicizálóan kemény és rajzos szigor. így te
kintve még Kant is közelebb kerül a restaurációhoz.

A bonyolult viszony, ami a német filozófia eme két nagy alakját a világosság és a 
sötétség furcsa dialektikájához köti, nagyjából ugyanaz, mint ami eredetüket is jellem
zi, vagyis ami a katolicizmust fölváltó protestantizmusnak is fő problémája (és ezzel az 
állításommal néma felekezeti békét óhajtom megbontani, hanem csak arra világítanék 
rá, hogy a polgári értelemben vett áhítat nem sokat tud kezdeni a mágiához közelebb 
maradt nagy világvallásokkal). Ez a probléma a test elfelejtése a fokozatosan kialakuló 
nyelvi és nemzeti identitás és az ezzel párhuzamosan formát öltő polgári puritanizmus 
és okosan józan moralizmus javára.

Lehet, hogy ez így elfogadhatatlanul durván és leegyszerűsítően hangzik, de ne 
felejtsük, hogy a művészettörténész másként mérlegel. Szemében a természetes em
píria tárgyainak elhalványulása és a plasztikus hatású anyagok ismeretének háttérbe 
szorulása, a formákkal rendelkező dolgoktól való unott elfordulás, egyszóval a test el
felejtése nem egyszerűen táplálkozási vagy ruházkodási kérdés, és nem is a higiénia 
vagy az erotika problémája, hanem ontológiai fordulat. Vele ugyanis nemcsak a test 
örömei és a tárgyi világ színes kézzelfoghatósága felejtődnek el, hanem az ilyen ta
pasztalatok ellenkezői is veszendőbe mennek: eltűnnek azok az aktusok, amelyek a test 
megtagadásának és a dolgok átszellemítésének misztikájából születtek, elfelejtődik te
hát az a fajta szépség is, ami az ilyen aktusoknak a fájdalma. Márpedig a művészet 
mint a mágia leszármazottja aligha nélkülözheti azt a teret, amit a test igenlésének és 
megtagadásának a végletei közti ingamozgás bejár -  miközben a lét annyira kérdé
sessé válik, hogy utolsó válaszként nem is marad más hátra, csak a fényből font „igen”, 
csak a túlvilágról, a dolgok fonákjáról érkező varázslat.

Kant és Hegel azonban nem muzikális lelkek, nem jártasak ebben a misztikában, 
hanem csak a tőle elforduló metafizikában. Ezért nevezem az ésszel kötött szövetsé
güket nemcsak szekularizált teológiának, hanem bizonyos mértékig szerencsétlen, 
retrográd fordulatnak is, a meleget hordozó közegtől és a fény forrásaitól való elfor
dulásnak.

Hogy ezt az absztrakciót Kant a tolerancia erényével tudta átitatni, az persze azt 
bizonyította, hogy az észnek is lehet hevítő erejű sugárzása. Ez az a pillanat, amikor 
Kant a jóakarat categoricus imperativusát fogalmazza meg: „úgy élj, hogy az emberiséget 
mind a magad, mind minden egyes másik ember személyében soha ne eszköznek, hanem azonnal 
célnak tekintsd”. Ez a norma a továbbiakban kétségtelenül ugyanúgy befolyásolta mind
azt, ami Európában történt, mint az ebben a kérdésben vele ellentétes felfogású Hegel
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kérlelhetetlensége: „A világtörténelem nem a boldogság talaja. Az öröm korszakai benne csak 
üres lapok. ”

Talán itt ágazik el a két nagy idealista művészetről való felfogása is. Kant a transz
cendencia útját választotta.

A transzcendens kategóriák tana
Jellemzőnek találom a felvilágosultság évszázadára, hogy Kantnál éppen az esztéti
kum kérdése az, ahol filozófiájának fundamentuma, vagyis a gondolati és az erkölcsi 
mag úgy funkcionál, hogy önmaga fölé lebben, önnön tagadásába vagy bagatellizá- 
lásába fordul át: szép az, ami érdek nélkül és magyarázatok nélkül tetszik. (Az erede
tiben ez kissé komplikáltabb: „ Schönheit ist die Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, 
sofern sie, ohne Vorstellung eines Zweckes, an ihm wahrgenommen wird.” Kr it ik  d er  U r
t e il s k r a f t .)

Mivel ez a szép nem egyszerűen ízlés kérdése, nem is lehet holmi magánügy. Alihoz 
viszont, hogy általános érvénnyel rendelkezhessen, szüksége van arra, hogy érzékek 
fölötti szubsztanciával is bírjon. Kant megadja neki ezt a minőséget. Lehet, hogy ezzel 
a transzcendens végkövetkeztetéssel csak vélt ellentmondást igyekezett feloldani, va
lójában azonban éppen itt jutott el a legelfogadhatatlanabb gondolathoz.

Mert számára, úgy tűnik, nem jelentett nehézséget, hogy elképzelje: a szép lényege 
az, hogy tetszik, miközben szinte nincs is, mert az érzékek fölött lebeg, vagyis lénye
gében láthatatlan. A gondolatmenet persze igazán nem is ebben a tipikusan idealista 
fordulatában támadható (ennek a lebegő transzcendenciának a feltételezése ugyanis 
elfogadható, ha azt állítjuk róla, hogy költői fantáziára vall vagy hogy egyfajta teoló
gia), hanem a gyökerében -  hiszen már Arisztotelész is tudta, hogy a poétikus érte
lemben vett szép nem tetszés vagy nemtetszés kérdése. És ha van transzcendenciája, 
akkor az nem az érzékek fölötti szép tartománya, hanem a katarzis folyamata, és ez 
lehet elrettentő is, de legalábbis mindig egy kicsit fájdalmas. (És itt mutatkozik meg a 
kanti teológia vérszegény mivolta: egy igazi vallás és egy igazán transzcendens művé
szet számára ugyanis a szépség misztikus, mert az ilyen szemlélet azt vallja, hogy a 
legszebb transzcendencia mégiscsak a megváltás-értsünk bármit is e szó alatt. A Kant
féle szépségben viszont -  azzal, hogy talajtalan és fájdalomtalan -  nincs helye semmi
féle megváltásnak.)

Vajon igazságtalanok vagyunk-e Kanthoz, ha szemére vetjük, hogy nem volt gö
rög? Tehetett ő róla, hogy Königsbergben nem termett meg a szőlő? Mert nyilván 
ezen is múlott, hogy transzcendenciája -  mind a bortól, mind pedig a könnyektől -  
annyira „száraz” maradt.

Való igaz, hogy a világ sem időzött túl sokáig Kant esztétikájának téziseinél. Sokkal 
többet profitált ugyanis -  még akkor is, ha csak a szép kérdéséről volt szó -  abból, ami 
a kanti metafizika. Vagyis ama tanításból, amely szerint a szemlélet kategóriái (a tér 
és az idő) mellett a különböző érzékeknek és észleleteknek is megvannak a maguk 
speciális a priori formái, azaz kategóriái. Mindnyájan ismerjük például Cézanne mon
dását a természet formáinak a kockára, gömbre, hengerre stb. való visszavezetéséről 
-  ez a nagyon kézenfekvőnek tűnő absztrakció is szegről-végről Kant találmánya. 
Neokantiánus volt-e Cézanne? -  tehetjük fel a kérdést. Vagy fordítva: Cézanne világát 
s vele a kubizmust sejtette volna meg Kant már jó előre ezekkel a filozófiai fordula
tokkal?

A válasz valószínűleg az, hogy a látás maga még jól meglenne a kategóriák, vagyis
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az idealizált kockák és gömbök nélkül is -  nem így azonban a látásról való gondolkodás. 
Amit Kant észrevett és leírt, az nem a látás fiziológiája volt, hanem a látással kapcso
latos szemlélet alaposabb szemügyre vevésének a mechanizmusa, vagyis a megisme
rést tükröző reflexiók folyamatának természetrajza: az intellektus munkájának bemu
tatása. Cézanne pedig csak annyit tett, hogy bekapcsolta a festészet problémakörébe 
a látottak visszaadása mellé a látásról való gondolkodást is. És ami ebben esetleg Kantra 
emlékeztethet, az az ilyenfajta gondolkodás klasszikus formája, illetve szemléletének 
a szótára.

Jegyezzük meg tanulságként: már Kant is reflexiókkal dolgozott, és ludas volt ab
ban, amit később Cézanne tényleg meg is festett, nevezetesen, hogy az almának első
sorban gömb alakja van, és csak ezután haraphatunk a húsába. De tényleg ez lenne 
az a jóvátehetetlen pillanat, amelyben megszűnt volna számunkra a reálisan létező 
alma?

A művészet megismerés, önmegismerés és (bel)harc
Lépjünk tovább. Tényleg elmondtunk-e mindent Hegel esztétikájáról, ha azt idézzük 
az emlékezetünkbe, ami Hegel történelemszemléletének a kvintesszenciája, vagyis 
hogy a világ a Szellem önmegismerésének a tere, és hogy ez a megismerés harcokkal 
teli történelmi folyamat, amely a dialektika lépcsőin halad előre az önmegvalósulás 
csúf sa felé, amely csúcs -  és itt mély lélegzetet kell vennünk -  nem más, mint az állam?

Ez persze valóban csak Hegel történelemfilozófiája. De az esztétikájáról nehéz be
szélni. Hegel belátta, hogy a szépség nem olyan transzcendens, mint Kantnál, hanem 
földhözragadtabb, empirikusabb. Szerinte a tökéletesség csúcsán álló klasszikus mű
veknél sem történik más, mint hogy a Szellem visszatér a természeti valóságba, más
képpen fogalmazva: a szellemi áthatja a saját természeti alakját. A művészetnek ezért 
nincs is szüksége arra, hogy megvalósulása közben elhagyja azt a tartományt, ami az 
empirikusan adott dolgok világa. Szép az, ami mindegy, hogy hogyan tetszik.

Ez olyan könnyen belátható, hogy Hegel szerint nem is szükséges, hogy tudomá
nyos gondolkodással (vagy egyébfajta fölindulással) közeledjünk feléje (és lehet, hogy 
ez lenne az a pont, ahol Hegel megállt, mielőtt beleharapott volna az almába...). A 
művészet e világi, de vajon elég-e, ha ennek megfelelően csak rutinszerűen gondolunk 
rá? Mindenesetre ő így tett, miközben azonban nem állhatta meg, hogy ne rendsze
rezze és ne lássa el máig is használatban lévő terminus technicusokkal a művészet egész 
birodalmát. Hegel mint esztéta, lelkiismeretes tanár (még ahhoz is volt türelme, hogy 
előadásaiban külön-külön fejezeteket szenteljen a kísérőzene és az önálló zene prob
lémáinak).

És amiként Kant sem szűkebb értelemben vett esztétikájával hatott az utókorra, 
úgy Hegel is sokkal inkább A SZF.LLF.M FENOMENOLÓGIÁJA kapcsán kifejlesztett meta
fizikájával gyakorolt befolyást a későbbiekben a művészetfilozófiára. A világ átvette és 
aztán -  úgy látszik -  éppen a művészetekre tudta a legsikeresebben alkalmazni a Szel
lem önmegismerésének és e folyamat közbeni fokozatos önmegvalósulásának a mo
delljét. Mert ma már aligha jutna eszünkbe, hogy a porosz monarchiára vetítsük ki 
Hegel idevonatkozó gondolatmenetét, ám annál inkább igaz az, hogy körülbelül ilyen 
dialektikusán önmagával vitázó fejlődés menete szerint képzeljük el, miképpen is szü
letik meg a művész kezén egy-egy korszak remekben fogant s jellegzetes műalkotása.

Mindennek következtében elmondhatjuk, hogy Hegel áll annak a felfogásnak a be
járati kapujánál, aminek a másik, a kijárati oldalán most mi készülünk a távozásra -
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nevezetesen annak a tanításnak a kezdeténél, hogy a művészetnek immanens feladatai 
(azaz saját belső természetéből fakadó lehetőségei) vannak, amelyek a megismerés fo
lyamatával rokoníthatók, hiszen azzal érik el megvalósulásukat, hogy elidegenednek, 
majd újra kibékülnek önmagukkal, és menet közben megismerik s kitöltik a nekik 
rendelt formákat.

Nemcsak az fontos mozzanat, hogy (mintegy „öröktől fogva”) létezik ez a feladat és 
vele a számukra rendelt forma, hanem fontos a mozgás, az állandó előrehaladás hangsú
lyozása is, vagyis a tagadás és az igenlés időben lezajló dialektikája, amely lépcsőzetes 
ritmusban vezet el minket a szintézishez, a megoldáshoz. Hegel kétségtelenül nagy
mértékben lendítette előre az emberi gondolkodást, amikor -  jóllehet csak az öröklét 
tiszteletétől hajtva -  de mégis szétosztotta az időben az entitások megvalósulását, és ezzel 
feltalálta a modern értelemben vett történelemtudományt: azt, ami örök volt, halan- 
dóvá tette, felaprózta.

A kezdeményezőerő persze mindig a tagadásé, mert ez az a lépcsőfok, ahonnan 
szükségszerűen vezet tovább az utunk a fejlődés magasabb (!) fokához. Érdemes itt 
egy pillanatra megállni annál a már majdnem darwinista ízű sejtelemnél, hogy a dol
gok természetes útja az, hogy szükségszerűen haladjanak a magasabb rendű és a bo
nyolultabb szervezetek megvalósulása felé.

Ehhez még csak annyit kell hozzátennünk, hogy Hegel jogfilozófiájának egyik -  
lehet, hogy csak egyoldalúan idézett és ezért csúnyán félreértett -  tétele szerint „ami 
ésszerű, az valóságos is, és ami valóságos, az pedig ésszerű”. Ahová erről a küszöbről nyílik 
kilátás, az a tények fatális igenlésének, illetve bigott megújításának teológiája vagy 
ideológiája. És, íme, máris előttünk áll a későbbi művészeti és politikai avantgarde 
egész érvelési fegyvertára (mert a kettő kéz a kézben járt egymással).

A vasárnapi festő születése és a vasárnapi közönség feltalálása
Ami hiányzik még az avantgarde tágabb filozófiájából, az inkább a pragmatikusabb 
angol és a szenzuálisabb vagy fantáziadúsabb francia gondolkodóktól és esztétáktól 
öröklődött át -  és természetesen Marxtól, akinek tanítása ugyancsak elképzelhetetlen 
a romantikusok, az utópista szocialisták és a Ruskin-féle szociális apostolok előzetes 
működése nélkül.

Három dolgot emelnék ki ennek az igen változatos társaságnak a jellegzetes szel
lemi instrumentumából. Az egyik a művészet hétköznapi értelemben vett címzettjé
nek, illetve befogadójának a fölfedezése (ez az a közeg, amit a szakirodalom ma reci- 
piensnek nevez, és ez a réteg távolról sem azonos a művészet hagyományosan elismert 
egyedi megrendelőjével vagy pártolójával -  azzal, amit ma inkább úgy jelölnek a kata
lógusok, hogy „sponzorjával”). Szinte hihetetlen, de a közönség felfedezése -  mert erről 
van szó -  az egyik utolsó fejezete a művészet történelmének. Mintha az emberiségnek 
azt kellett volna kivárnia, hogy meginduljon a kézművességet felváltó nagyipari ter
melés is -  a közönség ugyanis bizonyos szempontból nem más, mint a nagyiparilag 
előállított és filléreit összeadó névtelen (és ezért csak tömegében jelentékeny) mecénás.

Hogy tudomásul vesszük a létezését, sőt hogy építünk is rá, ez a gondolat először 
a XIX. században merült föl komolyabb formában, és aztán egyre fontosabb tényezővé 
vált. A későbbi Bauhaus szociáletikája és esztétikája ugyanúgy belefér a történetébe, 
mint a szocialista realizmus vulgarizmusa és demagógiája vagy a Mondrian-féle abszt
raktok arisztokratikusan igényes és hűvös emberbarátsága. A művészet recipiense me
net közben persze állandóan változtatta az arcát. Ami benne állandó maradt, az inkább
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csak a növekedésének az exponenciálisan gyorsuló üteme volt. Ma e sereg azonos a 
tömegkultúra közönségével, de máris feltűnt a recipiens egy még frissebb változata, 
az a fogyasztótábor, amely a mikroelektronika multimédia-hálójára van csatolva.

A másik vívmány a művészetek dekoratívvá válása -  s ez kicsit rokon a vasárnapra kor
látozott művészeti foglalatossággal. Olyan széles fronton történt meg ennek kibonta
kozása, hogy alig kapunk lélegzetet, ha össze akarjuk számolni azokat a pályákat, ahol 
ezt a meccset játsszák. Az egész historizmus ide tartozik, múzeumaival, operaházaival 
és középületeivel vagy palotáival együtt, de ide tartozik az Angliából kiinduló ipar- 
művészeti forradalom is, amelynek a történelme először a szecesszióban, majd pedig 
a konstruktivista designban kulminált.

És ami talán első hallásra meglepő, ide kell sorolnunk az utópista szocialisták és a mar
xisták amaz elképzelését is, amely szerint az elit művészet a modern kor végén majd 
elhal, hiszen mindenki művészként is aktív lesz majd időnként, ha éppen kedve tartja. 
Ez a felfogás ugyanis végső soron ugyanúgy a környezet, az otthon vagy a szabadidő 
„csinosítására” fokozza le a művészetet, mint ahogy a historizmus fokozta le egykoron 
talmi gipszarchitektúrává, vagy ahogy ma olcsósít el bennünket a rózsamintás mű
anyag lavórok, illetve a Miki egérrel díszített fogmosópoharak világa. Ki kell monda
nunk, hogy a „minden ember művész” jelszó nem demokratikus érzelmekre, hanem dí
szítő kedvű mentalitásra vall, és akiknek feltalálták, azokat csak úgy tarthatjuk számon, 
mint a vasárnapi örömök önkéntes hivatalnokait. Az ő műfajuk a meghívókártyák pin- 
gálása: misére, taggyűlésre vagy uzsonnára.

Szó sem lehet itt önmegvalósulásról, legfeljebb csak nyájas illúziókat nyújtó, derűs 
hangulatú munkaterápiáról. Az a kispolgárian szektás hedonizmus tehát, ami a XIX. 
század művészeti utópiáiban merült föl először, s ami aztán elképesztő karriert csi
nált -  nyugodt lélekkel mondhatjuk -, éppen a marxizmusban és a posztmarxista 
avantgarde-ban (például Joseph Beuys agitatív munkásságában) érte el abszolút 
csúcspontját.

Mi volna a harmadik vívmány? Állandóan ennek a küszöbén toporogtunk eddig 
is: az utópiák kultiválása. Míg a modern kor művészetének dekoratívvá válása (még 
Marxnál is) kifejezetten naiv mozzanat volt, addig ez utóbbi, az utópisztikus gondol
kodás, kétségtelenül inteilektuálisabb foglalatoskodás, ami elsősorban a tudományos 
intézetekben vagy az egyetemi körökben találhat otthonra. Ebből a szempontból per
sze az avantgarde művészek műtermeit is az egyetemi laboratóriumokhoz hasonlíta
nám: kis fizetésből élő munkatársak találnak fel ott nagy dolgokat, amiket aztán a világ 
vagy elismer, vagy nem. Ha elismeri a teljesítményt, akkor ránk köszönthet „a szebb 
jövő”. Hasonlóan a régebbi korok nagy filozófusainak életstílusához, az ilyenfajta tel
jesítményhez is elengedhetetlen bizonyos fokú idealizmus, azaz némi antik ízű világ- 
megváltó mentalitás. I)e az út, amelyen az ilyen művész jár, már se nem transzcen
dens, se nem metafizikus, mert hiszen sokkal több benne az opponáló vonás.

Az utópikus művész, számára a művészet nem is önálló entitás, hanem csak az op- 
pozíció egyik formája. Ha pedig tényleg sikere van, akkor - az utópista eszmék szem
szögéből nézve -  a megvalósult forradalom esetével állunk szemben. Ha a XX. század 
nagy művészeti újítóira gondolunk, akkor azt látjuk, hogy szinte nincs is köztük olyan, 
aki ne rendelkezett volna valamilyen nagyon jellemző utópiával.

Bonyolultabb részletkérdés persze az oppozíció igazi tartalmának a kérdése, és még 
inkább kemény dió a maximális eredménynek, vagyis az áhított forradalomnak a 
problémája. Mindenesetre igaz az, hogy számos XX. századi művész élete külsőleg is



1260 • Perneczky Géza: Művészet alkonyatkor

összeforrott az ízlés, az életforma vagy a társadalom forradalmaival -  ilyenek voltak 
például Marinetti, Malevics, Lissitzky vagy Kassák s különlegesen kényes emigrációs 
helyzeténél fogva a politikailag mindig élesre töltött öntudattal forgolódó Picasso is 
vagy -  a dolgok negatív oldaláról, a visszájáról tekintve -  még a fasizmust is kiszolgáló 
Ezra Pound is. És megint egészen másfajta értelemben Eric Satie-t és Apollinaire-t 
említhetném még meg, vagy Cendrars-t. Egyfajta csendesebb forradalmat vívtak az
tán a folkloristák, Bartók, Sztravinszkij, Garcia Lorca...

De mintha egyébként Hegel elméletét igazolná az avantgarde: a többség nem ka
vart port maga körül, a nagy forradalmak többnyire a művészet immanens rétegeiben 
játszódtak le, vagyis a papíron, a vásznon vagy a kottafejek között, ott, ahol a színek, 
a hangok és a formák dominálnak. Abban a közegben tehát, ahol „a szellem megismeri 
magát”. Gondoljunk csak Kandinszkij, Klee, Matisse és Braque, aztán Schönberg és 
még inkább Webern életművére, de ugyanúgy idézhet ném Kafka, James Joyce vagy 
Camus alakját.

Ezekkel a nevekkel már a jelenkor küszöbéig jutottam el, oda, ahol gondolatme
netem indult, az alkonyat és a művészet halálának órájához. Tényleg látjuk-e ebben 
a szürkületben Minerva baglyát? És hogyan látjuk őt? Szürkének vagy talán mégis 
inkább ezüstösnek?

A kubizmus mint ezüstfényű gondolkodás
Daniel-Henry Kahnweiler dicséretével folytatnám. Tudjuk, a kubisták első (és min- 
denekfölött való, tehát egyúttal az utolsó) galeristája volt ő, de tulajdonképpen sokkal 
több annál. Könyvkiadó, esztétikai gondolkodó, sőt politikai figura is, az emlék
irataiban pedig pótolhatatlan értékű művészeti krónikás.

Míg biztosak lehetünk abban, hogy Cézanne soha nem olvasta Kantot, tudjuk, hogy 
Kahnweiler bizony kiadósán tanulmányozta a német filozófiát. Maga is német volt, 
zsidó létére is ízig-vérig puritán mentalitású sváb üzletember és pietista protestáns, 
akit Stuttgarttól Londonig sok helyütt otthont talált családja tulajdonképpen a família 
dél-afrikai ezüst- és gyémántbányáinak az adminisztrálására készített elő. Egy fiatal
kori párizsi tanulmányút (eredetileg a párizsi tőzsde irányában, de közbejött a Salon 
d’Independent s néhány hasonló közjáték is) térítette el ettől a számára kijelölt pályá
tól aztán.

Kahnweiler 1902-ben, tizennyolc éves fejjel érkezett a francia fővárosba, mondhat
nánk, a legjobb pillanatban, és kilencvenöt éves korában hunyt el, miután átment a 
kezén a párizsi iskola java. Belcgazdálkodott Picasso és Braque, valamint Léger vala
mennyi korszakába, s az egész Juan Gris-életmű az ő „tulajdona” volt, csaknem szel
lemi értelemben is, mert hiszen ő volt a művész leghűségesebb mentora és barátja. 
De ha valaki kíváncsi valamennyi pártfogoltjára, akkor az ilyen olvasót inkább a FeS- 
TŐIM, GALÉRIÁIM című vaskos könyvéhez utalnám (MEINE MALER -  MEINE GALERIEN. 
Köln, 1961). Itt most inkább a „problémáim, gondolataim” fejezetcímmel jellemez
hető kisebb epizódokkal foglalkoznék.

Azt hihetnénk, hogy az ilyen ember élete merő siker és gazdagság. Egy bizonyos, 
átvittebb értelemben tényleg a megszakítatlan sikerek sorozata volt Kahnweiler pá
lyafutása, de ehhez a fajta sikerhez hozzátartozott jó néhány bukás is és évek -  majd- 
nemhogy évtizedek -  marginalitása, a nagystílű menedzserpályának szinte már gyö
keresen ellentmondó szerénység és visszafogottság. Am ami Kahnweiler életútjában 
talán fatális közjátéknak tűnhetett, könnyen lehet, hogy az volt a kubizmus sorsának
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fantasztikus szerencséje, mert hiszen Kahnweiler maga volt a kubizmus: összenőttek 
ő meg az irányzat. A kubisták üzleti sorsa, külföldi forgalmazása és egyetemes eszté
tikája eggyé vált Kahnweiler alakjával.

Hogy például az első világháború során Kahnweilert Párizsban mint németet ül
dözték, a második világháború éveiben pedig mint zsidónak délre, a „szabad zónába” 
kellett menekülnie, ezek a tragikus fordulatok, amelyeket hiába próbált azzal kikerül
ni, hogy időnként mások neve alatt vezette a galériáját, nos e problémák a kubizmust 
is sokáig „ellenséges” vagy legalábbis gyanús színben tüntették fel Franciaországban. 
Az üzletileg gyorsan sikereket elérő kubista festészet még évtizedekig a társadalom 
közegellenállásába ütközött, s így tágabb dimenzióiban hosszú időn át meglehetősen 
„mélyhűtött” állapotban maradt, ami azzal az előnnyel járt, hogy az olyan művészek
nek, mint amilyen például Picasso is volt, idejük támadt minden soron következő 
újabb izmust is alaposan kipróbálni és eközben az üzleti középtől a politikai és társa
dalmi marginalitásig a művészi pálya valamennyi szeletét többször is át- meg átpász
tázni. Hogy ez a játéktér mekkora ajándék volt, azt csak azóta tudjuk értékelni igazán, 
mióta megszűnt a lehetősége is annak, hogy bizonyos elfogadhatónak nevezhető anya
gi sikerek mellett továbbra is megmaradjon az ilyenfajta, évtizedekig is eltartó „hosszú 
póráz” és ami vele jár, a már szinte korlátlannak tekinthető művészi szabadság.

Kahnweiler diákköri tanulmányaira támaszkodva az első világháború éveiben, sváj
ci emigrációjában olvasta el újra a klasszikus filozófusokat és „kötött ki” végül Kantnál, 
s így, Kantra támaszkodva írta (németül!) a D er  W eg ZUM KUBISMUS című kötetének 
első fejezeteit. De voll-e egyáltalán más választása? Hiszen járt ösvényen indult el, mert 
a kubizmusnak már őelőtte is volt jelentős kommentálója. Apollinaire volt ez, nem 
más, és már nála is olyan sorokat találunk, mint például: „A fiatal festők az eszmény ará
nyait akarják elérni, és nem kívánják az emberiségre korlátozni magukat, olyan műveket alkot
nak, amelyek inkább az értelmen, mint az érzékeken alapulnak. Egyre inkább eltávolodnak az 
optikai illúziók és a térbeli méretek meg arányok művészetétől, hogy a metafizikai formák nagy- 
szerűségét fejezzék ki...” -  Ezek a metafizikai formák pedig, amelyek az értelmen, vagyis 
a megismerés mechanizmusán alapulnak, végső soron nem mások, mint a látással kap
csolatos reflexiók. Vagyis a látás kanti kategóriái és ami egészen jól megközelíti Apol
linaire körülírásában ezt a fogalmat: „az eszmény arányai”. Apollinaire bizonyára nem 
olvasott Kantnál utána, de mégis helyes irányban érezte a látás kubista kristályainak 
valószínű helyét a világban, s ennek megfelelően irányította gondolatmenetének foly
tatását is: „A kubisták... -  írja -  szépségre törekednek, amely a világegyetemé is -  annak mér
tékében, ahogyan az a fényben humanizálódik. ” -  Amit festenek, az tehát nem a természet 
esetlegessége, hanem a gondolatok univerzalitása.

Ezekben a megállapításokban ott érezhető a jó költő filozófiai érzékenysége, a gon
dolkodás minőségét fürkésző kíváncsisága -  és persze a plasztikus és érzékletes fogal
mazásmód is, ahogyan súlyt ad a mondandójának: „A tiszta festészet, ha sikerül tökéletesen 
megszabadulnia a régi piktúrától, nem fogja szükségszerűen magával vonni annak eltűnését, 
mint ahogy a zene fejlődése sem okozta a különféle irodalmi műfajok megszűnését, és a dohány 
fanyarsága sem helyettesítette a különböző ételek ízét. ” (A KUBISTA FESTŐK. Réz Pál fordítása.)

Ami Kahnweilert persze mégis elsősorban izgatta, az „a dohány fanyarsága” volt. 
Amikor 1907-ben -  a virágmintás szecesszió fénykorában! -  a Rue de Vignon 28. szám 
alatt (egy lengyel szabótól bérelt 4 x 4  méteres helyiségben!) megnyitotta első galériá
ját, azzal adott karaktert a kis szobának, hogy jutából szőtt kárpittal vonta be a falakat 
-  ezt neveznénk ma rusztikus zsákvászon tapétának. Elterjedt a híre annak is, hogy
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festőivel exkluzív szerződéseket köt, vagyis arra kötelezi őket, hogy csak nála állítsanak 
ki, ami lényegében, különösen működésének első éveit tekintve, igaz is volt. Később 
azonban, 1927-ben erről a tilalomról mégis így nyilatkozott: „Nem igaz... mert a saját 
akaratukból mondanak le a Salonban és a rendes kiállításokon való szereplésekről. Ez ugyanis 
számukra azzal az előnnyel jár, hogy nem. kell a tömegben elvegyülniük, aminek a révén meg
őrizhetik diszkréciójukat és egy bizonyos arisztokratikus tartást. Igaz, én magam sem kedvelem a 
kiállítások exhibicionista szellemét...” (Idézi E. Tériade, Cahiers d’Art, 1927. 2. szám.)

Látjuk, a zsákvászonba bele volt szőve némi nemesfém fonál. Kabnweiler rigorózus 
szigorral utasított el minden sajtópropagandát és kommersz ízű reklámozást. Az ilyes
mi helyett inkább azt tartotta fontosnak, hogy művészei tényleg jelen legyenek a világ
ban, hogy például állandóan szerepeltesse őket a nemzetközi mezőny fontos tárlatain 
szerte Európában. „A nagy művészek azok, akik a nagy műkereskedőket csinálják!" (Werner 
Spies nyomán: DANIEL-HENRY Ka h n w e il e r . Pompidou Center, Paris, 1984/Stutt- 
gart, 1986.) -  így, ezzel a szerénységbe takart büszkeséggel hangoztatta kedvenc for
dulatát, míg magukat a nagy művészeket dicséretes nonkonformizmussal többnyire 
a közízlés hitványságával és a közönség jelentéktelenségével állította szembe: „A pub
likum. .. annak aztán igazán semmi figyelem nem jár... majd szükségszerűen futni fog a művészek 
után...” (Uo.)

Az ízlés megvetésének pillanatai, ezek a jutakárpitba szőtt aranyszálak, Kant szöve
geiből származtak át Kahnweiler gyakorlatába, „...das Schöne ist Symbol des Sittlichen...”, 
olvashatjuk a K r it ik  d er  URTElLSKRAFT-ban, ahol az ízlés formálásának kérdésére 
is megtaláljuk az emelkedett szemléletű ajánlást: „...az ízlés alakításának igazi előkészítése 
csak az erkölcsi eszmék kifejlesztése lehet...”-  Talán az ilyenfajta filozófiai maximumok is 
közrejátszhattak abban, hogy Kahnweiler még az üzleti alkut is erkölcstelennek találta, 
és galériáiból -  a fix árak megadásával -  az alkudozás gyakorlatát egyszerűen kizárta. 
„A jó és a szép amúgy is mindig győz... a gyors közönségsiker viszont rossz jel a számomra.” 
(MEINE M aler  -  MEINE Ga l e r ie n . 144. o.) Amiben teljesen megegyezett például Pi
casso és az egész korai avantgardc puritán felfogásával.

Ezek után vegyük elő a Der WEG ZUM KUBISMUS című monográfiáját, amelyről 
tudni kell, hogy svájci folyóiratokban való szemelvényes publikációk után először 
1920-ban jelent meg Münchenben, majd pedig végső formájában 1958-ban Stuttgart
ban, és azóta sem került sor utánnyomásra! Holott e tízes években írt könyv lapjain -  
nyugodtan állíthatjuk -  a kubizmus ugyanúgy fel lett találva, mint ahogy az történt 
Braque vagy Picasso műtermében egy évtizeddel korábban. Kahnweiler ugyanis a ké
sőbbi fél évszázadra (egyedül?) érvényes interpretációt formálta meg e látszólag sze
rény kiadvánnyal, hiszen az egész kuhizmusirodalom követte aztán Kanthoz vissza
nyúló magyarázatát és híressé vált analízis-szintézis fázisváltásra épülő kubizmusge- 
nealógiáját.

A könyv legfontosabb teljesítménye a kanti kategóriákat fölidéző esztétikai maxi
mák használata és az, ahogyan ezt a klasszikus szemléletet Kahnweiler a modern idők 
művészetébe ágyazza: „A kocka, gömb és henger... egyúttal a külvilág szemléletének formái 
is... ezek... biztosítják számunkra azt a szilárd vázat, amelyre fölaggatjuk képzeletünk ama ter
mékeit, amelyeket az ideghártya ingereiből és az emlékezetünkben élő képekből összeállítottunk... 
A priori ismeretük a feltétele annak, hogy a testek világáról egyáltalán tudomásunk legyen... A 
kubizmus, éppen azon szerepének megfelelően, hogy egyaránt szolgál kompozíciós szerkezettel és 
az ábrázolás művészetével is, a testek világának alakjait az alapjukul szolgáló »ősformák« köze
lébe hozza... s e rokonítás révén válik lehetővé valamennyi forma világos megértése és megala
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pozottsága. A kubista festmény azt az öntudatlan munkát, amit a térbeli világ minden tárgya 
előtt elvégzünk, amikor a fámákat »fölismerjük«, azzal könnyíti meg számunkra, hogy azt. a 
kapcsolatot, ami a főműit az ősformákhoz köti, a szemünk elé tárja... Ez a lírai festészet a mai 
idők szellemi világának kifejezése. ” (D f.r Weg ZUM KUBISMUS. Stuttgart, 1958. 68-85. o.)

A hangoztatott líraiság nem más, mint a művészet kompozíciót építő (aufbauende) 
és ábrázoló (darstellende) funkcióinak újra megtalált egysége, s hogy ilyen egységre 
a XIX. század illuzionista művészetének hedonizmusa után nagy szükségünk van. Ez 
az erkölcsi kicsengésű maxima Kahnweiler gondolatmenetének gerince, nem csoda 
hát, hogy saját munkáját is úgy tekinti, mint ennek a -  végső soron -  erkölcsi jónak a 
szolgálatát.

Szép motívuma a könyvnek, hogy benne nemcsak a látás kategóriái a priori adottak, 
hanem ennek a lírai művészetnek a megérkezése is determinált -  nem képzelhető el 
más megoldás a komponálás és az ábrázolás egységének megteremtésére, mint a ku- 
bizmus, amely így az univerzum művészeti nyelvévé fog válni. Kahnweiler egy azóta 
is gyakran faggatott, újra és újra fölidézett és elemzett történelmi paradoxonnal iga
zolja állítása igazát: az akkor még egymás munkáit nem ismerő Braque és Picasso pár
huzamos művészi fejlődésével 1907-ben és 1908-ban, amikor is e két művész egymás
tól függetlenül, de szinte mégis teljesen azonos stílusban a kubizmust „föltalálta”. Mi
vel az ilyen egybeesés nem lehet véletlen, a kubista formaadás sem egyes személyek 
esetleges műve, hanem a látás és a megismerés kategóriáinak egyetemes érvényű duc- 
tusa (Kahnweiler persze bölcsen hallgat arról, hogy viszont az idős Cézanne képeit, 
amelyekben a kubizmus már ott volt, mindkét művész többször is látta).

Kahnweiler egyike hát azoknak az esztétáknak, akik megkísérlik, hogy a helyéről 
kibillent világot visszaigazítsák a nagy harmóniába. E kísérlet során többről van szó, 
mint művészetről. Mivel a látás kategóriái univerzálisak, mindenki kubista szemmel 
nézi majd a jobban megértett és az apriori formákra visszavezetett világot. Közel már 
a tisztán átélt és felfogott formák paradicsoma -  ez a végkövetkeztetés Kahnweiler 
ezüstfényű utópiája.

Hol a racionalizmus határa?
Tényleg, szinte megrendülünk annak láttán, hogy mennyire emelkedett tartalmú volt 
a kubista művészet erkölcsi-esztétikai víziója az első világháború kitörése előtti pilla
natokban. Mert hiszen feltételezhetjük, hogy Kahnweiler ezt a magaslatot őrizte meg 
másfél-két évvel későbben írt elmélkedéseiben is ott, berni és zürichi magányában. 
Vagy tévednénk? Mert éppen Párizs, az elvesztett paradicsom utáni nosztalgia diktálta 
volna „a kubizmushoz vezető út” kristályosán klasszikus gondolatait?

Nos, a könyv szövege igazolhatóan élő beszélgetésekre megy vissza, azokra a viták
ra, amiket a fiatal galerista folytatott látogatóival a Rue de Vignon-beli boltjában (egy 
ilyen társalgást jegyzett fel Jacques de Gâchons is 1912 áprilisában a Je sais tout szá
mára). De az elmélkedés zürichi órái közelebb hozták az iskolai évek emlékeit is, a 
filozófiáról és az etikáról tanultakat. Kahnweiler egy későbbi levelében újra felidézi 
ezt a hangulatát: „Ma azt kell mondanom, hogy stuttgarti tanáraim bizony erős befolyással 
lehettek rám, és el kell ismernem, hogy szellemi beállítottságom is protestáns... Fichte szerint az 
embernek egyszer el kell jutnia az önmagával való azonosuláshoz: azt hiszem, hogy ez a gondolat 
igen helyénvaló. Ahogy jeleztem, nincsenek illúzióim afelől, hogy miféle porosz szellem rejtőzik 
az ilyen eszmék mögött, de mégis azt hiszem, hogy ez az egyetlen ideál, amely ez idő szerint még 
lehetséges.” {Levél M. Leiris-hez, 1932. III. 19. In: Kahnweiler, 1984/1986.)
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Kahnweiler Janus-arcú kalmára volt a művészetnek; galériájában ugyan merő gya
korlatiasság, ahogy a festő barátai és az üzletei fölött őrködő fürge pásztort alakította, 
aki azt is jól tudta, hogy a titkokat nem megbeszélni, hanem -  akár az erényeket -  
gyakorolni illik. Arcélének másik felével azonban mindig is a klasszikus műveltség felé 
fordult, és ezért vonzották őt a rejtett igazságokat napfényre táró szövegek, az öntör
vényű ösvényeket követő gondolatok, a lelkesítő ideák. Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a kubizmusról írt okos könyve sem a boldog békeidők terméke, hanem a szám
űzetés szülötte, és ezért is több benne a spekulatív elem, mint a mesterségbeli tapasz
talat vagy a praktikus jó tanács.

A másik korlátozás, amivel azonnal határt kell szabnunk a kötet érvényességének, 
néhány roppant egyszerű ellenvetés. Kahnweiler úgy fogja fel a képzőművészet nyel
vét, mint második jelzőrendszerbeli konvenciót. A kubista képek „ősformái” az ő fel
fogásában nyelvi elemek, amelyeknek egyezményes olvasatuk lehet -  használja is ve
lük kapcsolatban a lecture, illetve a Schrift szót. Nos, ez tévedés. A látás kategóriái -  ha 
vannak is ilyenek -  csak a látottak földolgozásának eszközei. Ha egy hegyet kúppal 
jelölve vagy egy tányért körként rajzolva látok, azzal csak a hegy és a tányér általában 
vett alakját konstatáltam, de nem absztraháltam tovább e tárgyak valamilyen olvasa
tára (péidául arra, hogy a magas hegy emelkedettebb dolgot jelenthet, mint amiből 
csak eszünk, vagyis a tányér).

A kúp és a kör tehát nem jel, hanem csak konkrét forma -  a jelnél egy szinttel mé
lyebben fekvő entitás. A „kubista formanyelv” (mert hiszen azért használjuk ezt a kife
jezést) lehet szigorú rendszer, sőt lehet jellegzetes, a festő személyére és a korszakra 
valló kézírás is, de soha nem válhatott más nyelvekre lefordítható szöveggé. Ha egy
szer elkészülne belőle egy ilyen fordítás, nem is lenne szükségünk többé rá.

Sántít Kahnweiler elképzelése a tekintetben is, hogy az emberiség hamarosan 
visszatérhetne az „ősformákban” konkretizálódott látásmódhoz. Vagyis hogy a min
dennapok gyakorlatában is lemondhatnánk az apró esetlegességekről a tiszta geomet
rikus formák javára. Kahnweiler -  és vele együtt sokan mások is -  talán tényleg úgy 
képzelte, hogy egy idő múlva minden művész „kubistán” fest majd, és ennek követ
keztében a mindennapok kommersz világában is elterjednek és kizárólagossá válnak 
majd a kubista jellegű ábrák -  vagyis hogy teljesen megszűnik a perspektivikus ábrá
zolás. Valószínű azonban, hogy a reneszánsz után eltelt négy évszázad folyamán 
összesen sem született meg annyi perspektivikusan korrekt rajzolatú ábra, mint a ku- 
bizmus fellépését követő esztendők bármelyikében (gondoljunk csak az újsággrafika, 
a reklám és a különféle fajta illusztrálás, a fotó, majd később a film és a televízió stb. 
roppant elterjedtségére). Ennek az lett az eredménye, hogy manapság tényleg hallat
lanul szenzibilizáltak vagyunk -  de nem a modern formanyelv rafinériáira, hanem 
éppen a régi módú perspektíva korrekt alkalmazására!

A kubizmus kibontakozását vagy általában véve is a modern festészet új stílusát 
egyebek mellett éppen az éltette, hogy a reneszánsz ízlésű ábrázolások eme dömping- 
jével szemben szükségessé vált az attól elütő jel, piktogram vagy térforma bevezetése is 
-  mégpedig elsősorban a művészet kedvéért, vagyis a kevésbé konkrét, a kevésbé meg
fejthető, az inkább csak a szokatlanságában és az emelkedettségében informatív erejű ábrá
zolások számára.

És még valamit: ami a kubizmusban annak idején szokatlan volt, azt lehet, hogy 
megszoktuk azóta, de még ma is csak kevesen képesek arra, hogy a kubista festmények 
emelkedettségét is megértsék. Erre gondolva azt kell mondanom, hogy a kubista mű
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vek éppen az ellenkező szerepkörbe kerültek, mint amit a megszületésüknél bábás
kodó racionalista esztétika szeretett volna: a szélesebb közönség számára (hasonlóan 
a magaskultúra sok más formájához) a kubizmus még ma is csak szórakoztató titok, 
játékos arabeszkek gyűjteménye, múzeumi talány.

A hűvös márványszobor és a büdös festék problémája
Nem fárasztóm az olvasót ezeknek a részletkérdéseknek a további taglalásával, hiszen 
amihez most el akarok jutni, az amúgy is csak az, amit Kahnweiler klasszicizmusának 
nevezhetnék.

Kahnweiler, a délhez, a latin szellemű művészethez vonzódó esztéta, csak mint ga- 
lerisla tudott feloldódni a festékszagú műtermek erotikusán színes világában, mint 
író és gondolkodó foglya maradt az Alpoktól északra folyó spekulációknak, a Lessing 
óta tartó Laokoón-vitának. A kérdés ott úgy hangzott, hogy szabad-e az ábrázolt hős
nek a fájdalomtól fölordítania, holott ezzel megsértené a művészet klasszikus követel
ményeit, amelyeket Winckelmann állított fel az ismert „edle Einfall und stille Größe” („ne
mes egyszerűség és csendes nagyság”) formulával. Tudjuk, a klasszikus válasz erre a kér
désre az, hogy nem szabad -  vagyis az erkölcsi ítélet előtte kell hogy járjon az esztétikainak.

Ahogy Kahnweiler elutasítja az imitativ festészet természetelvűségét, az tényleg sok
ban hasonlít arra, ahogy például Winckelmann rója meg Vergiliust azért, amiért nála 
Laokoón a fájdalomtól felkiált. Kahnweiler azonban bizonyos mértékig Lessing ár
nyaltabb esztétikáját is magáévá teszi, amikor végső elemzésében a műfaj függvénye
ként kezeli a kérdést, és a képzőművészet specifikus lehetőségeit taglalja a válaszadás
nál. Amiként a Laokoón-csoport is csak szobor volt és nem színház (s így hiába is pró
bált volna fölkiáltani), úgy a kép is csak látvány -  a látás kategóriái pedig nem ismerik 
a hangokat, a szagokat stb. Maradjon tehát az a festő csak a geometria tiszta „ősfor- 
máinál”. Ez egyfajta morál.

Igazolta az idő a kubisták galeristájának puritán ízlésű esztétikáját?
Nem igazolta. Kahnweiler -  aki például a nonfiguratív festészetet is elutasította, 

mert az absztrakt képek érthető okokból nem ígérhették a kompozíció és az ábrázolás 
szintézisét, amit viszont ő nagyon is megkívánt -, ez a Kahnweiler tehát csak a szinte
tikus kubizmus 1912 után bekövetkezett dekoratívabb (vagy „tisztultabb”) fázisában 
látta a kubista festészet igazi kiteljesedését. Az analitikus kubista képek ugyanis túlsá
gosan nyugtalanítók -  félkészek! -  voltak a számára.

Holott ez még nem is minden, hiszen azóta az is kiderült, hogy a kubista Picasso 
legkomplexebb felépítésű műveiben gyakran szerepeltek obszcén jelek, illetve ilyen 
utalásokat tartalmazó betétek -  Picasso sokszor inkább meg sem mutatta Kahnweiler- 
nek az ilyen kollázsokat! De ha megmutatta volna is, talán akkor sem döbbent volna 
az rá a művészi mágia és a szexualitás emez eredendő közelségére.

Először csak fél évszázad múlva, a kollázsok profán motívumainak vizsgálatánál 
vagy például a Picassónál is előképül szolgáló ún. „primitív művészettel” való ponto
sabb összevetés kapcsán, illetve Douglas Coopernek az analitikus kubizmust esszen
ciális megoldásként elismerő revíziója során derült ki a kubizmus igazi vajákos mivolta, 
egyebek közt például az a tüskés-bozontos közönségessége és a konvencionális morá
lon túllépő bátorsága is, ami Szent Ágoston vallomásait ugyanúgy jellemzi, mint 
Shakespeare királydrámáit. Talán nem vér volt az, ami a kubista képeken néha foly- 
dogált, de talán nem is könny -  akkor viszont meg valami még csúnyább.

Kahnweiler mégis úgy vonult be a történelembe, mint nemcsak vagyonokat meg
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alapozó vagy értékes gondolatokat papírra vető, hanem mint nagy műveket is világra 
segítő esztéta - vagyis mint szenzációs ritkaság. Zsenialitásához tartozott a sorsa (amit 
aztán megosztott a művészeivel is), ajó ritmusban adagolt marginalitás és ugyanakkor 
a szolid háttér, mi több, a világhír biztosítása. Ritka termékenységű pillanat a Kahn- 
weileré, kivételnek számító anomália Minerva házában!

A reflexiók kora
Álljunk meg egy pillanatra, és összegezzük, mire jutottunk az eddigi áttekintéssel. A 
kérdés az volt, mi a baj a jelenkori művészettel. Gyanúnk pedig lényegében véve abból 
állt, hogy úgy éreztük, a szépségét és konkrét érzékletességét elvesztett művészet, il
letve az ezzel a kiürüléssel nem sokat törődő kulturális közélet, amely az üzleteit nem
csak túlhevíti, de agyon is adminisztrálja, csak tünetei a jelenkornak. Ami mögöttük 
áll, az valami egészen más.

Az eddigiek során erre a lehetséges másra is megpróbáltam felhívni a figyelmet. így 
a művészet fokozatos áruvá válására, a klasszikus filozófusok kapcsán pedig a műal
kotások egész kozmoszát terhelő elméleti elnehezülésre és arra, hogy az ilyen speku
lációk éppen a művészet lényegének megítélésében milyen vérszegények. Külön esz
mefuttatást érdemelne a művészet historizálásának, vagyis történelemmé szegényíté- 
sének kérdése. És még mindig az elmélet problémája: a kubizmus első, klasszicizáló 
ízlésű elemzései ugyan még elmaradtak Picassóék műtermi gyakorlatának a játékot, 
az erotikát és a mágiát is ismerő életközelsége mögött, de mégis mindkettő, az elmélet 
és a gyakorlat egyek voltak abban, hogy fontos részletekben, így a művészi nyelv vagy 
az absztrahálás kérdésében mintha a filozófusok spekulációihoz kerültek volna köze
lebb.

És ha ezzel tényleg véget érne a felsorolás! Mert az egész eddigi áttekintés mögül 
egyre erőteljesebben tör utat magának az a már Platón óta ismert, tehát nagyon régi 
(és sokak által joggal veszélyesnek tartott) norma, amely azt írja elő, hogy a művészi 
munka és a róla szóló elmélkedés elsősorban ne esztétikai természetű dolog, hanem 
erkölcsi állásfoglalás legyen. Általában véve is a prioritások kérdése került előtérbe: mi 
a művészet gyakorlásának és egymást váltó, mindig másként funkcionáló társadalmi 
felkarolásának fő indítéka? Mit akarunk a művészettel?

Ezen az úton fogunk haladni továbbra is, miközben itt az eddigiek tanúságaként 
csak jelzem: ha közben egyre rosszabb közérzetünk támad, akkor abban, láttuk, tu
lajdonképpen nem a művészek és nem a gondolkodók, de még csak nem is a műke
reskedők a hibásak.

Hanem?
Bízzuk magunkat csak továbbra is a kínálkozó adatok és gondolatok folyására. Pél

dául, ha már úgyis a jelenkor bajainál vagyunk, hadd iktassak ide még egy prófétai 
kicsengésű idézetet Hegeltől, egy olyan részletet, amelyet ezúttal esztétikai előadásai
nak előszavából emeltem ki, és amely perfektté teheti a rossz közérzetek tárházát:

„A művészeti alkotómunkának és műveinek sajátos módja már nem elégíti ki legmagasabb 
rendű szükségleteinket; túl vagyunk azon, hogy a művészeti alkotásokat istenítsük, ekképpen tisz
teljük és imádjuk; hatásuk józanabb, s amit kiváltanak bennünk, még az is magasabb próbatételre 
és igazolásra szorul. A gondolat és a reflexió túlhaladta a szépművészetet. Aki sopánkodni szerel, 
tarthatja ám ezt a jelenséget elfaju lásnak, írhatja ama szen vedélyek és önös érdekek eluralkodá
sának számlájára, amelyek a művészet komolyságát és derűjét egyképp elűzik...

Bárhogyan álljon is azonban ez a kérdés, arról van itt szó, hogy a művészet már nem adja
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meg a szellemi szükségleteknek azt a kielégülést, amelyet a régebbi korok és népek benne kerestek 
és csakis benne leltek meg; azt a kielégülést, amely -  legalábbis a vallás oldaláról -  a legbenső
ségesebben a művészethez kapcsolódott. A görög művészet szép napjai elmúltak, csakúgy, mint a 
kései középkor aranykora. Mai életünk reflexiós műveltsége mind az akarat, mind az ítélet vo
natkozásában szükségessé teszi számunkra, hogy általános szempontokhoz ragaszkodjunk, és ezek 
jegyében szabályozzuk a különöst, úgyhogy általános formák, törvények, kötelességek, jogok és 
maximák számítanak meghatározási alapnak, és uralkodnak mindenekelőtt... Jelenkorunk tehát 
általános állapotát tekintve nem kedvez a művészeteknek. Magát a gyakorló művészt sem. a kö
rülötte egy re hangosabbá váló reflexió, nem csupán a művészetre vonatkozó általános vélekedések 
és ítéletek fertőzték meg és csábították arra, hogy munkáiba minél több gondolatot gyömöszöljön; 
nem, egész szellemi műveltségünk olyan természetű, hogy maga a művész is ezen a reflektáló vi
lágon és viszonyain belül áll...

Mindezen vonatkozásban a művészet -  legmagasabb rendű meghatározása értelmében -  szá
munkra már a múlté, és azé is marad... A művészet gondolkodó vizsgálatra hív bennünket, még
hozzá nem abból a célból, hogy újra művészetet hozzunk létre, hanem hogy tudományosan meg
ismerjük, mi is a művészet..." (Hegel: ESZTÉTIKA. Gondolat, Budapest, 1979. Tandon 
Dezső fordítása.)

Ez a világvége-hangulatú írás több mint másfél század évvel ezelőtt született, mégis 
úgy hangzik, mintha ma, a posztmodern kor kiábrándult és pragmatista légkörében 
fogalmazták volna meg. Az ok ismert: az idős Hegel valóban az őt körülvevő civilizáció 
végét érezte közeledni, s életművét is egyre inkább olyan összefoglalásként tekintette, 
mint ami majd ezt a befejezést lezárja és megkoronázza. „Egészszellemi műveltségünket ” 
reílektálta.

Az 1820-as évekről van szó. A művészetben a klasszicizmus utolsó évtizede ez, ame
lyet ugyan már kezdett fölváltani a szabadabb lélegzetű romantika -  de nem Berlin
ben, ahol Hegel élt. Itt, Schinkel építészeti terveinek közelében, a korai romantika is 
a klasszicizmus oszloprendjei mögé rejtőzött el, vagy rögtön a historizmus rajzos szá
razságával és tudálékosságával jelentkezett. S milyen volt akkoriban a hivatalos rangra 
emelkedett német festészet? Még mindig a Winckelmann által is rajongva becsült An
ton Raphael Mengs számított iránymutató nagyságnak (talán az ő „szürkén a szürké
re” festett grisaille-jei lebegtek Hegel szeme előtt, amikor papírra vetette a mottóba 
is felvett sorokat Minerva baglyáról). Mindent összevéve azt mondhatjuk, hogy Hegel 
nem túlzott, amikor így panaszkodott, hiszen nem láthatott mást, mint csak, ahogy ő 
maga is használta e szót, reflexiót és ami néha ugyanaz, rossz művészetet.

Aztán egészen más lapra tartozik, hogy ezt az alkonyatot mégsem követte éjszaka. 
Delacroix, Turner és Caspar David Eriedrich már dolgoztak, már festették képeiket 
az első naturalisták, jött Barbizon s utánuk az impresszionizmus, majd a posztimp
resszionista mesterek átvezetésével az egész modern kor, vagyis az avantgarde nagy 
hulláma. És közben a szecesszió naivitása frissítette fel a vizeket, aminek következtében 
hosszú időre az okoskodó reflexiók is eltűntek... Vajon a jelenkor tudálékossága is a 
naivitás ugyanilyen küszöbéhez vezet majd el?...

Maradjunk meg a szónál, amit fentebb Hegel is oly gyakran használt: reflexió. Az 
öntudat saját magát tükröző szemlélete -  így a lexikonok, amelyek esetleg kitérnek 
arra is, hogy a reflexió néha megsokszorozódhat. Mivel az öntudat már önmagában 
véve is szemlélet, annak reflexiója nem más, mint a szemlélet szemlélete, amit aztán 
tovább tudatosíthatunk magunknak, tovább reflektálhatunk és így tovább.

Nem térnek ki a kezembe került lexikonok arra, hogy a túlhajtott reflexió (mint
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ahogy a tükör használata is) jellegzetesen manierista technika, a kései korok kedvence. 
Az utóbbi két-három évtizedben fokozottabban foglalkoznak az arra ráérők a herme
neutika művelésével is, ami szintén nem más, minta művek finom technikájú vizsgálata 
a rejtett tartalmak irányában, és ez a vallatás is főként a műveknek öntudatunkba ve
títésével, illetve az arra való kulturális reakciók érzékeny regisztrálásával, vagyis a ref
lexiók segítségével történik. Egyfajta reflexió persze a híres-neves dekonstrukció is -  
bár igaz, hogy most már igen kritikus, sőt néha egyenesen negatív módon, mert iránya 
a megismerő, az igazságot feltáró rombolás. Ez éppen a hermeneutika szemszögéből 
nézve lehet értelmező, helyreigazító technika.

Mondhatnánk, hogy a megismerés és a művészeti leépülés korát írta le Hegel is a 
fenti idézetében, persze hűvösebb rezignációval és tényleg lemondva a rombolás (a 
kreativitás?) igényéről is: gondolatmenete így, a csendes panasz hanglejtésével idézi 
fel Minerva baglyának esti röptét: az alkonyat gyermeke a reflexió és a sokat tudás.

Hadd vessem itt közbe azt, hogy a reflexió mint a szemlélet síkján végzett tükröző
dés igencsak rokon azzal a fajta elemzőmunkával is, amivel egyes gondolkodóknál ta
lálkozhattunk, amikor azok a művészet metafizikus hátterét vagy erkölcsi indítékait 
vizsgálták. A nem elhanyagolható különbség viszont abban áll, hogy a reflexió nem fel
tétlenül társul értékítélettel, sőt azt mondhatnánk, hogy tiszta formája tulajdonképpen 
önkéntelen aktus, és mentes minden minősítéstől. A reflexió tárgya egyszerűen az, 
ami valamilyen oknál fogva közel kerül hozzánk, lefolyása pedig mintha ennek az el
lenkezője volna: annak ellenére, hogy (egy pillanatra) megtörténik a tárggyal való tel
jes azonosulás, mégis (ugyanakkor) meglehetősen indifferens távolságban maradnak 
tőlünk a dolgok.

Azt is mondhatnám, hogy a reflexió olyan technika, amely a spontán szemlélettől 
elindulva tart a gondolati megismerés, az intuíció tudatosítása felé (vagy fordítva!), 
de félúton, valahol a művészi alkotómunka közelében, a dolgok egészének megragadása küszöbén 
a megismerés cserepeire hull szét, és megáll. Az elemző gondolat vagy a komplex mű ekkor 
még nem született meg, de már oda az ártatlanság. Az éppen felbillenő egyensúly moz
zanata ez, a meglepetések, az intuitív felismerések öröme, de ugyanúgy: veszélyeket 
fölidéző ráfeledkezés, az ámulás pillanata is.

Az egész felismerésének és megragadásának a gondolkodás komponenseire való 
ilyetén széthullása egy sor érdekes momentumot villant fel. Felismerhető például e 
folyamat során a születő nyelv egyik-másik eleme is, mégpedig abban a mozzanatban, 
ahogy szinte spontánul, de többnyire visszavonhatatlanul megtörténik a képek szavakra 
vagy fogalmakra való fölbomlása. Ez a folyamat persze mindig csak első lépéseit teszi meg 
a reflexió során, a szavak itt még nem szavak, hanem bizonytalan ködformák, és a 
fogalmak is még csak fogalomcsírák. A reflektív technika többnyire csak a spontán el
nevezés pillanatáig jut el, még keresi a szavakat, még nem birtokolja tehát a tárgyát, 
ezért is nevezném a valóságot ostromló öntudat technikájának. Mindig van benne va
lami, ami az éppen megszülető fogalmakra hasonlít, mindig közel áll a reflexió ahhoz, 
hogy bevegye a várat. Kész arra, hogy azt, ami a felismerés tárgya, föloldja a tárgyi 
objektivitás idegenszerű varázsa alól. Azon dolgozik, hogy benne a tárgyak képekké, a 
képek pedig nyelvi csodákká váljanak.

Ha visszaemlékezünk arra, amit a kubista képek formai-nyelvi problémáinak kap
csán megállapítottunk, akkor talán nem is kell magyaráznom, hogy miért foglalkozom 
most ilyen részletesen a reflexió belső struktúrájával. A reflexió az a diótörő szerszám, 
amivel nemcsak a valóság objektivitását sikerülhet felroppantanunk, hanem megnyit
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hatjuk a művészeti alkotások formákká fagyott világát is. Mert a reflexió nemcsak tük
röz, hanem fellebbent bizonyos fátylakat is, átrendez, fogalmaz, már-már nevet ad, 
szinte magyaráz. A reflexió „okos”. És ne higgyük, hogy csak egyes emberek öntudati 
munkája. Egész korok, egész szellemi áramlatok sajátja is lehet. Egyszóval: vannak 
reflektív korok, amelyek talán nem igazán kreatívak, de annál többet tudnak beszélni a 
kreativitásról.

És tényleg igazat is mondanak, amikor így reflektálnak?
Hegel amikor a fenti idézetben lefestette a „szürkület óráját”, vagyis, ahogy ő hitte, 

a művészet örökre érvényes elmúlását, még nem tudhatta, mennyire csalóka volt az 
alkonyat, amit látott, és hogy micsoda turbulens művészeti fejlődés küszöbén állt a 
korszak, amelybe belefáradt. Mi már jobban tudjuk, hogy a dolgok mozgásformája az 
örök örvénylés. És ennek következménye, hogy a történelem dinamikája rendszennt meg
kerüli a reflektív ismeretekből levont következtetéseinket. És egyáltalán, a gondolatok és az 
ismeretek igazi funkciója teljesen más, mint amit például még Hegel is róluk elképzelt, 
amikor oly sikeresen reflektált. Igazi feladatuk nem az, hogy valamilyen hosszabb időn 
át is érvényes képet adjanak a világról, hanem sokkal inkább az, hogy teljesen más 
módon, mint ahogy azt eredetileg lehetségesnek tartottuk, épüljenek bele az esemé
nyek struktúrájába.

Jó példa erre maga Hegel, akinek esetét úgy látjuk, mint egy a reflexió rövidlátását 
példázó parabolát: a gondolkodó a szemlélet kiteljesedésére és a bölcselkedő kedély 
épülésére csak kilátótornyot emelt volna a hegycsúcsra, ez a torony azonban váratla
nul az elektromágneses tér egyik sarokpontjává vált, magához vonzotta a villámokat, 
és tűzbe borította maga körül a tájat. Levonhatjuk ebből azt a tanulságot, hogy a tör
ténelem dinamikája nemcsak a spekuláló szemlélőt csapja be, hanem a reflektív korok 
ürességét is megkerüli, és utólag mégis valamilyen váratlan tartalommal tölti meg az 
ilyen évtizedek vázát?

Ez a kérdés óvatosságra int, arra, hogy ne feledjük: ha fölrajzoljuk a jelenkor tér
képét, abból még semmit sem olvashatunk ki a jövőre vonatkozóan. Az eseményte
lennek tűnő reflexív korok nagy csapdája, hogy kiteljesedő gondolatokat kínálnak a 
szemlélőnek. Olyan lámpák ezek, amelyekből sokszor nem fény, hanem csak árnyék 
vetül a tájra.

Az idő tranzitív szemlélete
Ezt a figyelmeztetést előrebocsátva mégis megkísérlem, hogy fölvázoljam a képet, ami 
a jelenlegi alkonyaiban tárul a szemünk elé.

Az avantgarde elmúlásával -  hogy továbbra is Hegel nyelvét használjuk -  elgyengült 
és kimúlt a Szellem önmegismerésének kora, lezárult a szükségszerűségek periódusa, 
az öröktől rendelt formák küzdelmes megtalálásának és kitöltésének hatálya. És anél
kül történt ez, hogy valamilyen metafizikus célba érkezett volna el vele a történelem.

Ez Hegel ellen szól. Az elsimuló hullámok nyomán újra jobban látjuk a kontinuitást 
is, azt, hogy a kultúra nagy tájképében hosszú-hosszú ösvények kanyarognak, s mi 
majdnem iránytalanul és motiválatlanul választottunk közülük egyet. De kibékülünk 
ezzel a helyzettel. Örülünk annak, hogy megint több évszázadnyi szellemi érték hullott 
vissza az ölünkbe. Igaz, ezt csak reflektív módon konstatáljuk, csak a kései örökösök 
passzív bólogatásával (például azzal, hogy örülünk, hogy végre nem kell elvetnünk az 
„ellenséges” értékeket stb.). Az ilyenfajta passzivitás ellenére mégis megpróbáljuk ki
hozni ebből a vagyonból azt, amit még lehet: tőkésítjük az örökséget, és magas kama
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tok mellett forgatjuk a múlt minden egyes fejezetét. Megpróbáljuk, hogy minden 
egyes édes cseppet kiszorítsunk tehát a nekünk jutott történelmi kontinuitásból.

A kultúra szellemi és gazdasági épületére úgy vigyázunk, mintha tudnánk, hogy az 
utolsó menedékünk lesz talán ez a palota. A kultúra intézményei tehát fontosabbak, 
mint valaha, mert ezek az intézmények rezervátumok is egyben, amelyeknek mestersé
ges labirintjában az élet és az arra reflektáló kultúra kipusztulófélben lévő fajtái talán 
mégis egérutat nyerhetnek majd. Mit akarunk átmenteni a jelenből? Nehéz erre vá
laszolni. Inkább a veszélyérzet dolgozik csak bennünk, s ezért arról tudunk jobban 
számot adni, hogy mi elől is menekítjük az értékeket.

Legnagyobb ellenségünk ugyanaz, mint ami a legfontosabb szövetségesünk: az idő. 
Alakja, mint egyes vírusok egymást váltó generációi, állandóan változik, az idő ereje 
kikezdhetetlen. Ezért is érthető talán, hogy ahelyett, hogy legyőznénk (ahogy azt még 
az avantgarde próbálta), inkább barátunknak akarjuk megnyerni. Ami csak úgy le
hetséges, hogy mi magunk is arra törekszünk, hogy az idő egyik komponensévé váljunk. 
Ez az új, az alkonyati metafizika fő tétele, s még visszatérek rá, mert a jelen gondolat- 
menetnek is ez a legfontosabb eleme, úgyszólván a végső konzekvenciája.

Határozottabb képünk van az uniformizálódás veszélyéről. Ennek egyik fő forrása 
megint ugyanaz, mint ami egzisztenciánknak is alapja: az ipari termelés, ajól működő 
tőke. A modern kor gazdasága egyre bővülő monokultúrákat hoz létre, és ez a tör
vényszerűség még abban a formájában is hatékony, hogy az ilyen monokultúrák közé 
vegyített pihenőzónák is egyre inkább kaptafára készülnek -  például az alternatív kul
túra eredményeit is azzal kritizálhatnánk legsikeresebben, ha sikerülne kimutatnunk, 
hogy bár kézműipari szinten történik a művelésük, mégis, alkotásai előre gyártott ele
mekből készülnek, és sematikusak, mint a panelházak.

Fenyegetőnek érezzük a politikai élet szféráját is, noha összehasonlíthatatlanul ta
pasztaltabban és bátrabban megyünk elébe a politikai eseményeknek, mint ahogy azt 
egykoron a Viktória-kor nyárspolgára telte. A politika -  tudjuk -  tulajdonképpen nem 
olyan csúnya dolog, ahogy azt még anyáink is mondogatták, hanem csak egyszerűen 
veszélyes, és kész helyzetek elé állíthat minket, vagy olyan szituációkat teremthet, ame
lyekben nem lenne érdemes tovább élni. De nem csak a politikai kozmosz makromé- 
reteinek determinálóereje lehet fenyegető. Néha a politikai szerepvállalás mikrovilá
gának mérge is torzító hatású. A politikai élet ugyanis még a demokráciákban is te
kintélyeket épít fel, és egyenruhákat szab az egyes ember számára. Néha úgy tűnik, 
hogy nem is lehet kitörni e varázskörből, mert bár a kultúra rezervátuma talán pihenőt 
vagy menedéket nyújthatna, többnyire ezeket az intézményeket is a politikai szféra 
adminisztrálja.

Maradnának még mentsvárként a gettók és a szubkultúrák, amelyeknek viszont az a 
legnagyobb veszélyük, hogy bennük élve az ember elveszíti minden befolyását a gaz
dasági és a politikai események menetére. A gettók különben is csak emigrációk, ame
lyek a szabadság illúzióit nyújtják, miközben nincs másról szó az esetükben, mint az 
izoláció nyomorúságos fajtáiról. A gettóhelyzet fő baja az a lélektani spirális, ami egyre 
beljebb húzza a sötétbe az ilyen közösséget vállaló embert, aki úgy érzi, hogy csak ak
kor igazán biztos a helyzete, ha oly feszesek a gettóban érvényes normák, mint a ka
loda.

Előbb-utóbb a szubkultúrák is vagy gettókká válnak, vagy pedig, ha „fölfelé s ü l 
lyednek”, nem menekülhetnek meg a tömegkultúra uniformizáló hatásától. Amit 
ígérnek, vagyis a biztos rezervátum nyújtását, azt ezért nem teljesíthetik, mert ha van
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még proletariátus a szó archaikus értelmében, és ha van réteg, amit brutális eszkö
zökkel és kíméletlenséggel zsákmányolnak ki a médiumok, akkor az éppen az inspi
ráció csíráit hordozó szubkultúrák világa. És a kör itt zárul: a szubkultúra csak az elit 
lába elé terített szőnyegként számíthat hitelre, csak úgy maradhat versenyképes, ha 
vállalja a prostitúciót és ami egy ezzel, azt, hogy elsivárosodjon és hogy el is kopjon a 
használatban.

De nem apokalipszist akarok festeni, hanem csak körképet. Lássuk hát a bennünk 
dolgozó túlélési ösztönt és azokat a fortélyos eszközöket, amiket e csapdák kikerülé
sére kínál.

Ha listát akarnánk vezetni azokról a kulturális reflexekről és viselkedési formákról, ame
lyek az utolsó két-három évtizedben egyre nagyobb teret hódítottak, s lényegében már 
akkor rányomták bélyegüket a művészetekre is, amikor még a „posztmodern” szót föl 
sem találták, akkor nem fogynánk ki a feljegyzésre váró fordulatokból. Mégis a mai 
kultúra következő, leginkább feltűnő jellemzőit sorolnám fel itt gyorsan: 

multi-stiláris (vagyis eklektikus), 
stílustalan (vagyis antiesztétikus), 
nosztalgikus (vagyis manierisztikus, affektált),
marginális (ezt lehet úgy is érteni, hogy értéktelen, de úgy is, hogy értékellenes, min

denképpen azonban a konvencióktól és a „középtől”, az elit kultúrájától elforduló ér
tékszemlélet),

apokaliptikus (azaz fatálisán irracionális, néha a türelmetlenség és az állhatatlanság 
kapkodásával is megfejelve),

hedonisztikus (a percnek vagy a tágabb értelemben vett életforma-ornamentikának 
élő, ez lehet cinikus is vagy csak egyszerűen bánatos),

apolitikus (ami többnyire a politikai állásfoglalások egyik esete: politikai absztinen
cia; de lehet menekülő, tényleg struccpolitikát űző, illetve azt csak affektáltan megját
szó, választékosán „elit” magatartás is),

vallásosan transzcendens (sokszor csak a historizmus szenvelgő változatainak felme
legítése, még többször azonban a földrajz és néprajz irányában kitágult tömegturiz
mus egyik kísérőjelensége),

hermetikus (az eddig felsoroltak bármelyike lehet, de a beavatottak rejtélyeskedésé
vel, ritkábban: a tehetősebbek jó okkal titkolt pénzével),

network jellegű (ez a szakszervezeti mozgalomra emlékeztető érdekvédelmi háló, a 
magányosok összefogása a lokális kultúra megmentésére, rendszerint a postai vagy 
az elektronikus távolságáthidalás eszközeivel)...

...és aztán mind e felsoroltak is egyszerre vagy egymást felváltva...
Egy pillanatra kísértésbe esik az ember, hogy a „forradalmit” is felvegye a listára, 

de ennek ugyanúgy nincs helye itt, mint az „anarchizmusnak”, a „nihilistának” vagy 
az ideológiai, a tudományos, illetve a vallásos fanatizmus bármelyik válfajának. Ezek 
ugyanis egymást kizáró jellegű magatartásformák, amelyekre általában az jellemző, 
hogy nem tűrnek maguk mellett versenytársat. Abszolút érvényességre törekednek, 
és ezért mintha nem is tartoznának hozzá az újabban kialakult eklektikus ízléshez. 
(Vagy pedig ha mégis szemünk elé tolakodnának, akkor-jogosan vagy jogtalanul -  
rendszerint úgy tekintünk rájuk, mint a múlt maradványaira vagy mint korunk fő 
tendenciáival szembeforduló anomáliákra.)

Azoknak viszont, akiket fölvettünk a listára, közös tulajdonságuk, hogy csak relatív 
érvényű csoportosulások, ízlések vagy viselkedési minták, amelyek jól megvannak egy
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mással. Keresik is egymás társaságát, sőt, ahogy jeleztem, sokszor át is váltanak egy
másba. Mert ritka az olyan ember, aki ha a fenti divatok valamelyikével tart, kitartson 
az éppen favorizált ízlésminta mellett, s ne siklana át valamelyik rokon kulturális mi
liőbe vagy viselkedési formába. Az tehát, amit első megközelítésre még az eklektikus 
bőségének és a korlátlan reflexiók korának éreztünk, így változik át alaposabb szem
ügyre vétel után valami mássá: majdnemhogy az ízlés és az állandó miliőváltás egyfajta 
kényszerévé, a kultúrák tranzitív bejárásának életformájává.

Persze ha ezt látva az jutna az eszünkbe, hogy úgy ünnepeljük a kultúra és az ízlés 
ma divatos halmozását, mint a történelem korábbi korszakaiban elképzelhetetlen to
lerancia végre-valahára bekövetkezett valóra válását, akkor elébe vágnék az ilyen el
hamarkodott örömnek, és arra figyelmeztetnék, hogy a fenti viselkedési formák bizo
nyára nem a tolerancia erényének a gyakorlása kedvéért ilyenek, sőt valószínű, hogy 
általában véve sem ismernek erényeket. Inkább az lehet igaz az esetükben, hogy nin
csenek szilárd normáik, és hogy talán csak azért nem olyan harcosan elfogultak, mert 
elavultnak érzik az eddig használatos elfogultságok formáit.

Láttukra az az érzésünk támad, mintha egy széthulló üvegablak cserepeit igyekez
nénk fölfogni. Ajelenlegi kultúra olyan kehely, amit odatartunk a magasból aláhulló 
civilizációs eső alá, hogy benne gyűljön fel a manna; a kulturális kozmosz valamennyi 
halmazállapota és a művészeti formák valaha volt minden terméke vagy változata.

Feltűnt-e olvasóimnak, hogy a képeknek ez az ismételten széthulló, majd az öntu
datban újra és újra összegyűlő ide-oda áramlása mennyire hasonlít arra a mechaniz
musra, ami a reflexiónak is sajátja? Új elem csak az, hogy ahonnan e folyamat cserepei 
az eredetüket veszik, az nem a szemlélet valamilyen objektiven adott tárgya, vagyis 
nem a külvilág, hanem a szemlélő szubjektív időképzete. Mert a kultúra ebben az ösz- 
szevisszaságban már nem objektív keret, amit a személyiség kitölthet, hanem a keretek 
végtelen sora, az idő tengelyéhe állított egymásutánja, amelynek csak így, csak az idő 
kategóriájában van emberi értelmezhetősége és valósága.

Állítom, hogy ez a tranzitív kultúrkincs tényleg nem is a szűkebb értelemben vett 
kulturális érzékenység terméke, hanem inkább csak az igazán bőséges kultúrával és 
történelmi tapasztalatokkal rendelkező ember újabban kifejlesztett általános védekező 
reflexe -  egy maga csinálta újfajta időben való megkapaszkodása. A kultúrák ilyetén 
való bejárása, önkényesen választott sorra vétele és kifosztása ugyanis csak szimbóluma 
annak az időnek, amit az ember eddig egy irányban élt meg, most viszont szeretne több
irányú folyosóként is használni. És azért szeretné ezt, mert elege van abból, hogy saját 
magát, mint foglyot, egy bizonyos történeti korszak távlatába bepréselve lássa.

Korunkjellegzetessége (lehet, hogy újdonsága), hogy felszeretne lázadni az egydimen
ziós idő azon formája ellen, aminek a neve: történelem. Ami persze, bárhogyan szeretnénk 
is, tualjdonképpen lehetetlen kívánság.

A kultúrák sokasága és tranzitív bejárhatósága tehát olyan tartomány, amely tar
talmát tekintve emlékeztethet az időre, ám ugyanakkor egy többdimenziós teret el
foglaló, soha nem volt történelemre is példát szolgáltat. És úgy tűnik, tényleg az a 
helyzet, hogy amíg a föntebb felsorolt kulturális minták és viselkedési formák külön- 
külön nem képesek megfelelni annak a követelménynek, hogy a keresett nagy rezer
vátumot megtestesítsék, így együttesen, egymásba átjárható formájukkal, olyan meta
forát alkotnak, ami kissé hasonlít az emberi tapasztalatok szerinti időre is, de annál 
tágabb dimenziókkal rendelkezik, mert nagyobb mozgásszabadságot enged, és több 
vészkijáratot nyit meg.
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Foglaljuk össze megállapításainkat:
A mai multikulturális ember, akinek nem normája az eklektika, hanem csak min

dennapi szükséglete, a tágasabb 'kontinuitást keresi ezzel a többdimenziós magatar
tásformával, és mivel pillanatnyilag nincs olyan szilárd kultúra, amely közel hozná szá
mára a keresett kontinuitást, hát saját személyiségében és kulturális tapasztalataiban 
testesíti meg azt a tranzitív teret, amit tulajdonképpen az egzisztencia legtágabb for
májától, az időtől kívánna meg.

Eközben, a metaforák szintjén, ő maga is az idő egyik fonalává válik, amelyet aztán 
-  a reflexiók ingamozgáshoz hasonló technikájával -  az igazi időnél nagyobb szabad
sággal s több irányban is megismerhet vagy bejárhat.

Az erkölcs győzelme és egy korszak bukása
Az idő tranzitív jellege? A forrnák átjárhatósága? Emlékezzünk csak vissza a kubiz- 
musra, amelyben már megfigyelhettünk hasonló tendenciákat.

Az idő ott ugyan annyira formává komprimálódott, annyira tömör ecsetvonásokká 
sűrűsödött össze, hogy szinte el is tűnt a képekről. Minden a formai alakzatok kötetlen 
egymásba áramlása kedvéért történt Picasso vagy Braque műtermében, és ennek a 
folytonos áramlásnak és egységnek a tere volt a kép ideje is -  egy imaginárius idő, egy 
csak képzelt entitás, majdnem dimenzió nélküli világ, ami, ha jobban odafigyeltünk, 
láttuk, hogy nem is volt más, minta vászon ritmikus formákkal megtelő felülete-akár 
az óra monoton ketyegése, oly kopár (nyilván innen az analitikus kubizmus felülmúl
hatatlan komplexitása).

Ezen a sík felületen azonban éppen olyan szabadon vagy még sokkal nagyobb sza
badságot élvezve mozgott a szellem, mint amilyen szabadsággal a mai multikulturális 
kor sokdimenziós terében szeretne mozogni. Igen, a kubizmus abban különbözött 
napjaink szintetikusan létrehozott sokdimenziós idejétől, hogy volt bátorsága lemon
dani arról az egyetlen dimenzióról is, ami az időnek a jellegzetessége. Volt stílusa, 
szerette a kötöttségeket, merte vállalni a kopárat.

Elárulhatom, hogy azért foglalkoztam hosszabban Kahnweiler neokantiánus gon
dolatrendszerével is, mert bár túlságosan spekulatív volt, és így meghaladhatónak bi
zonyult, erkölcsi normáit, etikai hátterét vizsgálva mégis elgondolkodtató összefüggé
sekre nyithatja rá a szemünket. Furcsa eredményre jutunk ugyanis, ha megvizsgáljuk, 
hogy, az erkölcs és az esztétika páros táncát szemlélve (amit oly emlékezetes erővel 
éppen Kant fogalmazott meg a számunkra), e kettő közül melyiknek az oldalán áll 
inkább a kezdeményező szerep -  ki vezeti itt a párját?

A kubista festők a szó nagyon pogány értelmében voltak csak erkölcsösek -  műkö
désük első évtizedeiben a legtöbb vasalt nadrágot viselő ember azonnal és mély meg
győződéssel erkölcstelennek nevezte volna őket. Művészetük vitathatatlan nonkon- 
formizmusa azonban akkor is etikus fényben ragyogott, ha egyik-másik képük netalán 
obszcén vonatkozásokat viselt volna, vagy -  ahogy azt Braque-nál látjuk -  a szobafes
tő-mesterség alantasabb (de szebb, mert igazabb!) fogásait, a tapasztást, a márványo
zást vagy a flóderozást vezette be a magasmúvészetbe, s nem sokat törődött a valeurök 
érzékeny visszaadásával.

Vagyis a kubizmus indítékai csak részben voltak esztétikaiak, csak annyiban, ameny- 
nyiben az impresszionizmus illuzionizmusa és Cézanne objektivitása, illetve e kettő 
közti nyilvánvaló ellentét is föladta már a leckét a számára. De már magánál Cézanne- 
nál is etikus fényt kap a legfontosabb „szakmai” elem, a kompozíció keresése. Már az
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őt érdeklő objektívebb stílus is az erkölcsi jó kérdésének egyik érdekes változata! Csak 
fő a kívül-belül szolid szerkezet. Adjuk hozzá ehhez az erkölcsi bátorsághoz és a mes
terség kérdéseiben mutatkozó fanatikus tartáshoz például a fiatal Picasso fenegyerek- 
ségét is -  megint egy esztétikán kívül fekvő minőség! -, és máris előttünk áll az induló 
kubizmus egyértelmű etikai indíttatása, a társadalom margóján képviselt igazságra, a 
nonkonformizmus utópiájára, azaz végső soron az erkölcsre épülő ars poeticája.

Milyen eredményre jutunk, ha ugyanezt a vizsgálatot a mai kor multikulturális kö
zegében végezzük el? Talán meglepő, de majdnem ugyanennyire művészeten kívüli, 
már szinte erkölcsi indíttatású lesz a kikerekedő kép, legfeljebb azzal a különbséggel, 
hogy a szóban forgó erkölcsnek ez esetben valamivel halványabban virít majd a pozitív 
előjele, vagyis hogy kevésbé megnyugtató a fizimiskája.

Mert vitathatatlan, hogy a kultúra jelenleg dívó koktéljainak az előállítását sem esz
tétikai szempontok irányítják. Azért van szükségünk e hódító italra, mert a történelem 
által ránk rótt eszmékben és metafizikákban csalódva a szabadság és az idő olyan for
máját akartuk végre megteremteni, amit úgyszólván a saját testünkből, a kultúra ed
dig felgyűlt anyagából építhettünk fel. Ez a háttere annak a nyilvánvaló igazságnak, 
hogy a multikulturális tér nem esztétikai, hanem szociális szükséglet. I la e tér lélektani 
hátterére vagyunk kíváncsiak, akkor a szabadságvágy kielégítésében, a cselekvés, il
letve az önmegvalósítás korlátlan érvényesülésének vágyában találjuk meg a rugóit. 
Elég „erkölcsös” ez a vágy?

A baj nem is itt, az elméletben van (ami tulajdonképpen szép, mert hiszen -  egészen 
valószínűtlenül sokrétű és transzparens formában -  például még Kant tanítását is 
visszahozza nekünk a kategóriákról), hanem abban a nagyon prózai fogyatékosság
ban, hogy a multikulturális térben élve illúziókat építünk fel magunknak, miközben 
kioltjuk az élethez elengedhetetlenül szükséges primer reflexeink világát. Hogy a 
meggyűlök történelmi tér helyett valóban simább, homogénabb teret nyerjünk, ahhoz 
tagadhatatlanul szükséges a kultúrák visszaöklendezése és összemosása, de ez a ho
mogénabb tér az értékek homogenitását is jelenti. És ez kiöli a mélyebb rétegekben 
munkálkodó kulturális örökséget, a sorskérdések iránti érzékenységet, az etika, a má
gia, a katarzis vagy a megváltás -  kinek-kinek hogy -  sok ezer éves technikáját.

A mai világ olyan kaleidoszkóp, amelyben nem a térformák tükröződnek és áram
lanak akadálytalanul egymásba, hanem a kultúrák és az időminőségek. Az ember szí
vesen veti bele magát ebbe az árba. A sokdimenziós fénytörésben játszó idő azonban 
becsap minket. Minden korábbi helyzetnél jobban kiszolgáltat bennünket ugyanis an
nak, ami a háttérben várakozik, hogy újra színre léphessen -  a történelemnek. Ez a 
történelem előtti csend, ez a kiszolgáltatottság ennek a nagyobb mozgásszabadságot 
kiharcolt mai világnak a legveszélyesebb csapdája.

Addig is azonban, míg lehull a csapóajtó, a multikulturális társadalom önfeledten 
játssza a maga játékait, és egyfajta metanyelvet épít fel a kultúrák bőségéből, miközben 
teljesen belefeledkezik az így alkotott szimbólumok világába. Nap mint nap látjuk, 
amint e dominó kockáit az egymással szemben ülő játékosok olyan formákká rakják 
ki, amik azután megint csak más-más alakzatokra, mégpedig az életstílus vagy az ízlés 
képeire hasonlítanak, illetve, tovább transzformálva, a vágyott pályakép és a siker fel
hőjátékára. Ajáték már nagyban folyik, s ha nem vesz is részt benne mindenki, sokan 
értik a nyelvét. És bár kritizálja, ebbe a nagy játékba igyekszik beszállni a szegények 
óriási kasztja is: az alternatívok névtelen tömege vagy a harmadik világban élők rop
pant társadalma.
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Mondhatnám, hogy amit ezzel a csillogó kaleidoszkóppal szembeállíthatnánk, az 
nem lenne más, mint valamivel több naivitás és -  szégyellem leírni -  egy kicsit több 
őszinteség is talán, egy egész kevésjó értelemben vett elfogultság. Az a monolit egység, 
az érzékek és gondolatok ama tömör integritása, amivel utoljára talán Cézanne látta 
a világot. De jobb is, ha nem hozok szóba ilyesmit, mert csak a nosztalgia hangját éb
reszteném vele, a tudománytalan sóhajtozást.

Riegl az ilyen kérdéseket azzal intézte el, hogy miután megállapította, melyik kor
nak milyen művészet dukál, a „miért”-re úgy válaszolt, hogy visszavezette a kérdést a 
„Kunstwollen” fogalmára. Egy-egy korszak tudja, milyen művészetre van szüksége, és 
aztán meg is csinálja magának. A miénk is tudta. „Egész szellemi műveltségünk” akarta 
így -  hogy Hegel fogalmazásmódját idézzem.

Egy korábbi dolgozatomban (A KORSZAK MINT MŰALKOTÁS. Köln-Budapest, 
1981/88) már jeleztem, hogy nem elégedhetünk meg Riegl kissé ködös utalásaival. 
Mert ha már köd, hát legyen nagy. A modern kor embere ugyanis már nem elégszik 
meg azzal, hogy csak művészetet alkosson a saját képére és hasonlatosságára, hanem 
legszívesebben rögtön egész korszakokat teremtene magának. Természetesen művé
szi korszakokat is. A huszadik század izmusai úgy léptek föl, mintha külön-külön is 
felérnének egy reneszánsszal. Ez volna az „Epochenwollen” tanítása.

Látjuk azonban, hogy a magunk képére teremtett korszak szép utópiája helyett 
csak a korszakok sokféleségének és egyidejű szerepeltetésének a rutinjához érkeztünk 
el. A művészetnek kuss a neve, ha föllép a kultúra színpadára a mindennapok morálja. 
Ez a morál pedig úgy hozta magával, hogy csak begyűjteni tudjuk a korszakokat, és 
az életformák Bábele az, amit aztán felépítünk belőlük. Ennek a Bábelnek a díszítése 
foglal el minket jelenleg, vagyis az életformák sokdimenziójú terének a továbbszövése, 
a szálak szórakoztatóbb mintájú bonyolítása.

Kahnweiler tévedett: a publikum nem fut a jó művészet után. Győzött a közönség 
és vele a konform, a vasárnap.

Takács Zsuzsa

ÖT VERS

Anyámnak
Életfa

Végül is nem láttad a megjelent verseket. 
Jöttem-mentem, titkos küldetésben 
utazó, sorra megírtam őket,

és most ünnepeltetem magamat. Nem jársz 
a városban többé, nem tudod, hány helyen 
égnek érted a csaknem halotti gyertyák.
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Meggyújtottam őket, túlélésre játszó 
fehér galléros deviáns. Hideg 
élősködők, zord fürtökben csüngünk egy fa

nedvedző oldalán (mely apánk és anyánk). 
Ha kivörösödött szememet lehunyom, 
látom a tátongó sebet a fán.

Eszerint él

Ha kivörösödött szememet lehunyom, 
ezt a kísértetképet látom 
(szégyenemben nyilván), vagy egy másikat:

egy ütlegelt és beroskadt lovat, 
melyet nem láttam negyven éve, és most 
szakadatlan mégis felmerül. Emlékszel?

A rángó bőrhöz szögezte szememet 
a látvány. Az elmozdíthatatlan kocsi előtt 
tántorgott a szánalmas gebe,

és ütötték, alig tudtál onnan hazavinni. 
Eszerint még él, hiszen újra látom, 
és kínzatása folyik még tovább.

Szeretnék vidámabb jeleneteket

Szeretnék vidámabb jeleneteket idézni, 
de nem jut eszembe egy sem. Képtelenség, 
hogy kudarc lett volna az életed,

mint ez az utolsó két-három év.
Akármit csinálunk, most már csak várunk. 
Várnak az elakadt villamosok.

A szimatoló, tompa őskori állatok, 
vár a megforgatásra kész, szívemre 
irányított kés (sietek hozzád).

Valami muskátliillat egy ablakon 
beáradt egyszer, egy nyaraláskor.
Ugye tudsz a mentségemre idézni valamit?
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Igen, a hasonlat nyilvánvaló

Igen, a hasonlat nyilvánvaló, 
az elmozdíthatatlan teher elé kötött 
pára és a te helyzeted közötti azonosság.

De hogy a szemem láttára téged üssenek, 
és eltakarod az arcodat, ne érje az ostor!
Úgy teszek, mint aki nem látja, amit néz.

Közben megmosom lábadat
(felitatom a patákon végigcsorgó vért),
de fél szemem a meg-megránduló ostorra les.

Lehet, hogy a verés szüneteiben elúszik egy felhő 
lakótelepi börtönerkélyed felett, de bent a szoba 
mélyén zihálást hallani és ostorpattogást.

Megfejtés

Ki engedi, hogy egy csontjára apadt testet 
üssenek, hogy felszerszámozzák kemény 
szíjakkal és egy kordé elé befogják?

Egy kocsis szénfekete arca vibrál, 
a kínlódó paták kőzűzalékkal és forró 
kátránnyal a bőrét teleszórták.

Káromkodására kihegyesedik az én fülem is. 
Szeretném érteni, mit üvölt, mit kíván, 
szívesen teljesíteném parancsát. Lehet,

hogy azt akarja, a terhet lökjem kicsit tovább. 
De nem akarom elmozdítani a rakományt.
(A koporsód elé befogva te állsz.)
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Kovács András Ferenc

GYERMEKDAL: KRISZTINKÁRÓL

Krisztinka Geníbe megy, 
VarázsköVem vele...
Hajói meggondolom ma -  
A kis kavics zsolozsma, 
Királyságom fele...

Krisztinka, vidd szemem: 
Valódból szertenéz...
Bámuld a tiszta Svájcot,
S ha néha visszafájsz ott -  
Ne vádolj, mert nehéz.

Krisztinka, jóapád 
Már nem lehet veled:
O kócbohócka, tigris... 
Költőcske, kósza igric -  
Maholnap elfeled.

Krisztinka messze száll: 
Belőlem, tőlem el...
De nem hagy cserben engem, 
Habár a büszke Genfben 
Lehet belőle Belle...

Krisztinka, jóapád 
Játékos Szörnyeteg -  
Inkább csodáld a Lémant...
O csak poéta, nímand: 
Nemléttől görnyeteg.

Krisztinka, távolom,
Versem, te vagy hazám, 
Vadóc aprócska lányom -  
Apád csak ócska lábnyom 
A csönd talapzatán.

Krisztinka messze megy, 
Varázskövem vele... 
Megáldlak. Légy te Svájcom -  
Hozzádig el se látszom, 
Lelkem túlsó fele...
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Mándy Iván

HUZAT PAPA

az előszobában, a reggel templomában. Előtte a cipők gyülekezete tisztulásra várva 
egy kiterített újságpapíron. O meg a falnál. Jó, jó, majd kezelésbe veszek mindenkit. 
Nem kell aggódni. Dörzsölök és fényesítek. De előbb még hallanom kell 

a lépéseket a lépcsőházból 
az öregek csoszogását
a bevásárlásból hazatért asszonyok trappolását 
a káromkodást, ahogy elvágódnak a lépcsőn 
a lépcsőházi köhögést 
a hörgést valahonnan a mélyből 
a lift kétségbeesett rángatózását, akadozását 
a csövek zúgását 
az ajtók nyikorgását 
egy tiszta férfihangot.
-  Öt-kettő.
A hörgés egyre szakadozottabb. Ez már fuldoklás.
A ház csöndje.
Gyászjelentés egy cipőn.
A férfi felveszi, figyelmesen elolvassa.
Gyászollak, míg élek, soha nem múló szeretettel Gizus, Pista, Borbás Gabi, Elek, Klárika, 

Ilonka...
Kicsapódnak az ablakok és az ajtók. Huzat vág végig a lakáson.
Valaki óriási huzatot csinált. De ki lehetett?
-  Huzat Papa! Huzat Papa!
Úristen! Ki az a Huzat Papa! Eehet, hogy én? De hiszen nem is én voltam. Vagy 

talán mégis...?
Repülnek az iratok, a cetlik, a feljegyzések, a receptek. Látni senkit se lehetett. 
Csak a hangok. A hangok ingerült hullámzása.
-  Meddig csinálod ezt még?
-  Azért jó lenne már becsukni az ablakokat.
-  Nem is én nyitottam ki.
-  Ne mondd!
-  Talán a szomszéd?
-  Nincs is szomszédod.
-  Nincs! Nincs!
-  Becsukni!
-  Irgalom!
Csönd.
Fekete betűk.
Várakozó cipők.
Ne higgyétek, hogy megfeledkeztem rólatok.
Hohó! A partecédula! Az előbb még az előszobában, most meg... na persze, ez az
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orkán... Gyászollak, míg élek, Gizus, Pista, Borbás Gabi, Ilonka... az egész család... soha nem 
múló szeretettel.

Iby András!
Mit akar itt Iby András?
Az előbb még nem állt itt ez a név, és most csak így egyszerre... Bizonyára mély 

barátság fűzte az elhunythoz. És az elhunyt családjához.
Iby András.
Várjunk csak. Ismerős név. A Darlingba járt. Nem volt éppen törzsvendég, de azért 

elég gyakran.
Egy távoli asztal mellől néztem. Vékony papírszeletek fölé görnyedt. Irt valamit. 

Fordított, egy szerzetes szikár szenvedélyével. Olykor hátrahajolt. Majd megint a pa
pírszeletek fölött. Nem nézett fel, ahogy átszólt:

-  Iulius Caesar: A gall háború.
Ezzel mintha mindent elmondott volna magáról.
Nem hagyhatom cserben a cipőket.
De látnom kell, ahogy a halak egymással szemben úsznak.
Igen, a halak egymással szemben úsznak a faliszőnyegen.
Mióta van itt ez a faliszőnyeg? Ki vásárolta? Ki ajándékozott meg vele?
A Harmos Pannival akasztottuk fel. De nem tőle kaptam. A Tibainétól?
A halak egymással szemben.
Egy női harisnya hosszan belelóg egy arcba.
Felszakított száj.
Oldalt fésült haj. Lenyalt. frizura.
Középen riasztó kopaszság.
Földrész, ahonnan már minden kipusztult.
Valaha még könyvtáram is volt. Mondhatnám, hogy értékes könyvtár. Ellopkodták 

a köteteket.
Egy parányi gomb belepottyant a kagylóba. Utánabámult. Mintha minden beleve

szett volna abba a zuhatagba.
Nedves lett az ajka, ahogy megkérdezte:
-  Mi van Szuszics Ibrahimmal?
A kérdés elhalt.
Egy láb az esőben.
Kint felejtették?
Egyáltalán elfeledkeztek róla?
Magára maradt.
Valaki majdcsak elviszi.
Addig meg ázik.
Ki visz haza egy agyonázott lábat?
A cipők odakint az előszobában. Várnak, várnak az újságpapíron.
-  Na tessék! Lefogadom, hogy kibámul az utcára! Felfedezett valakit vagy valamit. 

Egy kapualjat, egy összetört ernyőt a pocsolyában, mit tudom én...
Rólunk meg szépen megfeledkezett.
Ismerjük ezt a figurát, 
ígérgetni, azt tud!
És abban a pillanatban már el is felejti.
Az ígérgetés világbajnoka. A hazudozásé.
Ennek aztán semmit se jelent az adott szó.
Az adott szó! Az adott szó!
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Rozgonyi Iván

ANDANTE

Öreg barátomnak, 0. M.-nek

Az úton, látja, fölfelé
hogy lépked ágra ág, 

ki maga lassan lefelé, 
gyökereknél alább; 

mert, így vagy úgy, a haladás 
mindenkinek kijut, 

az úton nincs is semmi más, 
mint föl-le másik út.

Hová sok gyűrűs vőlegény
-  fasor, toronyiránt, 

mit hófátyol a jegenyén
menyegző táncba ránt?

-  köröket írva követik 
a csábos éveket, 

a közös vágy követeit, 
hogy égig érjenek.

S ne volna semmi az előtt 
más cél, ki ott halad, 

hogy magához vezesse őt 
a tornyos fák alatt, 

mint az, hogy végül is -  harang 
ha szól az emberért, 

előlünk eltűnjék alant?
-  hát akkor minek élt?
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A HATODIK STANZA
Orfeusz

„Ein Wesen regt sich leicht... ” 
(Goethe: 

Urworte. O rphisch)

Hogy int felém a velem-összefüggés! 
ha lentebb zajnak érthetetlenebben 
némán rebben beszélő kéz a tüskés 
bozót felől: ne félj! hol visszaretten 
a józan ész, de még az is, ki küzd és 
nem reked lenn -  mint annyi tehetetlen... 
...hogy int! felém, mikor a völgy felé int, 
majd úgy a hegy felé, hogy szinte érint.

EGY ASZTALNÁL

Hadd üljünk szemtől szembe: szemeidbe nézve 
láthassam is, míg hallgatom, 
mint surran ál e tavakon 

szived villámaként -  hogy szavam megigézze 
-  szavad, e robbanó atom, 
s te is -  visszhangját -  mondatom 

előbb villanni lásd...
De mondd: hát nem nehéz-e 

a sort, mit tinta árnya von 
papírtükörre kataton

betűkkel itt -  azért, hogy majdan fölidézne 
„olvasóján” más kor, mely hangot adhat annak,
-  ily fénnyel dobni át egy még sötétebb napnak? 
Hajolj fölém!

-  immár a vers tükrében ezt lásd: 
villám elalszik, tó kiszárad, 

egy vak hang hagyja el az asztalt, azt a tájat, 
ahol beszélgetünk

-  beszéltünk s láttuk egymást. 
Ahol -  beszélhettünk.
Ahol -  még láttuk egymást.
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HOMMAGE À UN MADÁRIJESZTŐ

Csipogott sok madár, dús erkélyek alatt 
szárnyas szivét magért kitárva.

De volt, ki önmaga maradt, 
kitéve pusztuló, mosolyországi tájra.

Csak állt -  termőtokok lenézett őre -  lenn, 
madárijesztő, marcona 
vitéz, magányos katona.

Ott nyomta vállait a néma-védtelen 
had mundérjának két begombolt-béna szárnya, 

az undor és a förtelem.

S fent -  morzsa lett a gabona.

Domokos Mátyás

MORZSÁK WEÖRES SÁNDOR 
ÍRÓASZTALÁRÓL

A jobbomon szent Brahma isten 
és Visnu ül a balomon,
Sivának már nem is jutott hely, 
kinn füttyöget a ganajon. 
Csikori esi!
Csikori csa!
Csikori passz!

*

Nagyon 
boldog vagyok 
és a
könnyem potyog
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E-ej uchnyem 
e-ej uchnyem, 
me-e-e-eg
szakadunk csaknyem.
Visszük a sok könnyet 
hordóban, sajtárban, 
immáron magunk is 
úszunk a könnyárban.

*

Fülembe mászott a Gaurizankár 
és a szú kimarta alólam az ágyat. 
Kerestem valami keményet 
és találtam valami lágyat.
Csikori esi!
Csikori csa!
Csikori passz!

*

Ifjú nem vagyok, de csinos, 
kínrímes és krinolinos, 
kicsit imbecilis, de bájam 
mint bacilus, fertőz az

országban.

*
Vén vagyok, de még üde, 
nem is vagyok nagyon hülye, 
aranyfésüvel kínzóm a lányom, 
vérzik a fejbőre, de nem bánom.

*
Fontos tanácskozási ügyvitel 
hajszálgyökere okiratilag 
igazolja, hogy énekel 
a hivatali pecsétmaszlag.

Engem maszlag, téged maszlag, 
én vagyok a ka-ka-kamarás, 
engem maszlag, téged maszlag, 
nem árt nekem a ku-ku-kutya-

marás
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Agg vagyok 
bb -  bb -  bb -  bb 
aranyfésü a kezemben 
horák köp-köp-köp 
selyem zsebkendőm 
tele lett köpette! 
aranyfésü 
köp-köp-köp 
és a
könnyem szakad,
fognék
egy madarat
örömömbe bruhu-hu-hu- 

hu-jaj-jaj-jaj!
*

Táncol a Hold 
fehér ingben.
Kékes fényben 
úszik minden.

Jár az óra: 
tik-tak, tik-tak.
Ne szólj, ablak, 
hogyha nyitlak.

Ne szólj, lány, ha 
megcsókollak.
Fehér inge 
van a Holdnak.

*
Ezek a morzsák minden valószínűség szerint 1947 táján hullottak le Weöres Sándor íróaszta
láról - legalábbis így emlékezik vissza rájuk megőrzője (akinek a szívességéből közölhetjük 
őket): Farkas Ferenc zeneszerző. Ő akkoriban Székesfehérvárott volt a Zenekonzervatórium 
igazgatója, s egyben szállásadója a konzervatórium épületében a költőnek, a város szabadmű
velődési előadójának. E morzsák keletkezéstörténetéhez tartozik, hogy működött akkoriban 
Székesfehérvárott egy kitűnő bábszínház, s ők ketten elhatározták, hogy a társulat számára ír
nak közösen egy zenés groteszk bábjátékot. Ezek a morzsák, amelyeket egy kockás zsebnotesz 
kitépett lapjaira plajbásszal firkantott le Weöres Sándor, a tervezett, de sajnos soha el nem ké
szült groteszk bábdarab hangpróbái, színvázlatai, s érezni rajtuk egyrészt, hogy a Barbár dal, 
az Arany kés forog, a T áncdal és az Eidolon (később: Áramlás szobra) tőszomszédságában 
születtek, másrészt, ami irodalomtörténeti becsüknél is lényegesebb, hogy ezek a szilánkok is 
a géniusz keze nyomát őrzik. (A közlés sorrendje természetesen esetleges, hiszen a vá z, amelyre 
Weöres Sándor felfűzte volna őket, nem készült el, de például a „Táncol a H o ld ” kezdetűt a 
RongyszŐnyf.g első sorozatából emelhette ki a tervezett játék számára.)

Farkas Ferenc iratai közt megmaradt azonban egy tervezett színpadi játék vázlatos, szinop
szisszerű leírása Weöres Sándor kézírásával (hogy a bábjátéké-e vagy más elképzelés rögzítése, 
ma már nem megállapítható). -  A shakespeare-i képzeletre valló szövegnek címe nincsen.
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Előjáték. -  Succubus ördög vígan fickándoz a levegőben. Jön a halál, és el akarja vinni; 
már húszéves elmúlt Succubus, ennyi az ő fajtájabeli ördögnek elegendő. Succubus 
könyörög; s elmondja, hogy ő Gora örmény királynénak egy gondolatából született, 
mikor Gora még lány volt, s ábrándjából megalkotta a hozzá való legényt; ő Gorának 
s a ködalaknak gyermeke. A halál gondolkozni kezd: Succubus életben maradhat, ha 
maga helyett megszerzi neki Arviragus örmény király és Gora királynő két gyermekét, 
Levontot és Szelimát, Succubus féltestvéreit. Succubus beleegyezik; háromheti határ
időt kap. -  A jelenet színtere a homály; láthatatlan kórus énekel a beszélgetés részei 
között.

I. felvonás. -  Arménia. A király trónterme. Arviragus király és Cora királynő örülnek 
boldog házaséletüknek, békés uralkodásuknak. Jön lányuk, Szelima és ennek vőlegé
nye, Pórus indiai királyfi, s közeli házasságukról beszélnek. Jön fiuk, Levont, akit szin
tén házasságra biztatnak, de ő Prokop erdei remetéhez jár, és szintén remete akar 
lenni. -  Jön Succubus mint perzsa követ. Összevissza beszél; a király és királynő zavar
tan kimenekülnek, mondva, hogy fáradtak. Succubus ekkor elhiteti Szelimával, hogy 
Pórus megcsalja őt, s ezt maga is meg fogja látni, ha kijön este a szakadékhoz. I .evonttal 
pedig elhiteti, hogy kedvese, Szoszima, akivel Prokop remetekunyhójában szokott ta
lálkozni, pár nap múlva meghal. -  Levont és Szelima bizalmasaiktól, Montanus és 
Mentius udvari bölcsektől kérnek tanácsot; mindkettő azt a tanácsot kapja, hogy men
jenek ki a jelzett helyre.

Közjáték. -  Szoszima és Prokop ülnek a remetekunyhó előtt, és énekelnek. Várják Le
vontot.

II. felvonás. -A  szakadék szélén. Vihar. Jön Szelima, és találkozik a halállal, aki csupa 
jóindulat; Szelima pedig nem bízik már másban, csak a halálban. Szelima sürgetve 
hívja őt, de a halál figyelmezteti, hogy vannak-e rendezetlen földi dolgai. Szelima el
mondja, hogy megcsalja őt Pórus, a vőlegénye. Közben odaér Prokop varázslata foly
tán levont mint viharban eltévedt ember; találkozik húgával, akit a halál gyengéden 
gondjába vett. Levont megijed; a halál biztatja, hogy egyedül őnála lesz jó dolguk, de 
addig úgyse mehetnek, míg ügyeiket el nem rendezték. Megígéri, hogy elkíséri őket 
Prokop kunyhójához.

Közjáték. -  A király és királyné aggályoskodnak a furcsa perzsa követ miatt. Mentiusz- 
szal és Montanusszal. tanácskoznak, kik bölcs tanácsokat adnak; de aztán a két tudós 
négyszemközt egymásnak bevallja, hogy ők sem értik.

III. felvonás. -  Prokop kunyhójánál. Szoszima beteg: Succubus láthatatlanul gyötri őt. 
Szoszima démoni álmokat lát, majd magához tér, és kéri Prokopot, hogy segítsen rajta; 
de Prokop nem zavarja el Succubust. -  Jön a halál a két testvérrel. A halál Prokop régi 
barátja. Levont a lázbeteg Szoszimát ápolja, Szelima pedig Prokoppal ismerkedik. -  
Jön a király, királyné és Pórus, továbbá akik őket a remetekunyhóhoz vezették (mint az 
előző közjátékban tanácsolták), Mentius és Montanus. Prokop ekkor elővarázsolja Suc
cubust, minden baj okát. A félreértések tisztázódnak. A halál erre el akaija vinni Suc
cubust, de Prokop kedvéért megengedi, hogy palackba csukva a királyné tulajdoná
ban maradhasson, hiszen az ő gyermeke.

Megmaradt továbbá e tervezett színjáték szereposztása is:

arviragus, Arménia királya 
gora királynő, felesége
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LEVONT fiuk 
szi i.iMA lányuk 
Monta n u su d v a rn ag y  
mentius kínai bölcs
szosziMA csavargólány, Levont kedvese 
pórus ophiri királyfi, Szelima kérője 
Prokop erdei remete 
succubus ördög
A HALÁL
Udvari emberek, szolgák

Érdemes talán megemlíteni, hogy a szereposztólap hátoldalára Weöres Sándor, tízes alakza
tokba csoportosítva, összeírt száz Shakespeare-drámahőst. A sor Timonnal kezdődik és Pyra- 
musszal zárul. (Hogy emlékezetjátékból-e vagy más célja volt vele: ki tudhatja?) Mindenesetre 
életrajzi tény, amit a költő nyilatkozatai is megerősítenek, hogy hatéves korától kezdve édes
anyjával együtt naponta olvasta Shakespeare drámáit múlt századi fordításokban; nyilvánvaló 
tehát, hogy drámai képzeletét formálta és felszabadította Shakespeare.

Arra szabadította föl egyébként, amire Weöres Sándor géniuszának amúgy is eredendő haj
lama volt, aminek legkarakterisztikusabb megnyilvánulásai a korábban már emlegetett s ha sza
bad így mondani: a „tiszta képzeletből” született versek mellett a negyvenes-ötvenes években 
Weöres Sándor-térképek és egyéb leírások a nem létező-elképzelt birodalmakról (költészetében 
ennek nyomát őrzi A KÉPZELI' VÁROS, a Fogak tornáca, 1947, majd a grandiózus összef oglalás, 
a Mahruh VESZéSE, 1952), vagy például a képzeletbeli nép irodalmáról írt irodalomtörténete, 
melynek kéziratát Hamvas Bélának ajándékozta, és amely a filozófus könyvtárával együtt egy 
bomba áldozata lett. -  Farkas Ferenc megőrzött még egy papírlapot, amelyen a költő egy kép
zelt óriásbirodalom -  mai szóval: szuperhatalom -  választások utáni politikai viszonyait dolgozta 
ki bámulatos tüzetességgel és részletességgel. (Akik ismerték Weörest, azok tudják, mennyire 
szeretett elpiszmogni ilyesmikkel -  ettől aztán nem sajnálta az. időt.) A hárommilliárd (!) lelket 
számláló gigászi birodalom, melynek neve nincsen, ötvenhárom pártra oszlik, a következőkép
pen:

Vha-Vei kir.-csász. 
Vha-Vei főpapi 
Vha-Vei hajóstársasági 
Vha-Vei nőpárt 
Vha-Vei munkások 
Vha-Vei lovagi (34,4%)

18,0%
6,0%
2,2%
3,1%
4,7%
0,4%

Vei-Vha csász.-kir. 0,1%
Vei papi 0,1%
Vei csatlakozási 0,3%
Vha-Ba 0,1%
Gaga 1,0%
Vor trónköv. csati. (2,3%) 0,7%
Hajóstársasági ellenzéki 1,2%
Vha kir. függetlenségi 3,8%
Vha lovagi függtl. királyi (5,3%) 1,5%
Vun-Vor trónköv. függtl. kir. 5,1%
Sivatagi párt (5,3%) 0,2%
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Függd, főúri kts.-i 0,3%
Tla-To-Hoa egyezm. 1,2%
Kék-lovasok kts.-i (1,7%) 0,2%
Munkás-csász. 2,0%
I Iorura hajóstársasági (3,9%) 1,9%
Munkás-függtl. szelíd 5,2%
Munkás-függtl. vad 0,9%
Au nun 0,8%
Uralomtalansági 0,4%
Éhség-párt 0,3%
Vha szabad matrózok 0,2%
Vha alpapi függd. 0,6%
Vér-párt (8,5%) 0,1%
Közts.-függd. (Szittenh) 0,8%
Nőpárt 7,2%
Diákpárt 4,8%
Kruk közts.-i (13,9%) 1,1%
Afan 1,0%
Csász.-Vha közts. 0,4%
Akijati 0,2%
Bőr-ipari (1,4%) 0,8%
Kaod trónköv. 1,6%
Baa (1,7%) 0,1%
Kaod-Nim közts. csász. (0,7%)
Kaod-Bur közts. függd. (0,4%)
Bujdosók (0,2%)
Bujdosók csász.-kir. amneszt. (0,3%)
Bujdosók csász. amneszt. (0,1%)
Bujdosók kir. amn. függd. 0,2%
Gyújtogatok (0,5%) 0,3%
Kék-szekta (1,2%)
Rabló-szekta (0,3%)
Gyermekuralom-szekta (0,1%)
Vuz csati. 0,05%
Gird főúri (0,1%) 0,05%
Veipetui (0,4%)

85,0%
kis pártok 9,0%
nem szavazott 6,0%
ebből csász.ellenes 40,0%

csász. párti 45,0%
bizonytalan 15,0%

3 000 000 000 lakos
ebből 1,0% = 30 000 000 

0,1%= 3 000 000
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Ha valaki tüzetesen végigböngészi e nevenincs birodalom választási végeredményét, s kellő 
képzelőerővel rendelkezik, az. érdekes következtetésekre juthat e képzelt szuperhatalom tár
sadalmi-politikai viszonyait illetően, amelynek egyébként természetesen semmi néven nevezen
dő realitása nincsen.

A szavazatok megoszlását regisztráló táblázat hátoldalán, a költő keze írásával versvázlatok 
vannak -  kéthasábosan -  feljegyezve:

Ezer álom jár magában, 
ében-erdő gőzölög, 
tüzes szem az éjszakában...

Ládd, ezek is éltek itt, 
pótolva
selymes háttal, puha manccsal, 
finom kicsi körte-fejjel 
az ember
megfoghatatlan tündéreit

Mint turbán-gomb, villogón 
forog a menny smaragdja.
Köröttük az évszakok nyers haragja 
s mint turbán-gomb,

tenyerünkbe simuló fejjel 
álmaink tündéreit

kik után szomjazunk 
s ezek a bolond kicsi korsók

tündér-szomjunk oltogatták -

Szívünk szomszédai voltak, 
ejts egy könnyet értük -

Vau, vau... tilili... 
nyau, nyau, nyau...
Kövér
Csontos lábát a Floki 
homokkőből nyújtja ki,
Cili márvánnyá fagyott,
Pimpi virágot kapott 
Nézd a tálban a kocát, 
széthasítva panaszkodik: 
ó mekkora nyomorúság!
Ezek itt
akaratlan elkerülték 
az ember kifent késeit: 
szívünket etette alvó sorsuk 
barátunk voltak, csecsemőnk, 
messzi titkos szeretőnk 
nem volt barátunk: voltak ők 

» csecsemőnk: »
” szeretőnk:

a mindent értők, ölünkben-alvók

Sírjukon égve 
a velük pótolt emberi vágy 
nyújtózik az égre

A H oi.dbf.li csónakos (1941) és a Bolond Istók (1942) után a bábjáték művészetének hazai 
művelői számon tartották Weöres Sándort. Ennek a dokumentumaként maradt fönn (Farkas 
Ferenc birtokában) egy -  1947. május 22-én kelt -  meghívó, amelyben a Magyar Szabadszín
játszók Országos Szövetsége meghívja a költőt bábjátékkongresszusára, melynek célja: „a ma
gyar bábjátékművészei fellendítése. Program: A legjobb budapesti és vidéki bábjátékosok mulatják be mű
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sorukat és vitatják mega bábjátszás elméletét, gyakorlati és művészeti problémáit”. — Ennek a meghívónak 
a hátlapján is olvasható egy -  cím nélküli -  Weöres Sándor-írás (tintaceruzával); formáját és 
jellegét tekintve A TELJESSÉG FELÉ prózaverseivel rokonítható mű:

Aki e szavakból emelt templomban igazán otthon érzi magát: nem zárt és egyéni em
ber, hanem oldott és egyetemes ember. És nem az az alapérzése: „kis pont vagyok a 
mindenféle sokaságban, megszülettem és meg fogok halni, és Istent nem ismerem”; 
hanem alapérzése: „szemléletem tartalmazza a mindenséget, az időn átszúró perceim 
az öröklétet és szeretetem az Istent”. És nincs szüksége az önfegyelem leszűkítő gyöt
relmeire, hogy zárt egyéni emberré váljék. Hanem szabadon kitárulhat, szabadjára 
engedheti testét-lelkét, örülhet, szenvedhet, ehet-ihat-szeretkezhet húsával és értel
mével: minden szenny lepereg róla, és lényének magvát nem sértheti semmi.

Ne kövesd azokat, akik iránytakarnak mutatni neked. Hanem úgy növekedj, mint 
az élőfa, minden irányban : törzsével fölfelé és ágaival körös-körül és gyökereivel lefelé.

Italo Calvino

MIÉRT OLVASSUK A KLASSZIKUSOKAT?
Szénási Ferenc fordítása

Először is próbáljunk meg felállítani egy definíciót.
1. Klasszikus az a mű, amelyet úgy szokás szóba hozni, hogy „ Újra olvasom... ”, nem pedig úgy, 
hogy „Olvasom...".

Legalábbis a műveltnek tartott emberek körében ez a beszéd járja; a fiatalokra, akik 
még csak ismerkednek a világgal s így a klasszikusokkal is, nem ez a jellemző.

Az „olvas” ige elé tett határozószó apró képmutatás is lehet, ha valaki szégyelli be
vallani, hogy nem olvasott el egy híres művet. Megnyugtatására közölhetjük, hogy 
bármekkora is egy ember műveltsége, szükségképpen rengeteg olvasmány hiányzik 
belőle.

.Aki á-tól z-ig elolvasta Hérodotoszt és Thuküdidészt, emelje föl a kezét. Hát Saint- 
Simont? Hát Retz bíborost? De még a XIX. század nagy regényciklusait is inkább csak 
emlegetjük, semmint olvassuk. Balzackal a franciák az iskolában kezdenek ismerked
ni, és a kiadások számából ítélve később is olvassák. Ha viszont Olaszországban készí
tenének róla Doxa-felmérést, attól tartok, hogy az utolsók között végezne. Dickensért 
is csak egy szűk elit rajong Olaszországban, ők, ha összetalálkoznak, nyomban a Di- 
ckens-figurákat és történeteiket kezdik sorolni, mintha csak élő ismerőseik volnának. 
Amikor Michel Butor pár évvel ezelőtt Amerikában tanított, és megelégelte, hogy foly
ton Émile Zoláról kérdezik, akit ő sohasem olvasott, nekiült, és végigolvasta az egész 
Ro u GON-MaCQUART ciklust. Rájött, hogy egészen más, mint aminek hitte, mesés mi
tológiai és kozmogóniai eredettörténet, s ezt meg is írta egy szép tanulmányban.

Jó példa ez arra, hogy érett korban megismerkedni egy nagy művel kivételes öröm,
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más (ámbár nagyobbnak vagy kisebbnek nem mondható), mint az ifjúkori találkozás 
öröme. Az iljúság, mint minden más tapasztalásnak, az olvasásnak is valami különleges 
ízt, valami különleges jelentőséget kölcsönöz, érett korban viszont egyéb részletekre, 
síkokra és jelentésekre is fölfigyel az ember (vagy legalábbis föl kell figyelnie). Meg
próbálkozhatunk tehát egy ilyesféle definícióval is:

2. Klasszikusnak nevezzük azt a művet, mely kincs annak, aki elolvasta és megszerette, ám 
legalább olyan kincs annak is, aki szerencséje folytán később találkozik vele, s így jobb feltételek 
közt tudja élvezni.

Hiszen az ifjúkori olvasás -  a türelmetlenség, az elkalandozás, a használati utasítá
sok hiányos ismerete, az élet hiányos ismerete miatt-olykor kevésbé hatékony. Olykor 
(akár egyidejűleg is) inkább csak személyiségformáló, olyan értelemben, hogy keretet 
ad a későbbi tapasztalatoknak; modellt, vázat, viszonyítási alapot, rendszerező elvet, 
értékrendet, szépségmintát nyújt, s ezek majd akkor is hatnak, ha ifjúkori olvasmá
nyunkra már alig vagy egyáltalán nem is emlékszünk. Ha azután érett korban újra 
olvassuk a könyvet, lehet, hogy ráismerünk ezekre az alapértékekre, melyek azóta már 
beépültek személyiségünkbe, csak rég elfeledtük, hóimét is származnak. Különös ké
pessége ez a nagy műnek: el lehet felejteni, magvát azonban elülteti bennünk. Eszerint 
így is meghatározhatjuk:

3. Klasszik us az a mű, amely különleges hatást gyakorol ránk, akár úgy, hogy feledhetetlenné 
válik, akár úgy, hogy megbújik emlékezetünkben, s egyéni vagy kollektív tudatalattiként működik.

Ezért felnőttkorunkban arra kellene szánnunk némi időt, hogy felülvizsgáljuk if
júkori olvasmányainkat. Ha a könyvek ugyanazok maradtak is (no de hát változtak a 
változó történelmi nézőpont szerint), mi biztosan mások lettünk, s így a találkozás me
rőben új lesz.

így hát annak, hogy az „olvas” igét vagy az „újra olvas” bővítményt használjuk-e, 
nincs különösebb jelentősége. Hisz nyugodtan kimondhatjuk:

4. A klasszikus mű újra olvasása ugyanolyan felfedezés, mint az első olvasás.
5. A klasszikus mű első olvasása valójában újra olvasás.
A 4. számú definíció lehetne az alábbi folyománya is:
6. Klasszikus az a mű, amely sohasem mondja el maradéktalanul mondanivalóját.
Az 5. számú meghatározáshoz pedig egy ilyesféle, kifejtőbb változat is odakíván

kozik:
7. Klasszikus az a mű, amely hozzánk érkeztekor magán viseli minden előző olvasás nyomát, 

s továbbhaladva minden kultúrkörben (egyszerűen a nyelvben és a szokásokban) újabbakat hagy 
maga után.

Es ez az antik és a modern klasszikusokra egyaránt vonatkozik. 1 fa az ÜDÜSSZEIÁ-t 
veszem kézbe, Homérosz szövegét olvasom, mégsem tudok elvonatkoztatni mindazon 
jelentésektől, melyek Odüsszeusz bolyongásait az évszázadok során kísérték, s nem 
kerülhetem meg a kérdést, hogy vajon e jelentések benne rejlettek-e a szövegben vagy 
pedig rárakódások, torzítások, kiegészítések. Kafka olvasásakor vagy jogosnak kell el
ismernem, vagy jogtalannak kell tartanom a lépten-nyomon emlegetett, mindenre rá
húzott „kafkai” jelzőt. Ha Turgenyev műve, az A pák  és FIÚK vagy Dosztojevszkij re
génye, az ÖRDÖGÖK kerül a kezembe, óhatatlanul végiggondolom, hogy napjainkig 
hány és hány alakban születtek újjá e regények hősei.

A klasszikus mű mindig tartogat számunkra meglepetést a róla kialakított fogalma
inkhoz képest. Épp ezért nem lehet elégszer hangoztatni, hogy eredeti szövegeket ol
vassunk, s amennyire csak lehet, kerüljük a kritikai értékeléseket, a kísérő tanulmá
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nyokat, a kommentárokat. Az iskolának, az egyetemnek azt kellene tudatosítania, 
hogy egy másik könyvről szóló könyv sohasem mondhat többet az eredetinél, mégis 
mindent elkövetnek, hogy az ellenkezőjét hitessék el. Az értékek felcserélődése oda 
vezetett, hogy manapság az előszót, a jegyzetapparátust és a bibliográfiát rendre afféle 
ködfüggönyként használják, mögéje rejtik, amit a szöveg mondani kíván, s éppenség
gel akkor mondhatna el, ha beszélni hagynák, nem állítanának útjába közvetítőket, 
melyek okosabbak akarnak lenni nála. Következésképp megállapíthatjuk, hogy:

8. Klasszikus az a mű, amely özönével vonja magára a kritikai értékeléseket, ám folytonosan 
le is rázza őket.

Nem biztos, hogy a klasszikus mindig újat mond, néha olyasmit fedezünk fel benne, 
amit mindig is tudtunk (vagy tudni véltünk), csak nem sejtettük, hogy ő mondta ki 
először (vagy legalábbis az ő nevével forrott össze). És ez is örömteli felfedezés, mint 
általában a források, a kapcsolódási pontok, a rokonságok felismerése. Ebből pedig 
ilyesféle meghatározásra juthatunk:

9. A klasszikus olyan mű, melyet annál újszerűbbnek, meglepőbbnek és eredetibbnek találunk, 
ha magunk is elolvassuk, minél ismerősebbnek hittük a hallottak alapján.

Persze ez csak akkor van így, ha a klasszikus klasszikusként is „működik”, vagyis 
ha olvasójával személyes kapcsolatot tud tartani. Ha a szikra nem lobban be, hiába 
minden; a klasszikusokat csak gyönyörűségből olvashatjuk, kötelességből vagy tiszte
letből soha. Hacsak nem vagyunk iskolások: az iskolának jól-rosszul meg kell ismer
tetnie velünk bizonyos számú klasszikust, akik közül (vagy akikhez igazodva) később 
kiválaszthatjuk majd a „magunk” klasszikusait. Az iskolának az a dolga, hogy megta
nítson bennünket választani, a választás viszont csak akkor igazi, ha már az iskolásko
ron túl, mindennemű tanintézeten kívül történik.

Csakis érdek nélküli olvasással akadhatunk rá arra a könyvre, amely majd a „mi
enk” lesz. Ismerek egy igen m űvelt, kitűnő művészettörténészt, aki valamennyi olvas
mánya közül A PICKWICK Ki.UB-ot szereti legjobban, mindenre Dickens könyvéből 
idéz egy odaillő m ondást, minden valóságos eseményről egy PlCKWICK-részlet ju t  
eszébe. Lassanként ő maga is, a világgal és a tulajdonképpeni filozófiával együtt a Pick
wick Klub alakját öltötte, tökéletesen azonosult vele. Ebből egy igen emelkedett és 
igényes klasszikusm eghatározáshoz juthatunk:

10. Klasszikusnak nevezzük azt a művel, amely a világegyetem megfelelőjeként ölt alakot, 
akárcsak az ősi talizmánok.

Ezzel a meghatározással a Mallarmé megálmodta totális könyv gondolatához kö
zeledünk. Csakhogy a klasszikusok ugyanolyan erős elutasító, szembehelyezkedő vi
szonyt is teremthetnek. Mindaz, amit Jean-Jacques Rousseau gondol és tesz, számom
ra is fontos, mégis ellenállhatatlanul arra késztet, hogy vitassam, bíráljam, támadjam. 
Személyes jellegű, alkati ellenérzés jelenik itt meg, s emiatt éppenséggel nem kellene 
őt olvasnom, mégsem tudnám kihagyni választott szerzőim sorából. így fogalmazok 
tehát:

11. „Saját" klasszikusunk az, aki nem maradhat számunkra közömbös, akihez mérve -  vagy 
akivel szemben -  meg tudjuk határozni magunkat.

T alán  nem  kell m egindokolnom , hogy a „klasszikus” szó használata közben m iért 
nem  teszek ó- és ú jkorra , stílusra, ran g ra  utaló különbséget. (A szó ezen értelm ezé
seiről lásd Franco Fortini kim erítő szócikkét az ENCICLOPEDIA ElNAUDI III. köteté
ben.) Je len  fejtegetésem  szem pontjából a klasszikust talán csak egy sajátos rezonancia



ltalo Calvino: Miért olvassuk a klasszikusokat? • 1293

különbözteti meg a többitől, ez pedig régi és új műre egyaránt jellemző, föltéve, hogy 
az egyetemes kultúrában meglelte a helyét. Eszerint:

12. A klasszikus olyan mű, amely időben megelőz más klasszikus műveket, ám aki előbb olvasta 
a későbbieket és utóbb a korábbit, a genealógiában az előbb olvasott mű helyét is nyomban felismeri.

Ezek után azt az alapvető problémát sem kerülgethetem tovább, hogy miként vi
szonyul egymáshoz a klasszikusok és az egyéb művek, egyéb kiadványok olvasása. A 
probléma ilyen kérdések formájában szokott jelentkezni: „Miért olvassunk klassziku
sokat; nem kellene-e inkább olyan olvasmányokat keresnünk, amelyek segítségével 
jobban megismerhetjük saját korunkat?”, vagy: „Hol van nekem arra időm és ener
giám, hogy klasszikusokat olvassak, hisz elárasztanak a napi eseményekkel foglalkozó 
írások?”

Elméletileg persze létezhet olyan boldog ember, akinek napi „olvasásidejét” töké
letesen kitölti Lucretius, Lucianus, Montaigne, Erasmus, Quevedo, Marlowe, a DIS
COURS DE LA M é t h o d e , a WILHELM M e is t e r , Coleridge, Ruskin, Proust, Valéry és 
hébe-korba Muraszaki vagy az izlandi sagák. S még csak nem is kell ezek új kiadásairól 
recenziót írnia, nem egy egyetemi katedra megpályázásához gyarapítja publikációit, 
nem kötött hamarosan lejáró szerződést semmilyen kiadóval. Ez a boldog ember csak 
úgy tudná szigorú diétáját betartani, ha megtartóztatná magát az újságolvasástól, nem 
engedne a legújabb regény vagy a legfrissebb riport csábításainak. Kérdéses azonban, 
hogy az efféle eltökéltség mennyire lenne helyes és kamatozó. Lehet, hogy a minden
napi valóság kisszerű vagy szégyellni való, ám mégiscsak olyan pont, ahonnét előre
vagy hátratekinthetünk. Ahhoz, hogy a klasszikusokat olvashassuk, meg kell határoz
ni, „honnan” olvassuk őket, máskülönben a könyv és olvasója időtlenül lebeg a világ
ban. Egyszóval a klasszikusok olvasásából az merít legtöbbet, aki okosan adagolja mel
léjük a napi olvasmányokat is. S ehhez nem feltétlen követelmény az egyensúly és a 
belső nyugalom, türelmetlenségből, idegességből, feltörő elégedetlenségből ugyan
odajuthatunk.

Talán az. volna az eszményi, ha a napi eseményeket ablakon beszűrődő utcazajként 
érzékelnénk, mely hírt ad a kinti forgalomról és hirtelen időváltozásról, eközbenpedig 
a klasszikusok szavára figyelnénk, mely tisztán és érthetően betölti szobánkat. Ám jó, 
ha a többség távoli zengésként észleli a klasszikusokat, miközben szobáját a napi ese
mények uralják, mindenekelőtt a teljes hangerőre kapcsolt televízió. Tegyük tehát 
hozzá:

13. Klasszikus az a mű, mely az alapzaj rangjára szállítja le a napi eseményeket, erről az 
alapzajról viszont maga sem mondhat le.

14. Klasszikus az a mű, amely alapzajként működik ott is, ahol az illetéktelenebb mindenna- 
piság az úr.

A klasszikusok olvasása tehát, úgy látszik, ellentétes mai életritmusunkkal, mely 
nem ismeri a nagyobb időegységeket, a humanista otium levegősségét, s ellentétes mai, 
eklektikus kultúránkkal is, mely sohasem lenne képes összeállítani a klasszikusok fen
tiek szerinti olvasmányjegyzékét.

A feltételek Leopardi számára valósultak meg maradéktalanul, aki az apai házban 
élt, és apjától, Monaldótól készen kapta az antik kultúra tiszteletét és azt a pazar mű
velődéstárat, amelybe még a teljes olasz irodalom is beletartozott, kiegészítve a fran
ciával, ha leszámítjuk a regényeket és az újdonságokat, melyek -  vigaszul nővérének 
-  legalábbis a tár hátsó polcaira száműzettek (,,« te Stendhalod”, írta Paolának). Élénk 
tudományos és történelmi érdeklődését is olyan könyvekkel elégítette ki Giacomo,
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melyek sohasem voltak különösebben korszerűek: a madarak szokásairól Button, Fre- 
derik Ruysch múmiáiról Fontenelle, Kolumbusz utazásairól Robertson nyújtott szá
mára ismereteket.

Olyasféle klasszikus neveltetés, mint az ifjú Leopardié, manapság elképzelhetetlen, 
s főképpen Monaldo gróf könyvtára hullott szét. A régi címek megtizedelődtek, az 
újak viszont megsokasodtak: bőséggel sorakoznak valamennyi irodalomban és mo
dern kultúrában. Nincs más hátra, mint hogy mindnyájan összeállítsuk magunknak 
klasszikus szerzőink eszményi könyvtárát, s én azt gondolom, hogy e könyvtárnak fele
részben olyan könyvekből kell állnia, amelyeket elolvastunk és a magunk számára fon
tosnak találtunk, felerészben pedig olyanokból, melyeket ezután kívánunk elolvasni, 
és várhatóan fontosnak fogunk találni. S kell még egy-két üres polc a meglepetések
nek, a váratlan felfedezéseknek is.

Most látom, hogy az olasz irodalomból egyes-egyedül Leopardi nevét említettem. 
Ez már a könyvtár széthullásának jele. Elölről kellene kezdenem a tanulmányt, és 
egyértelműen ki kellene mondanom: a klasszikusok arra szolgálnak, hogy megértsük 
általuk, kik vagyunk és hová jutottunk, tehát az olasz szerzőkre éppen azért van múl
hatatlan szükség, hogy egybevethessük őket a külföldiekkel, a külföldiekre pedig 
azért, hogy egybevethessük őket az olaszokkal.

Aztán még egyszer elölről kellene kezdenem, nehogy azt gondolja az olvasó, hogy 
a klasszikusokat azért olvassuk, mert „szolgálnak” valamire. Végül is egyetlen érv hoz
ható csak fel: jobb olvasni, mint nem olvasni a klasszikusokat.

Ha pedig valaki azt vetné ellen, hogy nem éri meg a sok fáradságot, annak Ciorant 
idézem (egy klasszikusnak egyelőre nem nevezhető kortárs gondolkodót, akit most 
kezdenek csak olaszra fordítani): „Szókratész, mialatt a mérget készítették neki, egy dalt kez
dett fuvolán tanulni. -  Mire lesz jó? -  kérdezték tőle. -  Ami, hogy ezt is tudjam, mielőtt meg
halok."

Witold Gombrowicz

CSELÉDLÉPCSŐN
Körner Gábor fordítása

Szürkületkor, amikor kígyóinak a lámpák, kedvelt időtöltésem volt bejárni a városba, 
és leszólítani a cselédeket, a mindenes cselédeket. Észrevétlenül szoktam rá, és, mint 
tudjuk, consuetudo altera natura. A külügyesek és a követségi attasék is (persze csak a 
nőtlenek) mind az utcára vonultak, s ki ezt, ki azt szólította le, ízlés, fantázia, vérmér
séklet szerint, de én, én kizárólag vaskos, fejkendős cselédeket, mindenes cselédeket 
szólítottam le. Ez odáig fajult, hogy amikor másodtitkárként Párizsba küldtek -  ami 
szolgálati időmet tekintve igen megtisztelő volt -, olyan erős honvágyam támadt, hogy 
hamarosan haza kellett térnem. Rettenetesen gyötört a vádlik idegensége, azoké a 
karcsú, érzékeny, finom harisnyákba bújtatott vádliké, amilyeneket az ottani cselédek 
mutogatnak. Az az igéző virgoncság, az az ocsmány, elviselhetetlenül párizsi virgonc-
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ság, túl aprócska, túl kipi-kopi sarkú, s hiába kerestem az Étoile-on, sőt a Szajna bal 
parti negyedeiben is közönséges tramplit, amint kosárral a karján kilép a szappanfő
zőből vagy a fűszerestől. Weyssenhoffazt írja: „a párizsi nő lépteinek ingerlő ritmusa”. 
Hát engem ez a ritmus ölt meg, én másfajta ritmust kerestem, más melódiát...

Úgy történi a dolog, hogy ha messziről észrevettem egy mindenes cselédet, amint 
lomhán rakosgatja dagadt lábát, szaporáztam a lépteimet, és követtem, amíg be nem 
lépett egy kapualjba. A cselédlépcsőn utolértem, és megszólítottam: „Kowalska asz- 
szonyt keresem”, aztán: „mellesleg megismerkedhetnénk”. Nem történt semmi konk
rét dolog, csók vagy ilyesmi, noha közel öt év alatt legalább ezervalahányszáz cselédet 
szólítottam le, nem, túlságosan féltek, nyilván azért, mert a nagyságák igen szigorúak 
voltak, nem volt ennek soha semmi kézzelfogható eredménye, csak annyi, hogy 
könnyebben viseltem az életet...

Ám egy alkalommal elővigyázatlan voltam, egy barátom rajtakapott, és, amint az 
várható is volt, szétkürtölte az ismerőseim közt:

-  Képzeljétek, láttam tegnap Filipet a Hoza utcában, esküszöm, valami lompos 
tramplit skubizott!

Elterjedt a pletyka, nem is tudom, a tizedik vagy tizenkettedik fecsegő csipkelődni 
kezdett, gratulált az ízlésemhez, mondván, azt beszélik, odavagyok a friss répáért, má
sok meg olyasfajta megjegyzéseket teltek, hogy „tudok ám valamit, de nem mondom 
meg, mit”. Képzelhetik, hogy megijedtem. Igaz, a Külügyben amúgy is különféle 
pletykák keringtek, ez azt szereti, a másik amazt, de egészen más a sikkes harisnya, és 
más ez a szégyenletes tárgy, a mezítlábas, ordináré mindenes cseléd. Ha legalább üde 
és viruló leánykák lettek volna-akkor mondhattam volna valamit a friss répáról, hogy 
jobban kedvelem a friss répát, mint az egészségtelen városi csemegéket. De a kosaras 
cselédeknek, a mindenes cselédeknek semmi közük a répához, annál inkább az ol
vasztott zsírhoz, faggyúhoz, kókuszvajhoz. Nemegyszer töltött el keserűséggel, hogy 
balszerencsémet rossz csillagzatomnak, avas csúfságuknak tudhatom be; miért, töp
rengtem, miért, hogy minden osztályban és rétegben találni egy leányzót, egy lánykát, 
de legalábbis egy jányt, egyszóval -  költészetet, s egyes-egyedül a mindenes cselédek 
vannak megfosztva a bájtól és kellemtől? Csak később fedeztem fel a mesterséges ki
választódás törvényét: a nagyságák mesterségesen választják ki a legrútabb tuskókat, 
visszeres, hájas, rettentő farú dajnákat, akiknek bevert, kimázolt orra egy jól irányzott 
ismeretlen ököl nyomait viseli -  mivelhogy a házicselédnek olyannak kell lennie, hogy 
a háziak közül senki ne érezhessen iránta hajlandóságot.

Éppenséggel engem sem fűtött értük a szenvedély, legalábbis olyan értelemben 
nem -  semmi szenvedély, csak nagy-nagy félszegség fogott el, a legédesebb érzés va
lahol a bensőm legmélyén. Ez még gyerekkoromból maradt, mikor is lélegzet-vissza- 
fojtva, dobogó szívvel tekintettem a mindenes cselédünkre. Ha tálalta az ebédet, si
kálta a padlót, behozta a reggelit... vagy a húsvéti ablakmosáskor... mohón bámultam, 
félénken lestem rá lesütött szempillám alól. Ma már persze bolond volnék azt mon
dani, hogy egy ilyen undorító, közönséges cseléd megfelelne esztétikai vagy valami
lyen egyéb követelményeknek, de akkor, emlékszem, ha vértolulása volt ablakmosás 
közben, az én félszegségemnek csodálatosabb volt ez a vértolulás az összes cserepes 
muskátlinál, egyáltalán, emlékszem, csoda volt, ami előtt lesütött szemmel áll az em
ber. Később persze jöttek a tanulmányok, az iskolaiak és nem iskolaiak, a „kikupáló- 
dás”, lakkcipő, nyakkendő, fogmosás, a körmök tisztítása, jöttek a sikerek, kitünteté
sek és ötórai teák, jött Párizs, London, de a félszegség, amit elfojtott a jó ízlés, már
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örökre beleszeretett a szatócsboltok körül nyüzsgő konyhai tramplikba, s bennük talált 
gyógyírt. És nem annak ellenére, hanem éppen azért, mert a Külügy legelegánsabb 
munkatársai közt tartottak számon -  éppen azért vonzódtam a fejkendős cselédekhez, 
s idéztem fel keménykalapom és angol kabátom alatt a régi szédülést, a régi szívdo
bogást, s mindahányszor úgy tűnt, hazatértem.

De ez félszegség volt. Bárcsak merészség lett volna. Bárcsak merészség lett volna -  
űn. hölgyike vagy dévaj nőcske, félreeső zug vagy hotelszoba, valami vidámság, valami 
etyepetye, nem törődtem volna a szóbeszéddel, s csak annyit mondtam volna, léha 
fickó vagyok. De tekintettel arra, hogy félszegség volt, mivel kezdjem, hogyan véde
kezzek, hogyan magyarázzam ki magam?

-  Képzeljétek, Filip egyszer egy fejkendős mindenes cseléd körül legyeskedett.
Megrémültem -  olyannyira, hogy nem sokkal ezután feleségül vettem egy olyan 

személyt, aki a cseléd tökéletes ellenszerét képezte. Megrémültem, hogy nevetségessé 
válók. Jöjjön a zsarnokság! Kitöröltem, kiradíroztam az emlékezetemből a cselédeket, 
elsejétől elbocsátottam őket, s becsaptam előttük bensőm kapuját. Villannak-e meg a 
fonnyadt lábakra telepedő vaskos vádlik a Kruczán és a Hozán? Lehet — de ez szá
momra terra incognita. Feleségem hihetetlen enyhülést, nyugalmat adott. Lába akár a 
lián, nyúlánk és hosszú volt, bokája karcsú, a lehető legjobb bizonyítékkal szolgált íz
lésemről, alakja szintén nyúlánk, elegáns -  a házasság mindenhol igen jó benyomást 
keltett. Felfogadtunk egy tűzrőlpattant, fiatal cselédlányt, aki semmiben sem hason
lított a kosaras cselédekre -  takarosait sürgött-forgott fehér, csipkés főkötőjében az 
asztal körül.

Feleségem talpra állította a házat, s ez a talp ízléses, kifinomult és magasan ívelt 
volt, százmérföldnyire azoktól a lapos, töttyedt, mindörökre fonnyadt talpaktól. Va
lójában szinte semmi sem változott, csak a két titkos alkonyi óra tűnt el, de reggelről 
reggelre minden ugyanolyan volt, mivel feleségem még önfeledt pillanataiban is ké
pes volt nem elfelejteni, hogy a Külügy munkatársa vagyok. Én pedig fel-alájárkáltam 
a házban, és azt hajtogattam; „Ah, quelle beauté, quelle grâce!” Egyre nagyobb önmeg
tagadással ismételgettem ezt, mert valahol mélyen ott bujkált bennem a kínzó gyanú, 
hogy feleségem és barátaink, de még a fiatal, fürge, főkötős lány is, mind sejtenek 
valamit, én pedig gyógykezelés és megfigyelés alatt állok. Mert mi mással magyaráz
hatnám azt a különös kegyetlenséget... hogy meglehet, túl gyakran, túl alaposan mos
tak fogat, túlságosan könyörtelenül sikálták azokat a fogakat, úgy tetszett, túl hegyes 
orrú papucsot, túl csillogó lakkcipőt hordtak. Feleségem például naponta fürdött, s 
úgy vélem, nem minden zsarnoki szándék nélkül. Túl sok kegyetlenség volt ebben, 
túl kevés szív, túl sok valamiféle jéghideg hidroterápia. Úgy tűnt, mintha el akarnák 
fojtani a vágyakozás szándékát is, még a vágy vágyát, az emlék emlékét is...

Én pedig engedelmesen elismertem és csodáltam a feleségemet, amiképp valaha a 
Diadalívet csodáltam Párizsban -  de hiányzott belőle valami jellegzetes elterpeszkedés, 
valami otrombaság, így hát hazajöttem. Miért is nem volt erőm hasonlóképp viselked
ni a feleségemmel szemben, akiből szintén hiányzott minden otrombaság, miért is té- 
velyegtem kétségkívül csodás, mégis idegen szárazföldeken és tengereken, s miért 
nem telepedtem le véglegesen idehaza -  hát nem az a legfőbb kötelessége mindenki
nek, hogy a saját hazájában éljen?

Ehelyett, mint az áruló, a renegát, színlelt csodálattal néztem feleségem ellenséges, 
fagyos tájait, a sima, fehér panorámákat, testrészeket, melyek számomra kopárak és 
kihaltak voltak, akár egy holdbéli táj. „Igéző domborulat -  gondoltam, végigtekintve
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az alvó nőn -, gömbölyű, formás, hófehér. Karcsú alakja, hajlékony dereka -  milyen 
hullámzó, milyen csinos, milyen esztétikus! Szemet gyönyörködtető lába -  harmoni
kus; fehéren kígyózik a hószín lepedőn.” Gáládul hazudtam. Ő a Hold volt, a Földanya 
pedig eltékozolva hevert valahol. Ámde feleségem még álmában is képes volt megtil
tani a lázadásnak, ellenszegülésnek akár csak a gondolatát is -  s volt valami despotikus 
abban, ahogyan a lába kígyózott lefelé, mintha ez volna egyedül megengedett.

O, az a picinyke, tiszta, magasan ívelt lábfej, szintén párizsi, szintén diadalív -  em
lítettem már, hogy feleségem talpra állította a házat -  teljességgel megfellebbezhetet
lenül tudott manőverezni ezzel a lábacskával, úgy nyújtotta ki a paplan alól, mint egy 
reménytelenül elcsépelt közhelyet. Hideg ajakkal csókolgattam, el voltam ragadtatva, 
milyen kicsike, minden ujjacskája rózsás, mint valami csecsebecse, ó, minden hibátla
nul kidolgozott és formás volt. Bőrének egész felületén sehol, de sehol egy szeplő, 
végtelen fehérség és simaság. Csak hideg, szoborszerű Hold, csak ízléses tájak, csak 
nyírt sövények és kínai meg japán lampionok! Kész tündérmese. És idegen, külföldi 
nyelveken ezt sokféleképp hívták, a manicure-tő\ az ondoláláson át egészen a savoir 
vivre-ig és a bon /ónig. Én pedig szintén európai voltam, kimosakodolt, tiszta. S az en
gem körülvevő világban is minden tiszta és preparált volt, csillogó papucs, lakkcipő, 
sétapálca, elegáns háziköntös.

És milyen könnyen elérhető volt mindez, csak egyezményes jelekre volt szükség. 
Néhányuk segítségével elnyertem feleségem szívét, s az egyezményes jeleknek kö
szönhetően a minisztériumban is minden megoldódott. A manikűröshölgyekhez, 
tisztviselőnőkhöz, kóristalányokhoz, a Külügy munkatársainak szokásos prédáihoz is 
csak egyezményes jelekre volt szükség, egy kevés futkosásra -  mozi, ebéd, dansz és 
dívány-, s a leányok a megfelelő módon történő szorítás után gyöngédséggel feleltek, 
akár az automaták. Valójában mindenfelé csapdák csillogtak, ám továbbengedték az 
embert, amennyiben ismerte abrakadabrájukat, és a megfelelő kulcsot helyezte a zár
ba. így hát a leginkább felvértezett nő (s meggyőződésem, hogy a feleségem is) kinyílt, 
akár az osztriga, ha kimondták a megfelelő, szokás által szentesített szavakat, s elvé
gezték a rituális mozdulatokat. Minden sima, könnyű, gördülékeny volt, akárcsak fe
leségem konvencionális láha, minden ugyanúgy keskenyedett lefelé csöpp kis lá
bacskába, s mindennek a lényegét kifejezte ez a pár szó: „Meghívtad Piotrowskiékat 
a zsúrra?”

Ah, de az, a cselédekkel, az más volt, valamivel nehezebb, térjünk ki röviden erre, 
hogyan is volt az. Olt mindenfelől makacs ellenállást tapasztaltam, ráadásul valami 
szörnyű, csiklandós bizsergést, szem, orr, tapintás -  nem akarták, csak én akartam. 
Megyek, messziről szemügyre veszem, látom -  megy, rengő üleppel, lomhán rakos
gatja vaskos, tuksi, nyáron mezítelen, télen vastag, fehér gyapjúharisnyába bújtatott 
lábikráját. Szaporázom lépteimet -  ám a kabát és a keménykalap már magáért beszél, 
már kezdődik is a gond és gyötrelem. Hiszen szeretném látni az arcát, látni, milyen -  
de hogyan is nézzem meg magamnak, hiszen szégyenletes dolog. Mit szólnának a höl
gyek, mit gondolnának a csinos kalapok az én keménykalapomról? így hát gyors lép
tekkel megelőzöm a cselédet, aztán valami ürüggyel megfordulok (de már nehezemre 
esik ajárás, már érzem angol felöltőm alatt feszélyezett mozdulataimat), futó pillantást 
vetek rá, végre megtudom, milyen. Vörös képű, nagypofájú vagy sápadt és püffedt, 
netán riadt, félénk vagy lármás, kedélyes? Amikor aztán számtalan szappanfőző, ba
rátnőkkel folytatott disputa után befordul a kapun, utánairamodom, a cselédlépcsőn 
utolérem, s lihegve megszólítom:
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-  Kowalska asszonyt keresem...
A cseléd még nem sejt semmit, szaporán emelgeti tuskóját a lépcsőn, és azt mondja, 

nem ismeri. Én pedig fülelek, figyelek minden neszre, nem jön-e valaki fentről vagy 
lentről, nincs-e ott valahol a nagysága, s halkan, bátortalanul (szívem dobog) ajánlatot 
teszek:

-  Mellesleg megismerkedhetnénk.
Acseléd megtorpannám bámul-s lám, amott valami mintha elmosolyodnék, mint

ha valami motoszkálna a kendők alatt, s szégyenlős mosollyal előbukkan a boldogság 
-  egy mocskos kéz, masztodonmancs, alig látszik ki, annyira csak, amennyire az illem 
engedi. Megragadom, simogatom, suttogok:

-  Marysia kisasszony, maga nagyon-nagyon megtetszett nekem. Egészen a Marszal- 
kowska utca óta követem Marysia kisasszonyt.

A cseléd mosolyog, hízelgek neki.
-  Eee... oszt mi teccett úgy?
Szememet, lesütöm, szívem kalapál:
-  Minden, Marysia kisasszony, minden! -  és igyekszem a lehető legnyugodtabban, 

legtermészetesebben beszélni, nehogy bármivel is felizgassam az egyelőre még lesben 
álló csiklandós bizsergést.

A cseléd nevet.
-  De tahó! -  nevet. -  De tahó! -  és máris turkálni kezdi egyik odvas fogát.
Megfeledkezik rólam -  teljesen lefoglalja a fog, én közben állok, és várok -  és várok.

Majd kiveszi az ujját, megnézi, s ekkor hirtelen -  valami megváltozik!
-  Ilá’ nekem nem akarózik itten a lépcsőn bárkivel összeösmerkedni!
Valami primitív büszkeség ébredt benne. Majd hirtelen felcsattan:
-  Nézd má’, aszongya megteccett, oszt asz gondúja, jófélére akadt!
Lehajtom a fejem, összehúzom magam, érzem, hogy félszegség éled, vadság, csik

landós bizsergés -  hát megint, mint annyiszor, semmi eredmény! (Már a többi cseléd 
is megneszelte, kilesnek a résnyire nyitott konyhaajtókból, egyik a másik után hajol 
ki -  mindenünnen vihorászás hallatszik, a lépcsőház benépesül.) Az én cselédem most 
vidám támadásra készül -  ennyire nevetségesnek talált valamit, vagy bolondozni kí
ván? Ülepével a lépcsőfokra huppan, kinyújtóztatja tuskóját, és elrikkantja magát:

-  Kotty belé, szilvalé! Hihihi!
-  Pszt... halkan... -  suttogom, és rettegve gondolok a nagyságákra.
Mert hát bármelyik pillanatban kijöhet valamelyikőjük. De a többi cseléd, aki fenn 

a lépcsőn leselkedik, visítva szajkózza:
-  Kotty belé, szilvalé! Hihihi!
Kotty belé, szilvalé? -  Különös, honnan ez a csiklandós bizsergés? Valami lehetett 

bennem, amire érzékenyek voltak, ami vörös posztóként hatott a nevetőszerveikre. 
Többé-kevésbé oly módon ingerelhettem a humorérzéküket, ahogyan ők az én szag- 
lóérzékemet. Az elegáns felöltő tette? Vagy a tisztaság, körmeim csillogó kis tükrei, 
amiképpen feleségemre meg a mocsok volt komikus hatással? De mindenekelőtt talán 
félelmem a nagyságáktól -  érezték ezt a félelmet, és nevettek rajta -, s mihelyst nevetni 
kezdtek, tudtam, minden elveszett. S ha pedig szerettem volna lecsillapítani, véget 
vetni csiklandó bizsergésének, s megpróbáltam megfogni a kezét -  isten ments! Puff 
neki! Hátrahőkölök -  ő beburkolózik a kendőjébe -  rikácsolása betölti az egész lép
csőházat:

-  Ne macerájjon mán az úr!
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Villámgyorsan lerohantam a lépcsőn, lesunyt fejjel, mögöttem elszabadulta pokol.
-  Nem sül ki a szeme!
-  Esz nékű’, Marisom, le a lépcsűn!
-  Utósó gazember!
-  Képen törűni az ilyet!
-  Oszt macerái az úrfi!
„Oszt macerái az úrfi!” -  „A képibe neki!” Bizony, bizony -  bizony, ez kicsikét más 

volt, mint a manikűröshölgyekkel vagy a kóristalányokkal -  itt minden ormótlan, vad, 
szégyenletes és rettenetes volt, mint a konyha dzsungele! -  Minden ilyen volt! És ter
mészetesen soha nem került sor semmiféle erkölcstelenségre. Hej, tilalmas, elzengett 
emlékek -  milyen meggondolatlan teremtmény is az ember, mindig felülkerekednek 
benne az érzelmek az értelmen! Ma már, nyugodtan tekintve a vissza nem térő múltba, 
tudom, ahogyan akkor is tudtam, hogy soha nem kerülhetett sor semmire köztem és 
a cselédek között, természetünkből adódó, rettentő szakadék választott el minket egy
mástól -  de ahogyan akkor is, most sem szeretnék hinni ebben a szakadékban, hara
gom pedig a nagyságák ellen fordul! Ki tudja? Ila nincsenek, a kalapjaikkal, kesz
tyűikkel együtt, ha nem vágnak fancsali, haragos képet, ha nem bénít félelem és szé
gyen, hogy bármely pillanatban megjelenhet valamelyikőjük a lépcsőn -  s ha nem olt
ják bele a cselédekbe szántszándékkal a félelmet, mindenféle mendemondákat ter
jesztve tolvajokról, erőszakról, gyilkosságokról... Igen, szörnyű félénkséget, csiklan
dós bizsergést idéztek elő a nagyságák és a kalapjaik. O, hogy gyűlöltem akkor azokat 
a kis fúriákat, a saját portájukon posztoló nagysos kisasszonyokat, egyazon mindenes 
cseléd sok-sok nagysos kisasszonyát, őket tettem meg egyedüli bűnösnek -  meglehet, 
nem minden ok nélkül, hiszen ki tudja, nélkülük talán több hajlandóságot mutatott 
volna irántam a cselédek természete.

Kezdtem öregedni. Halántékom deresedett, magas beosztásba kerültem, államtit
kár-helyettes lettem, a mosakodás tekintetében pedig még a feleségemen is túltettem.

-  Tisztaság -  mondtam a feleségemnek. -  Tisztaság, feltétlenül. Tisztaság, minde- 
nekfelett. A tisztaság merészség!

-  Merészség? -  húzta fel feleségem közömbösen a szemöldökét. -  Mit értesz me
részség alatt?

-  A lomposság pedig... félszegség!
-  Nemigen értelek, Filip.
-  A tisztaság simává tesz! A tisztaság csiszoltság! A tisztaság sablon! Nem bírom eze

ket az aberrációkat, egyénieskedéseket, olyanok, mint valami járatlan ősrengeteg, bo
zót, „hol vadkan és nyulacska kedvére nyargalász”. Gyűlölöm a csupasz vadembert, 
aki csicseregve, rikácsolva ugrabugrál... Szörnyűséges... Ah! Szörnyűséges!

-  Nem értem -  mondta feleségem hűvösen. -  De, hm... à propos tisztaság... Mondd 
csak, Filip, mit művelsz a fürdőszobában? Zeng az egész ház, mikor mosakszol, csob- 
banások és zajok hallatszanak, horkantások, krákogás és harákolás. Tegnap meghal
lotta a postás, és megkérdezte, mi ez. Bevallom -  mosakodni csöndben kell -, nem 
látok okot a lármára.

-Természetesen. Talán igazad is van. De ha egyszer arra gondolok, ami nőttön-nő 
a világban, ha egyszer arra az eszméletlen mocsokra gondolok, ami eláraszt minket, 
ami elárasztana, ha nem mosakodnánk! Ó, mennyire megvetem, ó, hogy gyűlölöm! 
Borzalmas! Figyelj! Te is megveted, ahogy én, mondjad, hogy megveted!
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-  Fölöttébb furcsállom, hogy így elragadtatod magadat -  mondta feleségem fagyo
san. -  Én nem vetem meg. Én egyszerűen nem veszek tudomást róla.

Rám nézett.
-  Filip, én különben is igen sok mindent figyelmen kívül hagyok.
-  Én is, drágám -  válaszoltam fürgén.
Figyelmen kívül hagyni? -  rendben, ha már ezt mondta, semmi kifogásom, hiszen 

én is örök időktől fogva tompa ignorálásba merültem. De egyik éjszaka kiderült, hogy 
feleségem ignorálási készségének is van határa, s kis híján jelenetre került sor köztünk. 
Arra ébredtem, hogy valaki vadul rázza a vállamat. Feleségem hajolt fölém sebtiben 
magára kapott pongyolában -  a felismerhetetlenségig eltorzult arccal, remegve a düh
től és undortól.

-  Ébredj, Filip, hallgass már...! Micsoda szavakat ordibálsz álmodban! Nem bírom 
hallgatni!

-  Én? Álmomban? Ne mondd! Miféle szavakat?
-  „Kowalska asszonyt keresem...” — mondta, és megrázkódott. -  „Kowalska asszonyt 

keresem!” Aztán kiabáltál, hogy kotty belé... rettenetes... meg valami szilvalé, hogy 
kotty belé, szilvalé... -  nyelve hegyével éppen csak érintette ezeket a szavakat. -  Aztán 
feljajdultál, és morogni kezdtél valamit, hogy megfojtod, hogy megfojtasz valami sá
padt, hideg, fojtó holdakat, majd egyre csak ezt ismételgetted: „gyűlölöm”. Filip! Mi
féle holdakról beszéltél?

-Semmi, semmi, szívem. Tudom is én, mit fecsegek össze álmomban. Holdak? 1 a- 
lán valami holdkóros izé...

-  De te azt mondtad, hogy megfojtod... hogy megfojtod... Ráadásul ez a csomó út- 
széli kifejezés!

-  Valami ifjúkori emlék lehet. Tudod, öregszik az ember, és öregségére előjönnek 
ezek az emlékek, mint a leves, amit harminc éve ettél.

A szeme sarkából sandított rám -  megremegett -  s egyszerre legnagyobb megdöb
benésemre észrevettem, oly hosszú házastársi együttlét után, hogy fél. Ah -  félt, mint 
az egér a macskától!

-  Filip -  mondta ijedten -, a holdak... (ettől rémült meg leginkább) a holdak...
-  Nincs miért izgatnod magad, szívem, hisz’ nem vagy holdlakó.
-  Holdlakó? Micsoda? Persze hogy nem vagyok. Egyáltalán, mi az, hogy „holdla

kó”? Persze hogy nem vagyok holdlakó, Filip! -  kiáltott hirtelen. -  Nem volt veled 
egyetlen nyugodt éjszakám sem! Nem is tudod, hogy horkolsz! Diszkrécióból nem em
lítettem, de az ég szerelmére, fékezd magad, próbálj magadba szállni, és magyarázd 
meg valahogy ezt az egészet, mert meglátod, rossz vége lesz ennek!

Jajgatott.
-  Nem volt egy nyugodt éjszakám! Jaj, hogy hörögsz, hogy fütyülsz, hogy trombi

tálsz éjszakánként! Mintha vadászni mennél. Miért is mentem hozzád? -  mehettem 
volna Leoshoz is. És most, hogy öregszel, egyre rosszabb, ráadásul mindjárt itt a tavasz. 
Filip, magyarázd meg valahogy ezeket a holdakat.

-  De hát hogyan magyarázzam meg, szívem, ha egyszer nem értem én sem?...
-  Filip, te nem akarod megérteni. -  S még hozzátette, miközben ujjaival az éjjeli- 

szekrényen dobolt: -  Filip, ismétlem, nem tudom, mik ezek a holdak, a káromkodások 
meg az egész, de bármi történjék, emlékezz arra, hogy én mindigjó feleséged voltam. 
Én mindigjó voltam hozzád, Filip.

Meglepett, hogy horkolok -  hogy erről van szó -, miért beszél így velem? Hisz’ ki
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egyensúlyozott, úgy bizony, ártalmatlan, őszülő úriember voltam, akit meglehetősen 
kimerített az élet, s mind otthon, mind a munkahelyén pontos, rendes -  s ez, kizárólag 
ez volt az oka annak, hogy elkezdtem egy kicsikét csapni a szelet a mi tűzrőlpattant 
szobalányunknak. Feleségem észrevette, azonnal elbocsátotta, és felfogadott egy újat. 
Ennek is elkezdtem csapni a szelet. Feleségem őt is kidobta, ám az új lánynak megint 
csak tettem a szépet, mígnem feleségem őt is eltávolította.

-  Filip -  mondta -, c ’est plus fort que moi!
-  Mit csináljak, drágaságom? Tudod, öregszik az ember, s mielőtt kegyelemkenyér

re kényszerülök, szeretnék egy kicsit kirúgni a hámból. Különben ezek a tűzrőlpattant 
fruskák, csinos kis bóbitások, mint tudod, nagykövetek étkei, a legelőkelőbb helyeken 
is ezt fogyasztják!

Feleségem ekkor felfogadott egy jóval idősebb fruskát. De vele is megismétlődött 
ugyanez -  ah! -, s akkor feleségem, abban a Íriszemben, hogy ez csak amolyan múló 
szeszély nálam, pillanatnyi elmezavar, felfogadott egy fejkendős tramplit, akitől, úgy 
vélte, senki sem tudna kísértésbe esni.

Erre tényleg elcsitultam. A cseléd becipelte az elmaradhatatlan koffert a cselédszo
bába -  ügyet se vetettem rá, s csak ebédnél láttam rémes, vastag ujját, alkarján a durva, 
fekete bőrt -  hallottam lépteit, rengett belé az egész ház, beszívtam az ecet és hagyma 
bűzét, s vizslattam, az újságba merülve, a lomha test harsány, idomtalan, esetlen moz
dulatait. Hallottam hangját, ezt a kissé rekedtes, se falusi, se városi hangot, a konyhá
ból néha cincogó vihorászás szűrődött ki. Hallottam, pedig nem figyeltem, láttam, pe
dig nem néztem oda, szívem dobogott, megint félszeg, bátortalan voltam, mint haj
danán a cselédlépcsőn -  ténferegtem a házban, ugyanakkor mérlegeltem, kombinál
tam valamit. Nem -  feleségem aggályai alaptalanok voltak, minden bizonnyal valami
féle vélt wallenrodizmus* ijeszthette meg a hallgatag emberben, aki felett már eljárt 
az idő... s aki távozása előtt már csak arra vágyik, hogy szippantson egy keveset a haj
dani levegőből, nézelődjön és füleljen...

S nagy figyelemmel kísértem az elemek játékát, az élet e rémbohózatát -  hogyan 
hat a feleségem a cselédre, a cseléd őrá, s hogyan mutatkozik meg e kapcsolatban a 
maga teljes valójában mind a feleségem, mind a cseléd. Feleségem eleinte nem szólt, 
csak ennyit mondott: „Oh!” Láttam, hogy a cseléd döngő lépteitől remeg, mint a ko
csonya -  de rám való tekintettel hajlandó volt sok mindent elviselni. A cseléd a koffe
rével együtt behozta a házba a saját gondjait-bajait, úgymint a bogarakat, a fogfájást, 
a náthát, a meggyűlt ujját, a nagy zokogásokat, nagy röhögéseket, nagymosásokat -  
kezdtek szétterjedni a házban, feleségem pedig egyre szorosabbra zárta ajkát, csak 
egy aprócska rést hagyott. Természetesen rögtön elkezdte okítani a cselédet -  félre
vonulva, a szemem sarkából figyeltem, hogyan ölt egyre kegyetlenebb formákat ez a 
képzés, s alakul át lassanként valamiféle irtássá. A cseléd vonaglott, mintha tüzes vassal 
sütögetnék, nem tehetett egy lépést sem a maga természete szerint, s a feleségem nem 
engedett -  egyre több volt az egészben a fojtogatás, egyre több a gyűlölet, annál is 
inkább, mivel a háttérben én is éreztem némi gyűlöletet, bár nem tudtam volna meg
mondani, miért vagy mi végett. S alig leplezett csodálattal figyeltem, hogyan élednek 
fel feleségem orra előtt a primitív ösztönök, melyek bizony igencsak mások voltak, 
mint a „Majola” szappan, hogyan zajlik a kegyetlen, történelem előtti küzdelem.

* Wallenrodizmus: Adam Mickiewicz lengyel költő Konrad W au .kn rod című elbeszélő költeményének lit
ván hőse a Német Lovagrend udvarában nevelkedik, a rend nagymestere lesz, de miután értesül népe 
szenvedéseiről, elárulja és vesztes háborúba vezeti a Lovagrendet. (A ford.)
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Történt például, hogy a cselédnek hascsikarása volt. Feleségem adott neki gyógy
szereket, de nem használtak, maradtak a hasból érkező rejtélyes, örvénylő morgások, 
a sötétlő örvény újra meg újra hírt adott magáról. Feleségem diétára fogta a cselédet, 
megtiltott neki mindent, ami előidézhette a zajt, végül ráförmedt:

-  Kihajítom, Czesia, ha nem hagyja abba!
A cseléd megrémült, attól fogva kétszeres hangerővel morgott félelmében -  sápadt, 

ingerült feleségem pedig látván, hogy minden hiába, úgy tett, mintha nem hallaná, s 
csak szemöldökének apró remegései árulkodtak másról.

-  Czesia -  mondta feleségem nyomatékosan -, követelem, hogy egyszer egy héten, 
legalább szombatonként megmosakodjon, és jól lesikálni magát, kefe, szappan, Cze
sia!

Feleségem néhány hét múlva nesztelenül odalopódzott a fürdőszobához, és óvato
san bekémlelt a kulcslyukon. Czesia a kád mellett állt ruhában, és a hőmérővel pan
csolt, a kefe és a szappan pedig érintetlenül, szárazon hevert. És megint jött a kiabálás. 
Az állandó ingerültség pedig észrevétlenül irgalmatlan, savanyú nagyságává változ
tatta a feleségemet -  egészen megijedtem; amikor esténként beállított a cselédhez a 
vőlegénye, úgy ripakodott rá, mint egy veszett szarka:

-  Mit akar itt?! Tűnjön innen! Szó sem lehet róla! Megtiltom, hogy itt bárki is ücsö
rögjön! Azonnal takarodjék! Nehogy még egyszer itt lássam! -  hajszálra, mint egy 
nagysága!

Némiképp kataleptikusan figyeltem ezt az egészet, ezt a különös átalakulást, s órá
kig rajzolgattam villámmal az abroszon. Nos -  már nem volt visszaút, már csak ösz- 
szegezni, rendezni lehetett a számlát -  s tán hallgatni még a vég előtt az ifjúság édes
bűnös suttogására. A régi, elfeledett történetek, a régi szégyenek és a régi gyűlölet 
megkopogtattak, ahogy a harkály kalapálja télen a fagyott, kopasz fákat, intettek ron
da, vastag ujjúkkal a szén mögül. Ó, milyen elesett voltam, kaviccsá mosott a folyóvíz
-  hová tűnt a rémület, a félelem, a szégyen és a félszegség? Szóval -  nem válaszoltam 
ezekre a kényes kérdésekre -, eltékozoltam volna az életem? Hát csak a bűnben, csak 
a mocsokban van mélység? A mocskos körmök mögött rejtezik? És ujjammal öntu
datlanul ezt írtam az ablaküvegre: „Jaj annak, aki idegen tisztaságért cserébe eldobja 
mocskát, a mocsok mindig a sajátunk, a tisztaság mindig idegen.”

S futólag eszembe jutottak homályos dolgok, olyasfélék, hogy a csúfság és a mocsok 
bizonyos összessége alkotja a fejkendős mindenes cselédet, s ha uram bocsá’ megfosz
tanák e mocsoktól és csúfságtól, már nem volna mindenes cseléd. Ámde minden cse
lédnek van vőlegénye, s ez a vőlegény, ha szereti őt, akkor teljes egészében, a szépségét 
is meg a csúfságát is szenvedélyesen szereti, tehát elmondhatjuk, hogy a csúfságot is 
szeretik. De ha szeretik, akkor minek harcolni ellene? Aztán arra gondoltam, hogy ha 
valaki nem szeret mást, csak a szépséget meg a tisztaságot, akkor a szeretett lénynek 
alig a felét szereti. Aztán már elkezdtem összefüggéstelenül álmodozni -  ne felejtsük, 
szklerózisom volt -, álmomban madárkákat, lombocskákat, diócskákat láttam, s a ha
talmas, gúnyos Hold kiáradt a Földre. A bátorság csúfot űz a nyomorúságos félszeg- 
ségből -  az aprócska, formás, diadalmas láb gúnyt űz a komor és özönvíz előtti lábból. 
Azt mondta egyszer valaki, az élet bátorság. Nem: a bátorság lassú halál, az élet iga
zából félszeg bátortalanság. Aki a förtelmes cselédet szereti, az él; a klasszikus ölekben
-  hervadoznak.

-  Czesia -  szóltam egyszer a cselédhez -, a nagyságos asszony azt mondja, hogy 
maga szörnyű lármát csap. Azt mondja, migrénje lesz tőle.

A cseléd feljajdult:
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-  A naccsága asziszi, a cseléd má’ nem is ember!
Aztán azt kérdeztem:
-  Czesia, igaz az, amit a nagyságos asszony mond, hogy ha maga végigvonul a szo

bán, csörömpölni kezd a meisseni a polcon, mintha mindjárt darabokra esne szét?
Czesia zordan válaszolt:
-  A naccsága mindég szőrözik.
Azt feleltem:
-A  nagyságos asszony nem szíveli a cselédeket. Magát ugyanúgy nem, mint a töb

bieket a házban. Úgy véli, túlságosan hangosan és közönségesen visonganak és fecse
résznek, sérti az ember fülét, ráadásul mindenféle betegségeket terjesztenek. Ezenkí
vül az sem tetszik a nagyságos asszonynak, hogy minden cseléd lop, ettől migrént kap. 
Sőt szerinte az udvarlók is lopnak, és betegségeket terjesztenek.

Ahogy elmondtam, el is hallgattam, mintha egy szót sem szóltam volna -  s mint 
mindig, amikor a minisztériumból hazajövök, átfutottam az újságokat. Feleségem ha
marosan azzal hozakodott elő, hogy bocsássuk el a cselédet.

-  Az utóbbi időben nagyon fenn hordja az orrát -  mondta -, a szeme sem áll jól, 
ráadásul folyton kiáll a lépcsőházba, és a többi cseléddel trafikál. Bementem egyszer 
a konyhába, négyen ültek benn. Az udvaron meg a házmesterrel pletykál, azt hiszem, 
legfőbb ideje elbocsátanunk.

-  Ugyan már, hadd maradjon... Kicsit jár a szája, de becsületes. Nem lop.
De feleségem kezdett rettenetesen, mondhatni mértéken felül idegeskedni.
-  Czesia, mit nevetgélt ma a házmesternével?
-  Há’ csak úgy pletykálkodtunk, oszt annyi.
-  Nincs semmi nevetnivaló, kedves Czesia -  mondta feleségem savanyúan. -  Biz

tosan azt gondolja, hogy maga szörnyen okos.
Nem tudom, minek volt köszönhető, de feleségem idegei egyszer csak felmondták 

a szolgálatot. Egy csip-csup üggyel jött hozzám: az előbb kiment az erkélyre, s a szem
közti cseléd mondott valamit az ottani szakácsnőnek, mindketten ránéztek, és harsány 
röhögésben törtek ki -  hordanám le őket. Kidugtam a fejem a szellőzőablakon, és ki
kiáltottam:

-  Nagy vicc! De engedelmet kérek: elég hülye vicc!
De úgy látszott, hogy feleségemre tényleg rájött az üldözési mánia.
-  Mondj fel a cselédnek elsejétől. Egyre akaratosabb. Mindenféle pletykát terjeszt 

rólunk. Megtiltottam neki, hogy leálljon traccsolni a cselédekkel, s ma megint rajta
kaptam a lépcsőházban, amint a házmesterrel meg a földszinti szakácsnővel vihorá- 
szott. Nem bírom ezt az időtlenséget!

-Azonnal kidobjuk? Majd megszokik.
-  Filip -  feleségem hirtelen nyugtalan lett -, nincs semmi kifogásom az ellen, hogy 

visszajöjjön hozzánk az a régi lány. Figyelj -  tette hozzá vívódva -, mi ez az egész? 
Czesia ocsmány módon kiröhög a hátam mögött... ki bujthatta fel?... Érzem, biztosan 
érzem, hogy amikor hátat fordítok neki, rám vicsorít, nyelvet ölt, vagy szamárfület 
mutat. Érzem.

-  Hova gondolsz... gyengélkedsz, drágám. Min nevetne, ha egyszer nincsen rajtad 
semmi mulatságos?

-Tudom  is én, min röhög! Hülyeségeken. Természetesen a saját hülyeségein, nem 
az enyéimen. Valamit kiszúrt rajtam.

-Talán a manikűrödet találhatja nevetségesnek, az apró, csillogó tükröket -  gon-
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dolkodtam el -, vagy esetleg azt, hogy zsebkendőbe törlőd az orrod. Isten tudja, min 
nevethet egy tanulatlan, primitív cseléd, talán azokon a parfümkrémeken.

-  Elég! -  kiabált. -  Nem érdekel! Nemcsak ő, mások is röhögnek! Azok az esztelen, 
közönséges nevetések! Pimaszság! Menj a háziúrhoz! Milyen nagyra vannak maguk
kal! Rosszul vagyok!

Leszidtam Czesiát:
-  Czesia, miért idegesíti a nagyságos asszonyt, tudja, milyen érzékeny, könnyen be

lebetegedhet!
Panaszt tettem a háziúrnál a házunkban uralkodó rendetlenség miatt -  másnap 

azonban valaki egy rothadt hagymát vágott hozzám az ablakból. Valóban -  talán —, 
magam is felismerni véltem udvarunk tavaszi zsivajában valami idétlcnséget, valami 
ordinárét, valami hirtelen támadt rettenetes bizsergést -  mintha tollal csiklandoznák 
egy masztodon sarkát. Egy alagsori cseléd állítólag arra vetemedett, hogy a feleségem 
képébe röhögött, a kapuban pedig mindenféle ocsmány rajz jelent meg -  istenem, 
mindenféle vaskos tréfa, krétarajz, melyen mi voltunk láthatók a feleségemmel, ocs
mány ábrázattal és ocsmány pozitúrában. A cseléd, feleségem parancsára, naponta 
többször is lesikálta ezeket a rajzokat -  ráadásul őrületbe kergetett feleségem lesben 
állt az előszobában, s a legkisebb neszre is kicsörtetett a lépcsőházba, de soha senkit 
nem tudott rajtakapni. Egyáltalán — mindennaposak voltak a különféle csínyek.

-  Csendőr! Hol a csendőr?! Csendőr! Hogy merészelik?! Kirúgni minden cselédet, 
a házmestert meg a kőikéit is! A házmester kőikéi ugyanolyan pimaszok! Maffia! 
Összeesküvés! Hallja, Czesia?! Csendőr! Mit bámul, Czesia?! Megtiltom, hogy bámul
jon! Takarodjon! Takarodjon, de rögtön!!

De az ordítozás csak feltüzelte az arcátlanokat, s felszította a förtelmes, pimasz, lap
pangó gyűlöletet.

-  Filip -  suttogta feleségem a félelemtől reszketve -, mi ez? Mit jelentsen ez? Itt 
egyre csak nő a mocsok, valami készül. Mi van velem, mit akarnak tőlem? Filip... -  
rám nézett, s egyszeriben elsápadt, elszürkült, kihunyt, csöndesen a sarokba vonult, 
és leroskadt.

Én pedig csak ültem a fotelomban, kezemben az újsággal, ujjaim közt a cigarettával, 
amely magától égett, és elgondolkodtam. Kétségkívül kidobhatnánk a cselédet, lakást 
cserélhetnénk, sőt akár egy másik kerületbe is költözhetnénk -  megtehetnénk, ha nem 
lennék ilyen tesze-tosza, reszketeg, félszeg. Feleségem azt kérdezte: mit jelentsen ez? 
Mitjelent -  micsoda? Az ég szerelmére, hát ki nevetséges, vad és förtelmes itt? Hogyha 
a feleségem gyűlöli a cselédet, akkor a cseléd is gyűlölni fogja őt. Föléje hajoltam e 
gyűlöletnek, reszkető kezembe vettem, végigjártattam rajta az agg erőtlen tekintetét, 
s elmerülve hallgattam a konyhából kiszűrődő dacos hangot:

-  Mán csak aszondom, naccsága, hogy ha én itten ecmondanák miegymást arrú, 
ami csúfakat beszéének a népek, há’ menten szörnyethónák a szégyentű , a naccságát 
meg megütné a guta!

Hallgattam, nem szóltam semmit.
Egyszer aztán feleségem levette a jegygyűrűjét, és az étkezőasztalra tette, én pedig 

ezt a gyűrűt -  ah, teljesen gépiesen, hiszen annyira el voltam merülve a gondolataim
ban -, ezt a gyűrűt felvettem, és a zsebembe csúsztattam. Aztán megkérdeztem a fele
ségemet:

-  Drágaságom, hol van a jegygyűrűd?
Feleségem rögtön a cselédre nézett, a cseléd a feleségemre, a feleségem pedig meg

szólalt:
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-  Czesia!
Czesia válaszolt:
-  Igenis!
Feleségem ráförmedt:
-Tolvaj!
A cseléd csípőre tett kézzel, gorombán ráripakodott:
-  Te vagy a’!
Feleségem:
-  Elhallgass!
A cseléd:
-  Te haagass!
Feleségem:
-Takarodj! Takarodj innen!
A cseléd:
-Takarodj te!
Hát még ilyet! Már minden ablakból fejek hajoltak ki, már mindenünnen záporoz

tak is a kiáltások, sértések, szitkok, már kitörőben volt a rettenetes gúnykacaj, s ekkor 
látom -  a cseléd már tépi a haját a feleségemnek, és cibálja, cibálja, és mintha messziről, 
tompán hallanám a feleségem hangját:

-  Filiip...!

Henrikas Nagys

TERRA INCOGNITA

A kék hó földjén nincsenek fák:
csak fák árnyai és fák nevei,
vakok írásával lejegyezni a komor remetének.

A tükrök termében többé nincsenek emberek: 
csak profilok, melyeket a tilzei piac árnyképmesterc nyírt ki, 
és sziluettek, melyeket a poros üvegen rajzolt körül 
az alkonyba hajló Halottak napi estén a holt hegedűs ujja.

Szülőváros sincs az apadó folyók völgyhajlatában: 
csak a barakkok hosszú sorai, a fa-szfinxek,
melyek kormos arcukat mancsukra hajtva mindig ugyanazt álmodják, 
lobogókat, nyarakat, napot és homokot.

A kék hó földjén csak nevek maradtak, 
csak vonalak és rajzok és betűk a hamuban.
A kék hó földjén föld nem létezik.
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CREDO

Ejtsd ki csupán, és megment minket az az egy szó. 
Érintsd meg a sebeket -  nem lesz halál.
Szétszórjuk a borostyánt. Nyitva a koporsó.
Minden kapu sírba visz és tárva-nyitva áll.

Tiéd a föld. Az ég. És a világegyetem.
És feketéllik a kiásott verem.

Semmit. Se vizet. Se bort. Ne adj már soha többet. 
Oltsd ki a napot -  legyen sötét.
Keresztet vertünk, s háromszor léptünk el Tetőled. 
Begördíteltük minden barlangok zárkövét.

Te adtad, el is veheted. Úr vagy mindenen. 
S feketéllik a Te földed, mint a mély verem.

Bajcsi Cecília fordításai

(Henrikas Nagys litván költő, 1920-ban született, jelenleg Kanadában él.)

Lukácsy Sándor

MAGYAR BESTIÁRIUM

„Nen est rien en cest munt 
Ki essample ne dunt...”* 

(Philippe de Thaon)

A MAGYAROKHOZ című ódát, a halhatatlan panaszt és korholást, Berzsenyi három vál
tozatban dolgozta ki. Az első kettőben: rongált Budának „ércfalain viperák süvöltnek”. 
A végleges szöveg: „undok vípera-fajzatok dúlják fel e várt”. Mi indíthatta a költőt a mó
dosításra? A kritikai kiadás föl sem teszi a kérdést, tehát nem is ad feleletet. A valószínű 
ok, a jobb esztétikai eredmény meglelésének szándékán kívül: a pontosság igénye. A 
vers arról szól, hogy amit nem tudott megtenni tatár, török, Zápolya „öldöklőszázadja” 
s a „titkos gyilkosok” keze (a honárulóké?), azt elvégzik a vipera-fajzatok: a várat és a 
hazát feldúlják s elveszejtik önnön gyermekei, a megromlott erkölcsű magyarok. A vi-

„Semmi sincs ezen a világon, ami ne szolgálna példával.
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perát ugyanis, a régiség zoológiái hagyománya szerint, magzatai, kirágván az anyai 
testet, megölik. A vipera csak „süvölt” -  törlendő variáns; fajzata gyilkol és „dúl” -ez t 
a bonyolult, de hatásos metaforikus szerkezetet véglegesítette Berzsenyi.

Nyelvünk jó néhány antik vagy középkori zárványt őriz: krokodilkönnyeket hul
latunk, hattyúdalról beszélünk, ámítás helyett porhintést mondunk -  anélkül, hogy 
e szavak, szólások származása és eredeti értelme ismeretes volna a legtöbb ember szá
mára. Elfeledtük a hajdankor tanítását, mely az efféle kifejezéseket, magyarázatostul, 
megalkotta és átörökítette.

A régiek hosszú-hosszú ideig másképp gondolkodtak, mint mi. A természetben 
nem vizsgálandó jelenségeket, hanem megfejtendő jelentéseket, hasonlóságon alapuló 
analógiákat láttak. Ezek fölfedezése és értelmezése volt a tudomány. Az analógiákat 
az anyagi és a szellemi szférák között állították fel. A világ erkölcsi példatár, az állatok 
világa is. Minden állal életed tüköré -  mondta Kempis nyomán Pázmány.

Ez a szemlélet a pogány antikvitás és a korai kereszténység érintkező mezsgyéjén 
keletkezett. Legfőbb elterjesztője a PHYSIOLOGUS nevezetű irat, valószínűleg időszá
mításunk II. századából. Többnyire állatokról, ritkábban növényekről és kövekről 
szól. Ismeretlen szerzője, vélhetőleg kereszténnyé lett alexandriai zsidó, görögül írta. 
Több rcdakciója maradt fenn, s mivel sikerkönyv volt, jó korán elkészültek latin, etióp, 
örmény, szír, arab és egyéb nyelvű fordításai. A középkor mindvégig kedvelte, utá
nozta, kiegészítette (Sevillai Szent Izidor, Vincentius Bellovacensis stb.), nemzeti nyel
vű bestiáriumok versbe fogalmazták (Philippe de Thaon, Guillaume le Clerc stb.). Tu
dománya hozzánk is eljutott: Temesvári Pelbárt betűrendbe szedett szimbolikus ál
lattant kompilált (az AURF.UM ROSARIUM T hf.OLOGIAE második kötetében); sok nyom
tatott kiadása volt, kódexíróink másolták. A PHYSIOLOGUS (egyszerre szerzői név és 
könyveim) módszere és ötletei később is lépten-nyomon feltűnnek XVII-XVIII. szá
zadi prédikátorainknál. Ók már nem az eredetiből merítettek, de szelleme közvetítők 
által sokáig hatott, és éltető retorikai erőt adott a hitszónoklatoknak.

A PHYSIOLOGUS az oroszlánnak három tulajdonságát ismeri: 1. megérzi a vadászok 
szagát, és farkával eltünteti nyomait, 2. óvatosságból nyitott szemmel alszik, 3. kölykét. 
holtan hozza világra, harmadnapon leheletével vagy ordításával kelti életre. Mind a 
három sajátságot bibliai idézettel igazolja, s analogikusán Krisztusra vonatkoztatja: ő 
a lelki oroszlán.1 A TlHANYl-KÓDF.X-ben a feltámadás tanának bizonyítéka: „Az orosz
lánnak fiai es halva lesznek, és harmadnapra ordításával őket feltámasztja; ha azért a természet 
[ezt] megleheti, sokkan jonkább az Isten. Káldi György ugyanezt a tézist némi szkepszis
sel adta elő: „Az oroszlányról azt írja Epiphánius és Euchénus, hogy halva születik, és az atyja 
ordítására harmadnapra feltámad. Inkább hiszem, hogy születése után harmadnapig aluszik, és 
úgy serken fel az ordításra... A mi Knstusunk az igaz oroszlány fiú, ki harmadnapig aludt a 
halálnak álmában, e mái [húsvéti| napon felébredett...”3 Pázmány is húsvéti prédikációba 
illesztette a hagyományos hasonlatot, ugyancsak racionális módosítással: „Az oroszlány- 
mi írják, hogy fiait úgy hozza, mintha [!] halva válnának, és harmadnapi ordításával ébreszti 
és eleveníti őket”-, nem a hím ébreszt, hanem az anyaoroszlán, maga Mária: „A szeplőtelen 
Szűz az ő szent Fiát harmadnapi sok sírásával és zokogó óhajtásával sietteté a feltámadásra. ’4

Az analogikus értelmezésben a prédikátornak nem volt megkötve a keze. Az orosz
lán, más-más tulajdonságai által, többféle jelképes interpretációban kaphatott szere
pet. Káldi szerint „Kristus oroszlánnak mondatik az erősségért, az ördög pedig a telhetetlen 
kegyetlenségért”f  Úgyszintén Káldi írja, a pogány Aelianus nyomán (D e ANIMAI.IBUS), 
hogy az oroszlán csak a maga prédájával él, más ragadozó zsákmányához nem nyúl;
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ezért -  teszi hozzá -  példája az ördögnek, mely csak a bűnösök közül szedi áldozatait, 
a szenteket nem illetheti, mert megmondotta a próféta: „az ő étke válogatott”.6 De 
ugyanez a bibliai locus más szerkezetbe is kerülhetett: az oroszlán -  így Káldi, ezúttal 
Nagy Szent Gergelyt követve -  igen gyönyörködik a vadszamár húsában, és örömest 
vadássza, ez pedig a pusztában keres menedéket, ezért jelképezi az igaz embert, aki 
fut a vétek elől, az oroszlán meg az ördögöt, kinek áz igazakra fáj a foga, mert „az ő 
eledele válogatott”.7

Amit a Physiolo g u s  és a középkori zoológia az állatokról tu d o tt vagy tudn i vélt, 
nem  eredeti: legnagyobbrészt az idősebb Plinius óriási opusából, a HISTÓRIA NATU- 
RALlS-ból való (s az ő közvetítésével Arisztotelész és m ások műveiből). De csak a m a
téria, az ism eretek valóságos vagy m esebeli lényekről; a vallási adaptáció  a keresztény 
tudom ányé. A pogányság és az új h it irodalm a között nincs á thághatatlan  fal, az hatott 
erre , szellemük és irányuk különbsége mégis éles h a tárt húz közéjük. Plinius az állatok 
tulajdonságaiból sosem vont le erkölcsi példázatokat, a kereszténységet m eg igazán 
csak a példázatok érdekelték . Plinius azt akarta  leírni, am i a term észetben van; a ke
resztény szerzők azt akarták  megmagyarázni, am i a BlBUÁ-ban olvasható.

Csúzy Zsigmond szép beszédet. írt János evangélistáról, aki Jézus kedvenc tanítvá
nya, olyan erényei miatt, melyek a sashoz tették hasonlatossá. Voltak választott ma
darai a pogány isteneknek is: Junónak a páva, Pallasnak a bagoly, Venusnak a galamb, 
Proserpinának a denevér, Marsnak az ölyv, Apollónak a hattyú, Bacchusnak a szarka, 
Jupiternek a sas; a Megváltó is leginkább a sast, vagyis Jánost kedvelte, bár választha
tott volna más szentet, más madarat, hiszen a SZENTÍRÁS-ban hemzsegnek a szárnya
sok, s mindegyikükről lehet valami épületeset tudni, valami szép idézetet előhozni -  
s ezt Csúzy Zsigmond rögtön meg is teszi, mert nagy tudományú férfiú volt, és tudását 
nem szokta véka alá rejteni.

„Tapasztalok gyönyörűséges pelikányokat [következik egy idézet Jób könyvéből] ... Ta
pasztalok strúcokat [Jób] ...Tapasztalok ritka főnixeket [idézet Szent Ignáctól] ...Látok éjjeli 
varjakat is és verebeket a héjjazaton [Dávid próféta: sicut passer solitarius in teclo] ...Sajdétok 
efelett kányát, föcskét és gólyát [Jeremiás] ...Látok epe nélkül lévő tiszta szeléd galambokat és 
siralmasan búgdogáló árva gerlicéket, kiknek tolláik ezüstössek (úgymond többszer emlétett Dá
vid), és a hátak végéig aranyszínű sárgák, azaz tiszták, szüzek, feddhetetlenek és teljesek buzgó 
szeretettel. Egy szóval, tapasztalok szép feér hattyúkat, vigyázó darvakat, és édessen, mert nap
jában hétszeressen éneklő fülemiléket, minéműek a Kristus zászlója alatt törvényessen túsakodó 
és a karos isteni dicséretre köteles szent szerzetesek, akik éjjeli s nappali éneklésekkel dicsérvén a 
Fölségest, igazán mondhatják a zsoltárosprófétával: septies in die laudem dixi tibi...”8 -  és 
ez a szakrális ornitológiái tanulmány csak az exordium, utána következik a beszéd 
törzse: az evangélista és a sas hasonlóságainak tüzetes kimutatása, új meg új bibliai 
citátumokkal. Más világ ez, mint Pliniusé: kevesebb benne a való tudomány, több a 
szent költészet.

Plinius sok természetrajzi furcsaságot kínált, de akadt ilyen a BlBUÁ-ban is. „Azt 
olvassuk a Makabeusok könyvében -  írta Káldi -, hogy az elefántoknak a szőlőnek és a 
szederjnek vérét mutatták, és azzal ingerlették a harcra; hasonlóképpen a Kiistus, megtartván 
az ő sebeinek helyeit, az ő vitézeit azoknak mutogatásával felgerjeszti a harcra” -  az analógia 
bővebb kifejtését prédikátorunk Szent Bernáttól kölcsönzi.9 Csete István, a jezsuiták 
indiai térítéséről szólva, mintegy couleur locale-ként veszi elő az elefántok igen szem
léletes képét: „Ezek a nagy tetemű, tornyos és kastélyos állatok magoktól is, ha sárkányt látnak, 
önként reájok mennek; az emberre, mivelhogy attól nem idegenek, ha csak nem ingerlik, könnyen
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nem indúlnak; azért az országos ütközetekben vérbe mártott ruhákkal haragjokat gyúllasztani 
szokták” -így szította a megfeszített Jézus vére a térítők buzgalmát.10 A különös motí
vum református szövegben is fölbukkan.11

A SZF.NTÍRÁS adott példát a  keresztény zoológia sokértelműségére. Krisztus maga 
hasonlította magát M á t é  EVANGÉLlUMÁ-ban kotlóstyúkhoz, más bibliai helyek alapján 
neveztetett sasnak, struccnak, vadkecskének, kígyónak, és Plinius-szövegeket reá vo
natkoztatva a pelikán és az elefánt is lehetett a Megváltó képe. A prédikátor dolga az 
volt, hogy megtalálja a hasonlóságot Krisztus és az állatok tulajdonságai között. Káldi 
magyarázata: „1. ha a tyúk a csirkéiért megharcol a kányával, a Kristus miérettünk a sívó-rívó 
oroszlánnyal [az ördöggel]... 2. Ha a tyúk melegíti a csirkéit, a Kristus az isteni szeretetnek 
tüzével minket ugyan lángoltat... 3. Ha a tyúk eledelt keres csirkéinek, a Kristus az ő szent testével 
táplál bennünket. ..4. Ha a tyúk a csirkékre való gondviselés miatt borzatt és poros, a Kristusnak 
sem színe, sem ékessége [LUKÁCS FVANGÉUUMÁ-nak szavai]... 5. Ha a tyúk csirkéit szor
galmatoson öszvekeresi és híja, a Kristus az ő elszélledett tanítványit feltámadása után egybe- 
gyüjtötte, oktatta, vigasztalta, és a mennyei boldogságnak kívánságára felgerjesztette. ”12 Páz
mány nagyszerű stílusparádét csinált az analógiából: „Mely kegyesen és szorgalmatoson 
kereste Christus a bűnösök térését, élőnkbe adja ő maga, mikor azt mondja, hogy mint a kotló-tyúk, 
őrzi és takargatja csirkéit, úgy igyekezett a bűnösök térésére. Erőssebb hasonlatossággal nem je
lenthette irgalmasságát és a bűnösök üdvösségének szomjúhozását. Mert a tyúk, csirkéinek sze
relme miatt, elszárad, elerőtlenedik, megborzad, megbetegszik, és mindenkor csak nyeg. Egybe- 
győjti méllyé alá fiait; szárnyaival béfedi; melegségével éleszti és vastagítja [= erősíti]. Napestig 
orrával és körmeivel kapirtyál, hogy eledelre-való magot találjon; mihent valamit talál, nem észi 
meg, hanem szánakodó kiáltással egybehíja csirkéit, és azoknak adja. Ha ki ártani igyekedik csir
kéinek, noha magában erőtlen és félénk a tyúk, de fiai oltalmáért szembeáll és megví az erős 
kányákkal; megsebesítteti, megöleti magát inkáb, hogysem fiait óltalmazatlan hagyja. Azt mondja 
azért a Christus, hogy illyen szorgalmatossággal, illy en kívánsággal és igyekezettel oltalmazza a 
bűnösöket,”13 Ezt a virtuóz baromfiudvari passzust gyakran szokták idézni, de csak a 
hasonlat egyik felét, hittani alkalmazását nem, holott egy szöveg értékelésekor nem 
elég azt nézni, hogy szép, látni kell a szerkezetet is, melyben funkciót visel: ez határozza 
meg irodalmi státusát. Azt is szokták mondani, hogy a megfigyelés részletező pontos
sága s a szemléletes és mozgalmas leírás Pázmány stílusának egyéni színe, kiváltsága, 
de más hitszónokok is tudtak hasonlóképpen remekelni. Például Szabó István: „A tyúk
nak |hogy a baromfiudvarban maradjunk] az a tulajdonsága vagyon a több szárnyasok 
között, hogy az ő fészkéből az idegen tojást ki nem veti, hanem ha lúd- vagy récetojást tésznek is 
alája, azt szintén úgy őrzi, úgy üli, úgy kikölti, mint a maga tulajdon csirkéit; történik azonban, 
hogy az apró libácskák és récefiak a természetnek ösztönébül a vízbe mennek és ott úszkálnak, és 
imé azonnal ott terem a tyúk, fut, repdes, ugrál, esdek a vízparton, végtére a szeretet béviszi a 
vízbe, és nem tudván úszni elmeríttetik, elboríttatik a víztül, és csirkék szeretetiért elveszti életét. ” 
A természeti kép „alkalmaztatása”: Isten nemcsak angyalokat teremtett, „kik tulajdon 
csirkéi volánok”, hanem embereket is, és amikor ezek a „sok nyomorúságok, keserűségek 
vizei közé” estek, a mennyei Atya, „ez a nagy szeretető tyúk”, elküldte egyszülött Fiát, hogy 
„maga halálával is csirkéit megvédelmezze ”,14

Példáimból kitűnik a prédikátor írói szabadsága: több állat jelentheti Krisztust; és 
megfordítva: egyazon állat több szent személynek lehet jelképe. A sas példázhatja ma
gát az Urat vagy Jézust, de János evangélistát és László királyunkat is, a hitszónok 
„feltett célja” szerint.

Illyés András így prédikált: „Mojses az Úr Istent a sashoz hasonlítja: Sicut aquila pro-
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vocans ad volandum pullos suos, et super eos volitans, mint a sas repülésre izgatván a 
fiait, és felettek röpösvén. Es miért az Úr Isten a sashoz hasonlíttatik? Talám hogy magassakot 
keres és az alávalókat elhagyja ? Igen jól; de vegyétek eszetekbe, hogy a sas három tojást bocsát, 
mellyekből három csirkét kikölt, mellyek közül néha kettőt megvet és egyet megtart. Az Úr Isten 
azért a sashoz hasonlíttatik, mivel oly kevesen vannak választottak a keresztyének közül, hogy 
csak egynek láttatik.”1* Ez bizony erőltetett párhuzam, az efféléken szokott gúnyolódni 
Luther és sok más. De nagyobb számban vannak szép magyarázatok. Mint Csúzy Zsig- 
mondnál: „ Valamint hogy a saskeselyű, tulajdona szerént az egek felé repüllésre izgatja pelyhes 
nevedében fiait, és fölöttük röpösvén kiterjeszti szárnyait, s úgy édesgeti maga példájával őket; 
atyai kegyességétől s tulajdon irgalmától viseltetvén, majd hasonlóképpen látszatott cselekedni 
édes Üdvözéttőnk is az emberi nemzettel...”16 Némelykor az egész beszéd vagy nagy része 
nem egyéb, mint hasonlóságok kifejtése, például Káldinál Krisztus és a sas között ti
zenkét pontban.1'

Mire eljött a hazai prédikációs irodalom klasszikus kora, a XVII-XVIII. század, a 
szimbolikus megfeleltetések tudományának jól kidolgozot t hagyománya volt, elemei 
mint toposzok kerültek hitszónokaink keze ügyébe.

Kedvelték az úszás közben egymást segítő szarvasok képét. Ezt Plinius indította el 
vándorújára, fölhasználta Szent Ágoston, Brunetto Latini (Dante mestere), többször 
is leírta Cornelius a Lapide, a XVII. századi nagy bibliatudós. Pázmánynál így jelenik 
meg a toposz és erkölcsi tanulsága: „Miképpen a szarvasok, mikor valamely nagy vízen ál- 
talúsznak, szamokkal terhelt fejeket az előtte úszók hátára tészik; a legelső pedig megf áradván, 
elmarad, és az utolsónak hátára hajtván fejét, annak segítségével künnyebbíti fáradtságát: ágy
az embereknek, akárkik légének, a világi munkák közöl, segíteni kel egymást. ”18 A szarvasnak 
ezt a tulajdonságát többet emlegették, mint azt, hogy szép híves patakra kívánkozik. 
Volt a szarvas természetrajzának egyéb érdekessége is; Szabó István egyik adventi pré
dikációjában olvashatunk róla: „Tulajdonok a fajzó szarvasoknak, amint a természetet vizs
gáló némelly bölcsek írják, hogy addig nem szülhetnek, míg mennydörgéseket és égi csattogásokat 
nem hallanak; akkor pedig megrettenvén hirtelen félelmek miatt tágulnak, és szerencsésen szül
nek. így vagyon többire dolgok a bűnös lelkeknek: sokszor üdvösséges foganatja vagyon bennek 
az Isten igéjének, a penitenciatartásra való szándéknak, de nem szülhetnek s nem is szülnek ad
dig, míg a bosszúálló Istennek haragja nem dörög, és az igaz ítélő bírának félelme nem csattog 
szívekbe János [a Keresztelő] által; akarom mondani, valamelly buzgó prédikátor által.”19

A gólyák kegyes viselkedésre tanítanak: elaggott szüleiket támogatják, táplálják. 
Arisztotelész és Plinius után bekerülnek a keresztény irodalomba (Nagy Szent Vazul, 
Szent Ambrus, Aquinói Tamás); példájukkal int a jóra, számos egyházi, sőt világi 
írónkkal egyetemben, Káldi György: „Az eszterág vagy gólya csodálatosképpen meghálálja 
és fizeti szüléinek véle töltjókat. Mert ha fáznak, szárnya alá vészi és úgy melegíti hideg testüket; 
ha valami szükség találja, nyakára vagy vállára vészi és másuvá viszi; annak fölötte étellel táp
lálja, és ha valami új eledelt nem hozhat nékiek, amit ölt [evett], kiokádja, és szüléinek adja, 
melynél nem tudom hová lehet nagyobb szeretet. ”20

A sas, azonkívül, hogy Krisztus és szentek jelképe lehetett, elmés harcmodorával 
tűnt ki. Róla írja Káldi György (Berchorius után, ez viszont Plinius után): „úgy meghever 
a fövenyben, hogy a tolláit mind megtölti véle; és azután a szarvas fejére röpülvén, megragadja 
éles kőiméivel, és a port vagy fövenyt a szemeibe rázván, megvakítja; és úgy megejtvén, magöli 
és megészi. Hasonló mesterséggel él az ördög: a kevélységnek, fösvénségnek, tisztátalanságnak 
gondolatit, mint a sűrű port vagy ködöt, veti szemünk eleibe, hogy a mennyei dolgoknak látására 
és kívánására megvakúljunk...”.21 Másutt, Guevarára hivatkozva, racionálisabb változa-
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tot adott elő Káldi, állatok nélkül: „Nabukodonosor játékkal vötte meg az erős városokat: 
mert nagy rakás port hordatott eleibe, mint egy halmot; és ha a szél megindult, a port a várasra 
vitte, az embereket megvakította, és kételeműi meg kellett a várost adniok... az ördög hasonló 
dolgot cselekeszik..:”22 A különös állatviadalt más prédikátorok is leírták; nyilvánvaló, 
hogy ezen az irodalmi tájon kell keresni a ma is használt, de elhomályosult eredetű 
szólásnak: port hinteni valakinek a szemébe -  a forrásvidékét.23

A galam bról sokan, sokat írtak. A CORNIDES-KÓDEX, Ráskai Lea keze m unkája, hét 
tulajdonságát sorolja fel; a Szentlélek hét a jándékátje len tik .24 Az ÉNEKEK ÉNF.KÉ-ben: 
columba super rivulos aquarum, víz m ellett tanyázik a galam b, hogy észrevegye rajta az 
ölyv fenyegető árnyékát; R icardus a Sancto Victore értelm ezése, m elyet két p réd ik á
to ru n k  is m egism ételt: így kell óvakodnia a léleknek m ég a bűn  árnyékától is. M ásutt 
azt m ondja az ÉNEKEK ÉNEKE, hogy a galam b m enedékül a sziklák hasadékait keresi 
fel; Pál apostol, az első bibliam agyarázó szerint Krisztus sebeit. „A kősziklában -  írja 
Csúzy Zsigm ond -  se jóillatú virágok nincsenek, se fülemile vagy más kedves madárszó nem 
hallatik, sőt gyakortább mérges csúszó-mászó ártalmas vadállatok lappangnak abban...” Ilyen 
a bűnös em berek szíve. Krisztus teste viszont olyan kőszikla, m elynek lukaiban, vagyis 
öt szent sebében, „mindenféle jó illatú virágok találtatnak és gyönyörűségek, mellyek a kese
rűségbe megepedt bú szíveket titkos belső erejekkel és gyönyörködtető külső minéműségekkel ki
váltképpen vigasztalják”-, ezért hívja oda a m ennyei jeg y es az Anyaszentegyházat galam b 
képében, m in tha m ondaná: „Az üldözések mostoha kemény tele mindenkor hózáporral, csi
korgó dérrel, kemény faggyal, azaz sanyarúságokkal, fájdalmakkal kedvetlenkedik... ha azért 
lelki igaz vigasztalást kívánsz, ide, a kőszikla lyukában, Urunk Jézus oldalában s mélységes se
beiben siess...”26 Az egyházi gondolkodás poliszem antikus hajlam a más -  ellenkező -  
érte lm et is m egengedett. Káldinál a galam b nem  a keresztényeket, hanem  az istente
leneket példázza: „A galambok, midőn valami csattanást hallanak, legottan ételöket félben 
hagyván elröpülnek, de ismég mindjárt arra térnek, ha szintén egynéhány elesett is közzülök, és 
szemök előtt halva fekszik. Hasonlóképpen cselekesznek az istentelenek, és főképpen akkor, mikor 
a sok gonoszságban elmerülnek. ”27

A hangyának is nagy irodalma van. A régiek tudományát (Arisztotelész, Cicero, Pli- 
nius, Solinus, Nagy Szent Vazul, Aranyszájú Szent János, Jeromos, Ambrus, Petrus 
Damianus stb.) Cornelius a Lapide huszonegy pontban foglalta össze,28 bőséges idé
zettárral szolgált Káldi Györgynek, ő azonban beérte tizenkét ponttal: „sok jeles dolgot 
tanulhat a rest ember a hangyától”29 -  a hangyaszorgalom a köznyelv tartozéka lett. I)e 
van más tanulnivalónk is tőle; Illyés András gyönyörű apró képekben részletezi: „Lásd 
meg a hangyának bölcsességét: kicsin lelkes állat, melyben dicsirtetik az alázatosság; tiszta maggal 
legeltetik, melyben ajállatik a tisztesség; a munkálkodó társait segíti, melyben taníttatik a szeretet; 
mindenkor szórgalmatosson futkároz, melyben mutattatik a serénység; az egybegyüjtött magoknak 
fejeket szedi, hogy a földben ki ne csírázzanak, melyben jelentetik a mi sanyargatásunk; zápor- 
essőnek idein a magokat elrejti, melyben tanít minket a kisértettől elfutni; tiszta időben a magot 
kitészi a napra, melyben tanít a mijovainkot Istennek dicsőségére fordítani; a magokot egymással 
közlik, és a munkákat elrendelik: rendes szeretetnek tanítását adják; végre a kősziklán járt ösvé
nyeket csinálnak, mellyel tanítnak minket a kemény utakat megőrizni. ”30 Világi költőinknél az 
ember kicsinységére, erőfeszítéseinek hiábavalóságára emlékeztet a hangya: „IAtom 
hangyabolyi míveidet, világ!” (Berzsenyi: A TEMETŐ), „Földünk egy kis hangyafészek” (Köl
csey: Va NITATUM VANITAS).

Aszimbolikus állattan sztárja a pelikán. Egy francia kolleginajól dokumentált köny
vet szentelt neki.31 A Nílus mentén él, írt róla Arisztotelész és Plinius, de az irodalmat
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mint bibliai madár hódította meg. A LÉVITÁK KÖNYVE a tisztátalan állatok közt említi, 
melyeknek húsával tilos táplálkozni; a 101. ZSOLTÁR pusztában lakozónak mondja, és 
hasonlatban szerepelteti\ „Similis f actus sumpellicano in solitudine" -  s következett a kom
mentátorok végtelen sora, akik kidolgozták titkos jelentéseit: remete, bűnbánó, a szűz
től született Jézus, a Megváltó, aki magára veszi a világ bűneit. A biblikus hagyomány 
keveredett az egyiptomi Horapollo adalékával: a pelikán megöli fiókáit, majd három 
nap múlva önnön vérével életre kelti őket; végül ez a motívum vált uralkodóvá és lett 
alapja a pelikán = Krisztus allegóriának -  így került be a költészetbe, a művészeti áb
rázolásokba, s maradt fenn a köztudatban mind a mai napig. Miközben végigjárta 
útját Dantétól Apollinaire-ig, jelentése olykor megváltozott; Musset versében (L a  n u i t  
DE MAI) a pelikán a költő szimbóluma lett. A TlUANYI-KÓDEX olyan változatot közöl, 
melyben a fiókákat nem tulajdon anyjuk, hanem kígyó öli meg: „Megtérvén ez madár, 
és fiait halva látván, könyörül rajtok, és annyéra szereti őket, hogy mellét megvágja, vérét bocsátja, 
fiainak osztja, és avval őket viszont feltámasztja.” „Lélök szerént” példázza a madár „az áldott 
Cristus Jesust”, fészke „ez világot”, a kígyó „az agg ellenségöt, pokolbéli ördögöt”.32 Káldi 
György, Nazianzoszi Szent Gergely nyomán, ritka variánst ad elő: „Ha a publikán vagy 
rigó madárnak tükört tésznek eleibe, és az ember a tükör mögött állván emberi szókat száll madár 
nótára, azokat hallván a madár, a tükört nézi, és azt véli, hogy a szózat onnét származott, és a 
maga képét látván a tükörben, azt véli, hogy a szózat magához hasonló madártól származott: az 
okáért ő is mérészli azt, és úgy száll...” -  így bátorodik föl a lélek, hogy Krisztus cseleke
deteit kövesse.33 Padányi Bíró Márton kétszer prédikált a pelikánról.34 Elmondta, kí
gyóstul, a véres történetet: „Ez ugyan szép tulajdonsága a pelikánnak, és igen alkalmatos a 
mi édes ÜdvözítőJésusunknak szerelméhez”', de mivel ez a madár a pusztában „viperákkal, 
kígyókkal, varasbékákkal és másféle mérges állatokkal szokott élni”, a bűnös embereket is pél
dázhatja. A pelikán Magyarországon, mondhatni, meghonosodott. Református temp
lomokban kifaragva láthatjuk a szószék hangvetőjén mint az igehirdetés szimbólumát, 
s gyakran megjelenik költészetünkben. Balassi Bálint így énekelt róla:

„íme az pellikán az ő fiaiért
Mint szaggatta szivét azoknak éltekért,
Csak hogy élhessenek, szivébül ont ő vért.

Tekinthetsze mellyét, nézd mely igen véres,
Fiaihoz szive mégis mely szerelmes,
Hogy meghalni értek kész és nem félelmes...”

-  a magyar költő újítása az, hogy a hagyományos példázatot, szerelmi lírájába illesz
tette:

„Ez oktalan állat ha ezt cselekeszi,
Én hát szeretőmért szánjak-é szenvedni,
Ki szerelmemet szerelmivel fizeti?"

Balassi és más magyar versszerzők pelikánjaira Eckhardt Sándor hívta föl a figyel
met.35 Nyomába eredt a középkori zoológia állatainak, és tizenegynek mutatta ki je 
lenlétét -  toposzait -  a hazai költészetben (pelikán, baziliszkusz, párduc, áspiskígyó, 
unikornis, krokodil, főnix, szalamandra, páva, hattyú, gerlice). A gerlicéről a régiek
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azt tartották, hogy hűséges a párjához, s ha elveszti, száraz ágra ül, és megsiratja. Képe 
-  Balassitól a BÚSAN BÚGÓ BÚS GILICE kezdetű erdélyi népdalig -  számos szép vari
ánsban lett édesmiénk. Eckhardt Sándor nagy szorgalommal gyűjtötte össze és mes
terien dolgozta fel a PHYSIOLOGUS magyarországi hatásának költészeti nyomait, de 
mivel nálunk nem szokás prédikációkat olvasni, ezeket nem aknázta ki. Noha volna 
mit. Már a CORNIDES-KÓDEX írója úgy tudta, hogy „azgalambnak nyögése vagyon az ének
léshelyében", nyögjünk, sírjunk mi is bűneink miatt.36 Ugyanezt a tételt Káldi György 
dúsabban és igen szépen fejtegette. Először bemutatta, szokása szerint némileg hival
kodva nagy tudományával, erkölcsi tanításának filológiai hátterét: pogány költőket 
idézett („Nec gemere aerea cessabit turlur ab ulmo -  a gerlice nem szűnik nyögni a szilfáról”; 
„Cernit hunc palumbus, inde cerem tur tur -  innét a vadgalamb nyög, amonnét a gerlice”)-, az 
egyensúlyt megtartandó, idézte Szent Ágostont és az ÓSZÖVETSÉG két prófétáját is; 
ezután tért rá voltaképpeni mondanivalójára: „A gerlicéről azt is írják, hogy ha társát el
veszti, máshoz nem adja magát, hanem özvegységben él, és zöld ágra sem hág; valóságos példát 
adván a penitenciatartónak. Elvesztetted-e a lelked Jegyesét, a Kristust a bűn által, és azzal egy ütt 
minden jót ? Fuss azért a gonosz emberek társaságától, kik viszontag a bűnbe ejthetnének; egyedül, 
keserves szívvel elmélkedjél bűneidről; a heábanvaló örömnek és gyönyörűségnek zöldellő ágain 
ne ülj; hanem szünetlen sirassad, és sírással mosogassad bűneidet. Boldog lélek az, amelyben, 
elmúlván a bűnöknek rettenetes tele, a gerlice szava hallattatik, mely a léleknek gyönyörűséges 
tavaszát jelenti, a Vőlegénynek ama mondása szerént: Már a tél elmúlt, a záporesső elment 
és eltávozott. Virágok láttattanak a mi földünkön, a szőlőmetszésnek ideje eljött; a ger
lice szava hallattatott a mi földünkön. [Énekek  Én eke .] A gerlice szava, a penitenciának 
nyögése, melly elkergeti a bűnnek iszonyú telét és a pokolnak záporessőjét, és a malasztnak jóillatú 
virágú hozza a lélekbe. ”37 Ami kissé meglepő, legalábbis a mai olvasónak: ezt a pompás 
eruditus és költői mutatványt a hitszónok annak ürügyén adta elő, hogy zsidó szokás 
szerint szülés után a tisztulandó asszonyok „nem fülel gyönyörködtető cinegéket vagy füle
müléket” vittek a templomba áldozatul, hanem „nyögő vagy siránkozó gerlicéket”. Káldi 
kortársa, a nagy Bellarmino szárazabb elme és gazdaságosabb stiliszta, de arra futotta 
ihletéből, hogy egész könyvet írjon a nyögdécselő galambról: D e GEMITU COLUMBAE, 
s ennek magyarországi, egri kiadása is volt 1781-ben. Ha egy antik eredetű toposz 
bekerült a folklórba, az csak a nép által élőszóban hallott prédikációk közvetítésével 
történhetett.

A prédikátorok zoológiája a cethaltól a cserebogárig az egész állatvilágot felöleli. A 
kutya a farizeusokat példázza,38 a farkas a kálvinistákat,39 a tisztaságot kedvelő hölgy
menyét a bűntől óvakodókat,40 a változékony kaméleon az emberi akaratot.41 Csete 
István írja (talán eredeti ötletből): „A molynak alig lehet szalmával födött hajlékban lakása, 
ez a kis állat mentői lágyabb, drágább köntösökbe, bársonban, selyemben, nyuszt, hiúz béllésekben 
szokott magának fészkel verni, holott is megrágván a selymet vagy nyusztot, magának puha ágyat 
készít; kit eszébe vévén az ember, szorgalmatosán a kártévő állatot kirázza, kiveri a bársonból 
vagy béllésből, elnyomja, eltiporja. Nyomonílt féreg! elégedtél volna te valamelly reves fának 
odvájával, ottan békével élhetsz valu, de azután hogy bárson fészekre szaggattál és azt megrágtad, 
fejedre veszélyt hoztál. Nem különben járnak sok istentelen rágalmazók... ”42 Landovics István 
a víz partján nézelődve a halászok tapasztalatára hivatkozik: a sügér avagy dörgéce 
„látja az halacskákat benn a varsában haszontalanul keresni kiszabadulásokat, a varsa szája 
elejben megyen, s ottan kiterjesztvén szárnyacskáit, erőssen tartokozik, és a varsa száján hátul
jával fordul bé, hogy valamellyike hozzá kap, azt kiránthassa, amint hogy sokakat, ki is szabadít, 
szép mulatságokra azoknak, akik a tiszta vízben nézik természet szerént való szeretetét” -  kövesse
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példáját az ember!43 Csúzy Zsigmond két osztályba sorolja a halakat: „Pluto vacsorájá
ra” vitetnek a sárban heverő harcsák és sovány stokfisok, „ti. a túnyák, a restek és az hi- 
valkodók”; ellenben a menyhalak, „kik a mennyeiekről elmélkednek”, a mennyei Atya asz- 
talárajutnak.44 Madár is kétféle van, szokásai és érdeme szerint. „Hajnalban -  írja Kál- 
di -  viratta felé, midőn a Nap elközelgei, a setétségnek undok madarai, a baglyok és denevérek, 
elrejteznek, a világosságnak szép madárkái pedig, a fülemülék, tengelicék és rigók, az éjjeli hall
gatásban véget vetvén, víg énekléssel a mezőket és erdőket, a hegyeket és völgyeket betöltik: ózon
képpen az Igazság Napjának újonnan való feltámadásakor a homályos synagóga-béli varjak 
lesütik fülóket és bánkódnak; de a mennyei világossággal tündöklő Anyaszentegy háznak fiai min
denütt örvendeznek, és a víg Alleluját, a Kristus feltámadását, minden utcákon éneklik. ’45

Az állatok gyakran csapatostul lepik el a prédikációkat. Az igaz ember Káldi szerint 
„hasonló a medvéhez, ki a veréstől hízik, a szalamandrához, ki tűzzel tápláltatik, a strucmadár- 
hoz, ki a vasat is megemészti”.46 A rossz keresztények Illyés Andrásnál: „sokan farkasok, 
kik a másét elragadják; sokan rókák, kik csalárdságokot és incselkedéseket forgatnak; sokan bikák, 
kik büdös fajtalanságokra magokat adják; sokan kígyók, gonoszságnak mérgével teljesek; sokan 
mint a pávák hiúságosok és tiszkivánók; végre mint oroszlányok, bosszúállásoknak és gyülölsé- 
geknek emberi vérét évén”.47 A bűnöseik jellemzésére az állatvilág bő példatárral szolgált; 
mint Pázmány egyik „lelki oktatás”-úban: „Miképpen az hashizlalók disznókhoz, a szemtelen 
fajtalanok ménlovakhoz, a haragtartó dühösök farkasokhoz hasonlíttatnak: úgy, akik súllyos bű
nök viseléséhez szoktak, méltán terh-hordozó szamároknak mondatnak.1,48 Telek József Arany
szájú Szent János hasonlataival feddette a bűnöst: „Mint a szamár visszarugdalódzol, mint 
a bika bújálkodol, mint a ménló az asszonyállatok után nyerítesz, a hasnak mint a medve kedvezel, 
mint az öszvér testedet hizlalod, a bosszút fejedbe tartod, mint a teve, ragadozol, mint a farkas, 
forralod a haragot, mint a kígyó, sebesítesz, mint a skorpió, ravaszkodol, mint a róka, és a go
noszságnak mérgét mint az áspis és vipera megtartod.,,4<J Káldi magát az ördögöt hasonlította 
oktalan állatokhoz: erős medvéhez, „egy szempillantásban megnyomorítván az embert”-, ke
gyetlen oroszlánhoz, „minden könyörületesség nélkül bánván véle”; álnok rókához, „úgy 
megnyomorítván ötét, hogy semmi emberi eszköz által fel nem épülhetnea nyomorult ember 
pedig hasonló „a néma halhoz, a vak vakondokhoz, a siket áspishoz”.50

Az egyházi gondolkodás világa nem változékony, mindennek állandó tulajdonságai 
vannak és állandó jelzői. Az élőlényeknek is; Csúzy Zsigmond fölsorol néhányat: bü
dös bak, lopó holló, csácsogó szajkó, ragadozó farkas, ravasz róka, dögön hízó sas(ke- 
selyű), vérszopó kígyó51 -  több közülük gyökeret vert a köztudatban, a köznyelvben. 
A sztereotípiák tág teret nyitottak a hasonlításoknak, mert mint Landovics István 
mondta Szent Jeromos nyomán: „Valamint a trójai lóban, úgy bennünk minden állatok 
megvannak”, a tulkok tunyaságunkban, a páva kevélységünkben, a szajkó haszontalan 
beszédeinkben, a strucc képmutatásunkban, „mert amint e tollas, de soha nem röpül, úgy 
mi jóknak tettetjük sokszor magunkat, s azonban gonoszok vagyunk”.52

Régi prédikációinkból össze lehetne állítani a hiányzó Magyar Bestiáriumot.
Van ugyan egy, de azt nem szokás bestiáriumnak nevezni. Miskolczi Gáspár EGY 

JELES VAD-KERT című könyvét, mely Wolfgang Frantze német lutheránus teológus 
(1564-1628) munkájából magyarítva 1702-ben, másodszor 1767-ben jelent meg, a 
szemelvényes új kiadás53 utószavának szerzője a tudomány fejlődéstörténetébe akarja 
begyömöszölni; de ez nem megy, vagy csak azon az áron, hogy az író és munkája téves 
megvilágításba kerül, és műfajához nem illő elmarasztalás ódiumát kénytelen elvi
selni.

Miskolczi Gáspár, a református lelkész, szimbolikus zoológiát írt (illetőleg fordított).
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Minden állatban „hasonlatosság fu n d á lta tika tevék a lelki tanítókat példázzák, az 
oroszlán az ókori birodalmakat, a róka az eretnekeket, a medve a perzsákat és a tu
dósokat, a disznó a fösvényeket. „Miképen hogy a megöletett disznóból sok szép hurkák, kol
bászok töltetnek, mellyekel az apró gyermekeknek kedven osztogatnak, sőt még sok pecsenyéit is 
szélijei a szomszédoknak és komaságoknak is kedveskedésképen küldözik, ezenképen a dús fösvé
nyek halálát nagy örömmel várják minden nap maradéki, hogy undok zsugorgással, koplalással 
gyűjtött.javaiból kedvekre vígan élhessenek.” Szerzőnk mindenből tud erkölcsi tanulságot 
levonni, mint a régi physiologusi hagyomány, mint a prédikátorok. A gólya nála is a 
gyermeki szeretetjelképe, a sas fondorlatos porhintő. Természethistóriáját azzal aján
lotta kollégái figyelmébe, hogy abból „sok fontos prédikációkat ” lehet készíteni. Ő maga 
is prédikált, mégpedig hazafias szellemben. A majom az utánozóhajlamáról nevezetes; 
sajnos, a magyar is: „Kinek minden mostani köntösöd, erkölcsöd, szokásod más idegen nemze
tektől vött. Kalpagod, kapcás nadrágod, csizmád, papucsod töröktől. Dolmányod, alamódi sü
veged, hosszú mentéd, táncaid rész szerént lengyelektől, rész szerént oláh boéroktól. Nagy hajad, 
nyakravalód, kalapod, térdhajtásod, dohányzásod németektől... Boritalod, undok szitkod, állha- 
tatlanságod, pártütésre való hajlandóságod minden nemzetektől csipkedve lopott. ”

Másfajta könyv fél évszázaddal korábban Apáczai Csere Jánosé. Nem abban áll a 
különbség, hogy a Magyar ENCYCLOPAEDIA szerzője -  bár fölmondja még az antik 
leckét a széltől fogant lóról -  már nem tárgyal mesebeli főnixeket és sziréneket, melyek 
sokáig otthonosak voltak a prédikációkban, és azok maradtak a JELES VAD-KERT-ben 
is; a különbség szemléleti. Miskolczi Gáspár bizonyításmódja: „a Szentírás sok helyeken 
jeles hasonlatosságokat vészen az unikomisnak természetiről, és azokat mind a hívekre, mind a 
hitetlenekre, mind pedig Krisztusra kiváltképpen alkalmaztatja. Szükségesképpen [!] vagyon te
hát a természetben unikomis...” -  ez az érvelés Apáczai Csere János számára elfogadha
tatlan, sőt elképzelhetetlen. Nagy polihisztorunk tudományos könyvet írt, nem pedig 
erkölcsi példatárat. A „görlice” nála kölest szeret, csak tiszta edényből iszik, boros ke
nyérrel lehet meghizlalni -  nincs szó özvegyi bánatáról és nyögdécseléséről. Az első 
hazai enciklopédia (többé-kevésbé) korszerű ismereteket adott, és nem vezetett belőle 
szál a népdal „búsan búgó” gilicéjéhez.

Amikor Miskolczi Gáspár a könyvén dolgozott, a vérkeringést már régen fölfedezte 
Harvey, Pascal már kijelentette, hogy az erkölcs alapja a helyes gondolkodás („bien 
penser: voilà le principe de la morale”), és nem tartott igényt állattani meg egyéb példá
zatokra. Annak a természetszemléletnek, mely az irodalomban jó másfél ezer évig 
uralkodott, s amelynek a JELES VAD-KERT volt az utolsó nagy vállalkozása, immár be
alkonyult. A derék prédikátor ambiciózus műve vidám végszót mondott ki: disznóto
rával és bohó állat-életképeivel legalább szórakoztat, ha egykori olvasói komolyan vet
ték is, és két kiadását tartós érdeklődésükkel jutalmazták.

A hagyomány, mely e furcsa könyvben még élt, kevés hasznot hozott a tapasztalati 
tudománynak, de tudott valami mást: kijelölni az ember státusát a létezők világában.

Mi az ember? Veszendő, gyenge teremtmény, nyomorultabb minden más lénynél. 
„Az élő fákat kérgek beburítják -  írta Tarczali Péter református prédikátor -, az égi repeső 
nmdarakat tollok befedezik, az vízben úszkáló halakat héjok, az juhokat gyapjok, az vadakat 
szőrök, az tekenős békákat csigájok, az elefántokat tetemek belepik” -  csak az ember születik 
meztelenül. „Az ember az erőtlenségnek tüköré, az időnek praedája, az szerencsének játéka, az 
változandóságnak ábrázatja és végezetre az irégységnek és sokféle nyomorúságoknak meglörede- 
zett serpenyője. ”y l Jó okunk van rá, hogy távol tartsuk magunktól a kevélységet. „Ter
meteddel, nagyságoddaldicsekedel? -  visszhangozta Sevillai Szent Izidort Csúzy Zsigmond
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-  nagyobb nádadnál az elefánt... Merész vagy? bátrabb s erősb náladnál. az oroszlány... Jó 
mellyed, jó torkod és szép hangos a szód? szebb a fülemüléé... Nagyra böcsüllöd mesterségedet? 
nem érsz a méhekkel... A nyúl futásával megelőz tégedet; szaglással s látásával a sas és a holló; 
hallásával pedig még csak a szamár is... ”55

M in d a z o n á lta l az  e m b e r  m a g a sa b b  r e n d ű  b á r m e ly  m á s te r e m tm é n y n é l ,  m e r t  le lk e s  
á lla t, I s te n  é r te le m m e l r u h á z ta  fö l .56 A  lé le k  a te s tn e k  v e n d é g e ,  é s  -  m in t e g y  p r o te s 
tá n s  k e g y e s s é g i k ö n y v b e n  o lv a s h a tju k -,,a szép vendégnek szép házat is épített' a Teremtő”.57 
S z é p s é g é b e n  m é g  az  I s te n  is „gyönyörködött vala”. (PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE, 8 .3 0 .)

Az embert a többi élő fölébe helyezi az, hogy emelt fővel jár, az égiek felé fordíthatja 
tekintetét. Ezt a gondolatot már Ovidius megfogalmazta: „Os homini sublime dédit, cae- 
lumque tueri jussit et ereclos ad sidera tollere vultus” -  a METAMORPHOSES hexametereit 
több egyházi írónk lefordította, Lépes Bálint (1617) és Csúzy Zsigmond (1724) után 
1754-ben a jezsuita Bertalanffi Pál, egy kis keresztény megtoldással:

„ Embernek orcáját földtől felemelte 
Isten, és avégre Eg felé rendelte,

Annak szép voltál hogy szüntelen szemlélje,
S a földet semminek ahoz képest vélje. ”58

Az emberi lét e kiváltsága Isten ajándéka, valamint maga a világ is, melyet a Te
remtő, szeretetétől áthatva, az ember javára és kedvére alkotott: „ Uralkodjék a tengernek 
halain és az égi madarakon és oktalan állatokon és az egész földön...” (G e n e z is , 1 .2 6 .)  Az 
isteni akarat úrrá tette az embert, sőt műélvezővé. Ez senecai eszme („usque ad delicias 
amamur”), a keresztények gyakran utánamondták. Pázmány a Kalauz első könyvének 
második részében: „Nem úgy bánt velünk Isten, mint mi béresinkkel, kiknek temérdek és vas- 
tagit ó eledelt rendelünk, csemegére és nyalánkságra nem szoktatjuk őket; hanem szükségünk felet 
érzékenységink gyönyörködtetésére sok szépséget teremtett.” Hasonlóképpen Káldi: „Megmu
tatta Isten az ő gyenge [= gyengéd] és igaz szeretetit az emberhez. Elsőben a természet szerént 
való dolgokban, mellyek közzűl sokak nem szükségesek egyáltaljában az embernek életére vagy 
táplálására, hanem csak nagyobb alkolmatosságára vagy bővségesb gyönyörűségére. Mert mire 
való annyi sok különböző ékesség? a csillagok fényessége, a virágok jó illata, a madarak zengése, 
a fűszerszámok gyönyörűséges ízi?”59 Legszebb kifejtését e gondolatnak az az írónk adta 
(kétszer is), aki nagyobb esztétikai fogékonysággal bírt, mint bármelyik prédikátor
társa: Landovics István. Az egyik változat: „Nézzétek el a tengert, hogy eledelre való halaival 
tart, még azon felyül öltözetünkre való ékességet is terem, őbelőle veszik ki a piros klárist, őbelőle 
vonják ki a gyöngyöt... A levegő ég nem állapodik meg azzal, hogy eledelünkre való madarakat 
nevel, hanem gyönyörködtetésünkre kedvessen éneklő madárkákkal is mulattat; ha a színeknek 
tetszik különbsége, nézd el az indiai publikánt avagy hollót, nézd el a pávát, nézd el a különböző 
fácánokat és szebbnél szebb színű madarak tolláit... Nézzétek el a erdőket, hányféle vadakkal 
táplálnak ők, szarvasokat, őzeket, erdeiket [= vaddisznókat], nyulakat bővön adnak a kony
hára, de azon felyül mulatságunkra mókuskákat, majmokat és más csúfos [= tréfás] állatokat 
nevelnek, csak arra a végre, hogy légyen miben gyönyörködhessünk. ”60 A másik változat mind
ezt így összegezi: „az egész világ élőnkben terített kész asztal és vendégség”61 -  a költői kép 
majd Kosztolányinál bukkan fel újra.-, „...egy nagy ismeretlen Úrnak vendége voltam.” ( HAJ
NALI RÉSZEGSÉG.)

A természet csodálatára Pázmány is fogékony volt, esztétikai élvezetben ő is része
sült -  és részesít bennünket azzal a mondatával, melynél szebbet én nem ismerek. A
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„kerék kék ég” felé emelvén emberarcát, „fades hominis erecta, ut Caelos aspiciat” (mint a 
margón megjegyzi), így szól: „Néztétek-e tiszta étszakának idején, mely sok szép szikrázó csil
lagokkal ragyag, mint annyi drága gyémántokkal tőzött menyezet? A teli Hóidnak ezüstszínű 
világosságát, a tiszta Napnak aranyos tündöklését és fényességes súgárit szemléltétek-e valami
kor?” A természet szépségétől megrendült ember szavait persze a főpap folytatja: 
„Ezek, amiket szemünkkel látunk, csak pádimentomi a boldogok lakóhelyének”, a mennyor
szág a csillagos égnél is szebb. Győzött az üdvözítő hit, a valón a metafizika.

De vajon Vörösmarty, bár más hitvallomást tett a világról, mint Pázmány, a csillag
magasból nem a menny ajtaján akart betekinteni, s kihallani az angyalok zenéjét?

Jegyzetek

1. P h y s io i .OGUS. Ford. Mohay András. Bp., 
1986 . 5-6. o. -  L. még: Horváth Sándor: A 
P h y s io l o g u s . É tim . 1921 . 1 -4 0 . o. Ez a  köz
lemény két másik fordítást tartalmaz: egy IV. 
századi görög és egy XIII. századi latin válto
zatét. Mind a kettő bővebb: az első negyven
kilenc, a második huszonegy fejezetből áll.
2 . N y e l v e m l é k t á r . VI. 17. o.
3. Káldi György: Az vasáRNAI’OKRA-valő pré- 
DIKÁTZ1ŐKNAK ELSŐ RÉSZE. P o z so n y , 1631. 
530. o.
4. Pázmány prédikációinak 1636. évi első ki
adásában: 566. o.
5. Káldi: i. m. 513. o.
6. Ugyanott 363. o.
7. Ugyanott 366. o.
8 . C sú z y  Zsigmond: Z e n g p .OEZŐ SÍP SZÓ. Po
zsony, 1723. 716. skk. o.
9. Káldi György: Az INNEPEKRE-VALÓ PRÉ- 
DIKÁTZIÓKNAK ELSŐ RÉSZE. Pozsony, 1631. 
417.0.
10. C se te  Is tv á n : Pa n e g y r ic i s a n c t o r u m  
PATRONORUM REGNI H u n g á r iá é . F o rd .  G y a- 
lo g i J á n o s .  K assa , 1754. 381.o.
11. T e m e t é s i POMPA. Várad, 1646. 153. o. A 
szerző Hodászi Miklós.
12 . Káldi: I n n e p e k r f .-v a l ó . 161. o .
13. Pázmány: i. m. 175. o.
14. Szabó István: HÁROM ESZTENDŐRE-VALÓ 
v a sá r n a pi PRÉDIKÁTZIÓK. Nagyszombat, 
1746. II. 65. o.
15. Illyés András: MEGRÖVIDITTETET ig e . 
Bécs, 1696. II. 441.0.
16. Csúzy Zsigmond: KOSÁRBA RÁKOT!' APRÓ
LÉKOS MORZSALÉK. P o z so n y , 1725 . 5 6 8 . o.

17. Káldi: Innepekre-való. 522-524. o.
18. Pázmány: i. m. 264. o.
19. Szabó István: i. m. II. 21. o.
20. Káldi: Vasárnapokra-való. 130-131. o.
21. Ugyanott 331-332. o.
22. Ugyanott 375. o.
2 3 .0 . Nagy Gábor a „port hint a szemébe” szólás 
magyarázatában csak a második Káldi-szöve- 
get veszi figyelembe, a szarvassal viaskodó sas
ról nem tud. (Mi fán terem? Magyar szólás- 
mondások eredete. Bp., 1957. 283-284. o.)
2 4 . N y e l v e m l é k t á r . vu. 1 8 6 -1 9 0 . o .
25. Illyés András: i. m. I. 258. o. és Csúzy Zsig
mond: Lelki éhséget enyhétó evangelio- 
mi KÖLCSÖNYÖZÖTTHÁROM kenyér. Pozsony, 
1724. 293-294. o.
26. Csúzy Zsigmond: Evangeliomi trombi
ta. Pozsony, 1724. 321-322. o.
27. Káldi: Vasárnapokra-való. 26-27. o.
28. Cornelius a Lapide: Commentary in 
Proverbia Salomonis. Veneţii, 1761. 102— 
104. o.
29. Káldi: Vasárnapokra-való. 268-269. o.
30. Illyés András: i. m. I. 286. o.
3 1 . Lucienne Portier: Le pélican. H istoire 
D'UN SYMBOLE. Paris, 1984.
3 2 . N y e l v e m l é k t á r . VI. 8. o .
3 3 . Káldi: I n n e p e k r e -v a l o . 137. o .
3 4 . Padányi Bíró Márton: ÜNNEP NAPOKON, 
Diaetáknak alkalmatosságával, egyéb je 
les NAPOKON MONDATOTT KÜLÖMB-KÜLÖMB- 
FÉLE SOK SZÉP PRÉDIKÁTZIÓK. Győr, 1761. 
974-975. o. és Micae et spigae. Győr, 1756. 
III. 93-95.0.
35. Eckhardt Sándor: KÖZÉPKORI TERMÉ-



1318 • Ballagi Zsigmondi Versek

SZETSZEMLÉI.ET A MAGYAR KÖLTÉSZETBEN. 
EPhK, 1929. 81-99. o.
3 6 . N y e l v e m l é k t á r . VII. 148. o.
37. K á ld i: lNNEPEKRE-VAI.0. 3 2 1 . o .
38. Illyés András: i. m. II. 363. o.
3 9 . K á ld i: VasáRNAPOkra -v a i.Ó. 6 1 0 . o.
4 0 . Pázmány: i. m. 746. o.
4 1 . Káldi: V a sá r n a p o k r a -való. 517. o.
42. Csete István: i. m. 161-162. o.
4 3 . Landovics István: Novus SUCCURSUS. 
Nagyszombat, 1689. II. 831-832. o.
4 4 . C sú zy  Z s ig m o n d : TROMBITA. 4 4 2 . o .
4 5 . Káldi: Va sá r n a p o k r a -v a l ó . 549. o.
4 6 . Ugyanott 698-699. o.
47. Illyés András: i. m. I. 508. o.
4 8 . Pázmány: i. m. 483. o.
4 9 . T e le k  Jó z se f :  TlZEN-KÉT TSILLAGÚ KORO
NA. I-II. Buda, 1769, Vác, 1772. II. 386. o.
5 0 . K á ld i: VasáRNAPOkra -v a i.Ó. 4 2 4 . o.
5 1 . Csúzy Zsigmond: L e l k i ÉHSÉG. 19. o.
52. landovics István: i. m. II. 303. o.

53. Miskolczi Gáspár: F.gy jeles vad-kert. 
Ed. Stirling János. Bp., 1983.
54. TEMETÉSI pompa. Debrecen, 1632. 7. o.
55. Csúzy Zsigmond: Lelki éhség. 48. o.
56. A téma egyes elemeiről: Maria Suutala: 
T ier und Mensch im Denken der Deu
tschen Renaissance. Helsinki, 1990. „M ag
n u m  m iracu lum  est homo, a n im a l adora n d u m  atque 
h o n o ra n d u m ” -  idézi a trismegistosi hermeti- 
kus irodalomból a 34. oldalon. A Physiolo- 
GUS-ról lásd 283-284. o.
57. Arnd J ánosnak az igaz keresztyf.n- 
ségról ír ó it  négy könyve. Ford. Sarto- 
rius Szabó János (többekkel). Jena, 1741. 
856. o.
58. Bertalanffi Pál: Keresztyén bölcsesf.g. 
Nagyszombat, 1754. 538. o.
5 9 . K á ld i: V asáRNAPOKRA-v a lÓ. 7 . o.
60. Landovics István: i. m. II. 335-336. o.
61. Ugyanott I. 756. o.
62. Pázmány: i. m. 723-724. o.

Ballagi Zsigmond

TENGERI FÜRDŐZÉS

Mennydörgő tyúkól.
Az addig néma sirályok 

a kavicsos tetőről üdvözlik a napot.
Most csak magának locsog a tenger, 
mi is magunknak és restelkedve őneki.

Késve érkeztünk. Hogy az este beszürkült, 
s Ázsia csúcsaitól fölkelt szent fénye a holdnak, 
így kellett volna beszélnünk valahogy:
Nézd, hullámaidon hullámra találhat a csillag, 
égi varázzsal fénylesz és ahogy ők, vonulásuk 
változtatja vized. Fent testvérek dala szólal, 
és szerető kebled veri vissza az esti danájuk.
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Am reggel lett, s rossz helyen is. Vizslatni a partot 
lábnyomokért kár. Poszeidón, akár a lámpák alatt az 
esti ricsaj, már régen elült, s máshol ha veri partját hasztalan. 
Itt a bozótban lépked egy állat, nagy testű, 
álmatlan, fölsír, s a tövistől űzve inalna.
Kint a homok közt a hajnali huzatos padokon senki.
A hideg fal szótlan mered.
Az érckakas csikói dul.

FÉLBEVÁGOTT ÉLET
Hölderlin: HÄLFTE DES LEBENS 
József Attila öregkori átköltése

Akár ágán a sárga körte, 
szagától részeg zajos hogár, 
poros vadrózsáktól befödve 
úgy hajlik a tóba a táj.

Akár hattyúfehér kis mellét 
mossa a hűvös vízben a lány, 
úgy józanítanám ma melléd 
zörömbölő szép koponyám.

Már a fagyos rögök közt télen 
nem tépsz árnyékot, bárhogy kutass. 
Kihűlt falak szótlan szelében 
fölsír éjjel a vaskakas.
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Boros Gábor

ETIKA, POLITIKA
ÉS TEOLÓGIA EGYSÉGE SPINOZÁNÁL

Spinoza (1632-1677) műveinek tematikája mai szemmel nézve meglepően szerteága
zó. Köteteit tanulmányozva -  címük tanúsága szerint -  találkozunk etikai, politikai, 
teológiai, sőt természettudományos művekkel is,1 s ha közelebbről szemiigyre vesszük 
etikai írásait, újra csak azt találjuk, hogy szerzőjük jórészt olyan tudományterületeket 
érint bennük, amelyeket ma már aligha sorolnánk az etika címszó alá, de még azt is 
megkérdőjeleznénk, vajon tárgyuk, módszerük alapján képezhetik-e egyáltalán egy
séges rendszer alkotóelemeit a metafizikai, fizikai, pszichológiai és szociálpszicholó
giai, politikai és teológiai gondolatmenetek. A kérdés természetesen költői: mai vála
szunk inkább nem, Spinoza művei pedig kétségkívül arról tanúskodnak, hogy lehet
séges (volt) ez a rendszer. Feladatunk tehát egyszerű: rekonstruálnunk kell azt az egy
séges keretet, az akkori filozófiai köztudatban élő elgondolást a filozófia, az etika mi
benlétéről, hogy világossá váljék, hogyan (volt) lehetséges ez a rendszer.

Ha a Spinozái gondolkodás m élyén rejlő előfeltevéseket akarjuk m eghatározni, ak
kor alapvetően két tézist kell tüzetesebben szemügyre vennünk. Az első szerint igazi 
értelem ben vett tudásról csak akkor beszélhetünk, ha az beilleszthető egy racionális 
metafizika által hordozo tt megalapozás-összefüggésbe. A m ásodik az a m eggyőződés, 
hogy az em beri term észet lényege nem  egyszerűen valamely ésszerű m egism erőké
pesség, hanem olyan m egism erőképesség, am ely szükségképp együttjár az indulatok, 
alfektusok tömegével. A továbbiakban azt igyekszem m egm utatni, milyen m ódon ala
pozza m eg e két tézis a Spinozái rendszer egységét.

1. Egyetlen gondolkodó sem jelenik meg történelmi előzmények nélkül, még akkor 
sem, ha ő maga bizonygatja ezt, miként Descartes tette. Spinoza gondolkodásában is 
sokféle hatás nyomait lehet fölfedezni: Giordano Brúnóét és a középkori arab és zsidó 
gondolkodásét, a korabeli protestáns szekták által gyakorolt életvitelét, Thomas 
Ilobbesét, és még sorolhatnánk a többi forrást is, ám a legfontosabb kötődés kétség
kívül a kartezianizmushoz fűzi. Ennek talán legfontosabb bizonyítéka a filozófia mint 
a tudományok összessége egységes voltáról s ennek üdvös hatásairól való meggyőző
dés. Descartes maga a következőképp ír erről: „így tehát a filozófia egésze olyan fához 
hasonlatos, melynek gyökereit a metafizika alkotja, a törzs a fizika, az ágak pedig, amelyek e 
törzsből nőnek ki, nem mások, mint valamennyi többi tudomány, amelyek három alapvetőre ve
zethetők vissza: az orvostudományra, a mechanikára és a morálra; ez utóbbin a legmagasabb 
rendű és legtökéletesebb morált értem, amely -  mivel valamennyi többi tudomány teljes ismeretét 
előfeltételezi -  a bölcsesség utolsó fokozata.”2 Spinoza e tekintetben ahhoz a tanítványhoz 
hasonlítható, aki nemcsak teljesen elfogadja mestere tételét, hanem e tétel alkalmazási 
területét -  a mester eredeti szándéka ellenére -  ki is terjeszti. Descartes állásfoglalá
sából ugyanis feltűnően hiányzik az államelméletre való vonatkozás. Ennek indoklását 
a módszerről szóló értekezés második részében olvashatjuk: „Nem volna értelmes dolog, 
ha egyes ember olyképpen akarna egy államot megreformálni, hogy mindent alapostul megvál
toztat. .. Ezért semmiképp sem helyeselhetem azoknak a zavaros és nyugtalan lelkületű embereknek
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eljárását, akiket sem születésük, sem vagyoni helyzetük nem tesz hivatottá a közügyek intézésére, 
s akik mégis mindig valami újításon tönk a fejüket. ”3 Spinozát azonban kétségkívül épp e 
„zavaros és nyugtalan lelkületű” emberek közé kellene sorolnunk, miután elolvastuk fi
lozófiai programjának tömör megfogalmazását az értelem megjavításáról szóló tanul
mányban: „boldogságomhoz hozzátartozik az az igyekezet is, hogy sokan mások is megismerjék 
ugyanazt, amit én, s hogy értelmük és akaratuk teljesen egyezzék az én értelmemmel és akaratom
mal. Ehhez pedig az szükséges, hogy az ember megértsen annyit a Természetről, amennyi elég 
ennek a természetnek az eléréséhez. Azután oly társadalmat kell kialakítani, amilyen kívánatos 
ahhoz, hogy minél többen, minél könnyebben és biztosabban jussanak el odáig”.4 De nemcsak 
a társadalom megreformálhatóságát illetően vall e két gondolkodó eltérő nézetet. Des
cartes ugyanis a vallást is kivonja az általános kétely hatóköréből. Az „ideiglenes erkölcs
tan” első fő vezérelvéből mindez világosan kitűnik: „Az első [vezérelv] az volt, hogy en
gedelmeskedjem hazám törvényeinek és szokásainak, állhatatosan ragaszkodjam ahhoz a vallás
hoz, amelyre Isten kegyelméből gyermekkorom óta oktattak...”5 Spinoza esetében pedig nem 
csupán arról van szó, hogy az ő istenfogalma -  Pascallal szólva -  „filozófusi”, mert 
ennyiben megegyezik Descartes-tal. Az ő pályafutásának első lépése ezen túlmenően 
a lehető legélesebb szembenállás mindazzal, amit az a vallás jelentett, amelyre gyer
mekkora óta oktatták. Spinoza nemcsak filozófiájában szakít a hagyományos istenkép
zetekkel, hanem az életét formáló erők közt sem hagy helyet semmilyen egyháznak. 
A TEOLÓGIAI-POLITIKAI TANULMÁNY teológiai része nem más, mint ennek a kettős 
fordulatnak elméleti megalapozása.

Foglaljuk most. össze röviden, mi is az, amit Spinoza átvesz Descartes-tól, s mi az, 
amiben túlmegy rajta. Átveszi azt a meggyőződést, hogy a filozófia végső célja egyfajta 
morálfilozófia: útmutatás arra nézvést, hogyan juthat el az ember boldogságához. Ez 
mutatkozik meg abban, hogy Spinoza filozófiai főmúvének az Et ik a  címet adta. Ab
ban is egyetért mesterével, hogy ez az útmutatás csak akkor lehet hatékony, ha ma
gában foglalja az értelem megjavítását, amely végső soron nem más, mint a természet 
egészéről való tudásunk tökéletesítése. Ha az Et ik a  fölépítésére pillantunk, azonnal 
láthatjuk, hogy nemcsak maga a program descartes-i, hanem a kivitelezés módja is: 
az első könyv metafizika, a másodikban általános, illetve az ember és környezete vi
szonyára alkalmazott fizikával találkozunk stb. Másfelől azonban Spinoza fölismeri, 
hogy az embernek ez a gyökeres átalakítása nem légüres térben bontakozik ki. Fölis
meri, hogy az ember mindenkor olyan társadalmi közösségben él, amely legalább há
rom értelemben igényt tart arra, hogy maga határozhassa meg, miként törekedjék az 
individuum boldogságára. Először is azáltal, hogy a mindenkori szokások egyáltalán 
nem nyílt, ám ettől még csak hatékonyabb kényszerrel próbálják az egyes emberek 
életvitelét uniformizálni, néhány bevett sémának megfelelővé tenni. Másodszor a min
denkori egyházak hol a szokások eszközeivel, hol pedig az államéhoz hasonló kényszer 
alkalmazásával próbálják meg az élet lefolyását meghatározott mederben tartani, s vé
gül maga az állam az, nyíltan kényszerítő eszközeivel, amely törvényekben szabályozza 
a választható életmódokat. Spinoza egész gondolkodása azon a fölismerésen alapul, 
hogy ha a filozófia önálló erőként harcba akar szállni az emberi életvezetés meghatá
rozásának jogáért, akkor nemcsak azt kell elméletileg tisztáznia, hogy mi a viszonya an
nak, amit ő javasol, ahhoz, amit a vetélytársak írnak elő, hanem ezzel egy időben saját, 
tanításhoz való jogát egyáltalában véve is meg kell alapoznia s védenie mindhárom 
bevett -  ám persze egymással sem mindig békés viszonyban lévő -  hatalom beavatko
zási kísérleteivel szemben.b A filozófia alapfeladatainak egyike a filozofálás szabad
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ságának védelm ezése. E kettős feladat alkotja a Spinozái filozofálás motivációját. Az 
ETIKÁ-t az első részfeladat m egoldásának tek in thetjük , am ennyiben a boldogság el
érésének Spinozái útjáról beszél, m íg a TEOLÓGIAI-POLITIKAI TANULMÁNY, amely azt 
próbálja igazolni, hogy a filozofálás szabadsága csak az állam kárára  volna m egszün
tethető , nyilvánvalóan a m ásodik részfeladat m egoldását kísérli meg.

2. A m ásodik általános érvényű tézisnek van egy erős és egy gyengített változata. A 
gyengített változat az, am elyet e tanulm ány elején ad tu n k  meg: az em ber lényegét az 
ésszerű m egism erőképesség alkotja, amely szükségképp együtt já r  affeklusok, in d u 
latok töm egével. Az erős változat látszólag alig különbözik ettől, s azt m ondja ki, hogy 
az em ber szükségképp szenvedélyeknek van alávetve. A különbség csekélynek látszik 
ugyan, ám valójában az egész Spinozái vállalkozás sikere m úlik rajta. A gyengített vál
tozatot Spinoza alighanem  élete bárm ely szakaszában igaznak tekintette volna, ami 
azt is jelen ti, hogy bárm elyik m űvének (csaknem) m inden  m ondata m aradéktalanul 
összhangba hozható e változattal. Az erős változattal m ár nem  ennyire  egyértelm ű a 
helyzet. A két változat közti eltérés alapja ugyanis az a Spinozái elm élet, mely szerint 
kétféle indu latró l lehet beszélni, szenvedélyről, am ikor külső okok ránk  hatása folytán 
jön létre b en n ü n k  az indulat, illetve cselekvésről, am ikor az indu lat egyedül a mi te r
m észetünkből fakad.7 Az egész Spinozái etika célpontja m árm ost, a boldogság, nem  
je len t m ást, m int egy bizonyos cselekvésszerű indu latnak , „Isten értelmi szeretetének” elha
talm asodását bennünk  olyképpen, hogy a szenvedélyek vagy egyáltalán nem , vagy 
csak elhanyagolható  m értékben volnának je len  bennünk . Egyszóval olyan állapot ez, 
am elyben nagyon is igaz az, hogy indulatok m űködnek  bennünk , az az állítás azonban 
m ár sokkal kevésbé volna tartha tó , hogy szenvedélyek uralnak  bennünket. S míg az 
Et ik a  szem pontjából igen fontos hangsúlyozni, hogy a boldogságnak ez az állapota 
elérhető , a késői POLITIKAI TANULMÁNY nézőpontjából ennek  m ár alig-alig van je len 
tősége, m ert ha egyáltalán elérhető , akkor is csak kevesek szám ára az, úgyhogy a po 
litikaelméleti vizsgálódás -  hacsak nem  akar „költők aranykoráról álmodozni” -  ezt nem  
veheti számításba. Erről azonban később alkalm asabb m ódon beszélhetünk.

3. Most m ár világossá vált szám unkra, m iként kell é rten ü n k  a Spinozái etika, poli
tika és teológia egységét a külső megfigyelő pozíciójából. Van azonban egy ennél talán 
lényegesebb, belső perspektíva is. Hiszen a filozófia küzdelm e a gondolatok kifejtésé
nek szabadságáért egyáltalán nem  rendkívüli je lenség , vagyis sem m iképp sem lehet 
a Spinozái filozofálás belső jellegzetességének tekinteni. Ami a Spinozái filozófia lénye
gi jegyét alkotja, az sokkal inkább etika, filozófia és politika belső összekapcsolódása, 
vagyis az a tény, hogy Spinoza a létező egyházakkal és a létező állam alakulatokkal 
szemben kivívott szabadságot olyan boldogsághoz vezető ú t körvonalazására használja 
fel, am elynek in tegráns részét alkotja egyfajta bensőséges Isten-em ber kapcsolat s egy 
ideális társadalm i közösség elgondolása. A következőkben épp  errő l lesz szó.

A kiindulópont Spinoza számára a mindennapi élet analízise.8 Szenvedélyeknek 
vagyunk alávetve, életünk pedig szinte magától, vagyis a nevelés eredményeképp, be
lesimul bizonyos megszokott, senki által meg nem kérdőjelezett keretek közé. Világo
san látszik, mitől kell félni s mit szabad remélni, mit kell jónak s mit rossznak tartani, 
ha egyszer az élet lehetséges céljai eleve adottak: vagy tisztségek vagy anyagi jólét vagy 
érzéki gyönyörök megszerzésére törekszünk.9 Minthogy úgyszólván belenövünk a le
hetségesként előrajzolódó életutak valamelyikébe, általában nem jut eszünkbe meg
kérdezni, vajon csakugyan jó-e az, amit ez a reflektálatlanul magunkévá tett értékrend 
jónak állít. Spinoza azonban éppen ezt a kérdést teszi fel, s válasza az, hogy amikor
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bármelyik lehetséges életcél elérése érdekében fáradozva az igazi jót reméljük megta
lálni, illúzió áldozatai vagyunk. Azt gondoljuk ugyanis, hogy a „jó” és a „rossz” pre
dikátum a dolgok ugyanolyan jellegű tulajdonságainak megnevezésére szolgál, mint 
amilyen a „kerek”, a „sárga”, a „fából készült” stb. Magában a természetben azonban 
nincsen olyan objektíve érvényes „jó” vagy „rossz”, mint amennyire érvényes lehet 
az, hogy „ez az asztal, amelyen írok, fából készült”. Az értékpredikátumok tehát olyan 
viszonylagos fogalmak, amelyek valóságos dolgok valóságos tulajdonságai helyett a 
külső dolgok ránk gyakorolt hatásáról árulnak el valamit. Ha kereskedőcsaládban nőt
tem fel, a pénz szeretete minden reflexió előtt belém ivódik, s mikor a „mi a jó?” kér
désre azt válaszolom: „a pénz”, akkor nem a pénz valamilyen objektív tulajdonságát 
nevezem meg, hanem azt adom a kérdező tudtára, hogy a létem fenntartására irá
nyuló törekvésem bármiféle tudatos állásfoglalás előtt ebbe az irányba fordult: „nem 
azért törekszünk valamire, akarunk valamit, vágyódunk valamire és kívánunk valamit, mert 
jónak ítéljük; hanem ellenkezőleg, azért ítélünk valamit jónak, mert törekszünk reá, akarjuk, 
vágyódunk reá és kívánjuk ”,10

Spinoza azonban nem akar meghagyni bennünket ebben a folytonos csalódással 
fenyegető állapotban. Meg akarja mutatni, mi a legfőbb jó, vagyis mi az „igazi” bol
dogság, s egyúttal azt is, hogy a természet egésze közömbös az emberek állapotával 
szemben: a „valódi” boldogság állapota nem kevésbé következhet belőle, mint a lát
szólagos boldogság vagy a teljes boldogtalanság. A közömbösség az egész tekintetében, 
ami Pascalnál oly rémületessé válik, Spinozánál nagyon is pozitív jelenség: habár a 
mindennapi életünket szokásszerííen ható szenvedélyek uralják, legnagyobbrészt 
nem mi magunk irányítjuk sorsunkat, ez éppoly kevéssé megváltoztathatatlan, logikai 
szükségszerűség, mint ahogyan ennek ellenkezője sem az: vagyis a dolog végső soron 
rajtunk áll vagy bukik.

4. Azt, amit az eddigiekben vázoltunk, Spinoza egységes rendszerként tárja elénk. 
Ennek az egységes rendszernek bemutatásakor mi most nem követjük az ETIKA ere
deti felépítését, mert első megközelítésként több eredménnyel kecsegtet annak a sor
rendnek a követése, amelyet már az iménti összefoglalás során is követtünk: nem az 
első könyv nagyon elvont metafizikai fejtegetéseitől indulunk el, hanem a harmadik 
könyv indulatelméletétől, hogy ezen az úton világossá váljék, minek az elvonatkoztatása 
az első könyv metafizikája.

A Spinozái elemzésben bármely bennünk fellépő szenvedély külső dolgok okként 
való ránk hatásaként jelenik meg. Amikor egy külső tárgy hatást gyakorol ránk, akkor 
első lépésben bizonyos lenyomat keletkezik e tárgyról agyunk belső, lágy felszínén," 
ami a kiterjedés és a gondolkodás alapvető azonosságának alapelve12 szerint azonnal 
előhív egy ideát, egy képzetet az elménkben. Ez az idea azonban nem lesz tökéletes, 
nem lesz„adekvát idea”, mert az agyunkban keletkező lenyomat egyszerre függ a külső 
testtől óv a mi saját testünk állapotától. Ennek következtében az így létrejövő idea csakis 
zavaros lehet, mert képtelenség elkülöníteni egymástól a külső testtől, illetve a mi saját 
testünktől származó elemeket.13 Ám az ideák s különösen e tapasztalati megismerés 
módján létrejövő ideák nem pusztán a megismerésre való törekvés kielégítését céloz
zák, hanem sokkal inkább azt, hogy kiigazodjunk abban a világban, amely jórészt kü
lönböző kívánságokból s ezek kielégítéséből áll, legyen e kívánságok célja bármiféle 
tárgy. A tapasztalati ideák éppenséggel arra szolgálnak, hogy a minden egyes indivi
duum lényegét alkotó, saját létében való megmaradást célzó törekvés számára tárgya
kat szolgáltassanak. Ez. azonban egyfajta kerülő úton megy végbe. A tapasztalat ideái
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ból szenvedélyek, olyan affektusok következnek, amelyek nem a mi hatalmunkat, ha
nem a külső tárgyaktól való függőségünket jelenítik meg, azt, hogy létünk fenntartása 
érdekében rá vagyunk szorulva a külső dolgokkal való együttműködésre.14 S ez az a 
pont, ahol láthatóvá válik, miként jut el Spinoza a mindennapi élet analízisétől meta
fizikai, minden létezőre egyáltalában véve érvényesnek mondott tételekhez. Az első 
könyv 28. tétele ugyanis kimondja, hogy „minden egyedi dolog... csakis akkor létezik és de
terminálható működésre, ha létezésre és működésre valamely más ok determinálja, amelynek lé
tezése ugyancsak véges és határolt...”. Ez a tétel már egyáltalán nem pusztán az ember 
létfenntartásáról s nem is kívánságok tárgyairól beszél, hanem arról, hogy a természet 
bizonyos nézőpontból tekintve nem más, mint véges dolgok ok-okozati láncolata, ame
lyen belül minden egyes létező fennmaradását éppenséggel a rajta kívüli létezőkkel 
való együttműködése biztosíthatja, és semmi más. A természet -  bizonyos nézőpontból 
tekintve. A természetre ugyanis alapvetően két nézőpontból lehet -  Spinoza szerint -  
tekinteni. Az egyik a most látott nézőpont, amikor a valóságosan létező egyedi dolgok 
örökké tartó, együttes működését látjuk. Spinoza ezt a természetet natura naturalănak 
nevezi,15 kihasználva azt a lehetőséget, hogy a latin natura, „természet főnév tövéből 
ige is képződik, melynek jelentése mintegy „természetes módon létrejönni . A naturata 
szó pedig ennek a naturo igének a befejezett melléknévi igeneve jelzői szerepben. 
Vagyis az egész natura naturata kifejezés a természetes úton létrejött természetet je 
lenti, ellentétben egyrészt azzal az általános felfogásmóddal, amely a természetet tu
datos isteni teremtő aktus (creatio) következményének tekinti -  ezért félrevezető a szo
kásos „teremtő természet” fordítás -, másfelől ellentétben -  immár magán a Spinozái 
szemléletmódon belül -  azzal az alapzattal, ami aktív módon előidézi, hogy egyáltalá
ban legyenek természeti létezők. Ezt az aktív princípiumot Spinoza natura naturansivàV. 
nevezi, ismét kihasználva a natura szó kettős természetét, ám jelzőként ebben az eset
ben nem a passzív értelmű befejezett melléknévi igenevel választja, hanem ennek aktív 
értelmű folyamatos párját. A kifejezés jelentése tehát hozzávetőleg: „természetes úton 
létrejövő természet”. A létrejött természettel ellentétben most nem a valósággal létező, 
véges, egyedi dolgokról van szó, hanem arról az elvről, ami lehetővé teszi ezen dolgok 
létezését. Ez az elv nem egy másik, a lehetővé tettektől különböző „dolog”, mert akkor 
nem láthatnánk be, hogyan lehetséges, hogy a princípium és az általa lehetővé tett 
dolgok alapvetően egybetartoznak: maga a természet «gy, annak ellenére, hogy két néző
pontból két aspektusát látjuk s nevezzük meg. Ezt a sajátos kettősséget az egységben 
ismét úgy érthetjük meg a legkönnyebben, ha valami olyan konkrécióját vesszük elő
ször szemügyre, amellyel a mindennapi élet Spinozái analízisét követve kői abban mar 
találkoztunk. Említettük ugyanis, hogy Spinoza szerint minden egyes dolog „valósá
gos lényegét” az a törekvés alkotja, amellyel saját létében megmaradni törekszik.16 
Ebben az esetben sem arról van szó, hogy volna egyszer az adott dolog, aztán pedig 
egy másik „dolog”, ti. a „valóságos lényeg” mint törekvés, hanem arról, hogy egyazon 
dolgot két aspektusból tekinthetjük: amennyiben az őt körülvevő dolgok világában, 
e dolgokkal különféle kapcsolatba lépve több-kevesebb sikerrel képviseli e törekvést, 
illetve amennyiben annak lehetőségfeltételét tekintjük, hogy egyáltalában kapcsolatba 
lép más dolgokkal. Visszatérve kiindulópontunkhoz, az egységében kettős természet 
vizsgálatához, azt mondhatjuk el e példa nyomán, hogy a természet mint egységes 
individuum „valóságos lényegét” is olyasvalami alkotja, ami az ő létezésének feltétele, 
tehát nem egy másik „dolog”. Ez a princípium azonban nem lehet ugyanolyan jellegű 
törekvés, mint amilyennel a véges dolgok világában találkozunk, mert az egész ter-
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mészetnek saját létét nem más, rajta kívül lévő dolgokkal szemben kell érvényre jut
tatnia, hiszen rajta kívül nincs más. Ezt az egész természetet átfogó módon fenntartó, 
aktív princípiumot Spinoza latinul potentiának, azaz hatóképességnek vagy Szemere 
Samu fordításában hatalomnak nevezi. „Isten hatalma maga Isten lényege. ”17 A „létrejövő 
természet” mint az Isten lényegét alkotó, kimeríthetetlen hatóképesség nem abban 
nyilvánul meg, hogy létét a külső dolgokkal szemben ideig-óráig fenntartja, hanem 
abban, hogy nem tud nem létezni, vagyis hogy szükségszerűen létezik, azaz: önma
gának s egyszersmind minden -  létrejött -  dolognak is oka.

5. Spinozát követve és értelmezve nagy vonalakban föltártuk a mindennapi élet és 
a természet egésze alapszerkezetét és összefüggését. Most az a feladat, hogy megmu
tassuk, milyen lehetőséget nyújt a természet princípiumának létrejövő természetként 
értelmezése a Spinozái értelemben vett „valódi” boldogság eléréséhez.

Figyeljünk föl arra, hogy az eddigiekben a másodikként említett Spinozái alapté
zisnek csak az erős változatával találkoztunk, s már korábban is jeleztük, hogy a gyen
gített változatra való áttérés fontos változást hozhat a rendszer végkövetkeztetései te
kintetében. Eddig arról volt szó, hogy az ember mint a természet része léte fenntar
tásához mindig rászorul rajta kívül levő dolgokra is, amelyek másrészt hatást gyako
rolván rá, inadekvát ideákat és szenvedélynek minősülő affektusokat hoznak létre 
benne. Ez azonban együtt jár azzal, hogy objektív értelemben vett jónak tekint olyan 
„javakat , amelyek hosszabb távon sokkal inkább romlásához vezetnek. Az ETIKA har
madik könyvének végén azonban Spinoza hirtelen másfajta affektusokról kezd el be
szélni: olyan örömről és kívánságról, amely cselekvőként vonatkozik ránk.18 Arról van 
tehát szó, hogy Spinoza szerint a saját létünk fenntartására irányuló törekvésből fa
kadó kívánság tárgya, a cél eléréséből fakadó öröm oka nemcsak olyan külső tárgy 
lehet, amely hatást gyakorolva ránk az inadekvát ideák közvetítésével a szenvedélyek 
uralma alá hajtana bennünket, hanem olyan „tárgy” is, amely nem tekinthető külön
bözőnek tőlünk, s amely így adekvát ideák közvetítésével cselekvésnek minősülő in
dulatot hozna létre bennünk. Ezzel kétségkívül a Spinozái etika fordulópontjához ér
tünk: ha ezt az elgondolást tarthatónak véljük, az Etika végkövetkeztetései az „igazi” 
jóról és boldogságról is elfogadhatónak tűnnek fel, ha pedig nem, akkor kénytelenek 
vagyunk megbékélni a minden kételytől mentes ideák, az elveszíthetetlen boldogság 
hiányával. Spinoza abból indul ki, hogy minden emberi elmében benne kell hogy le
gyen Isten adekvát ideája. Ennek alapja abban a kiinduló metafizikai axiómában rej
lik, mely szerint minden, ami van, vagy önmagában, vagy másban van. Az, ami ben 
valami van, e dolog okaként fogható fel. Minden dolog igazi megismerése azonban 
nem más, mint okának megismerése. Az ember másfelől véges dolog, „véges modusz”. 
Mivel azonban a véges dolgokat az jellemzi, hogy nem önmagukban, hanem másban 
vannak, ezért a róluk való ismeret, azaz -  Spinozával szólva -  idea, magában kell hogy 
foglalja annak az ideáját is, amelyben -  okozatként -  benne léteznek. Am a véges mo- 
duszok esetében ez a valami: Isten. S mivel ez az eredeti istenidea valamiképp minden 
dolog ideájában benne van, ezért inadekvát sem lehet. Ergo: „Az emberi elmének adekvát 
ismerete van Isten örök és végtelen lényegéről,”19 Továbbá: „Isten végtelen lényege és örökké
valósága mindenki előtt ismeretes. ”20

Spinoza ezzel a húzással két legyet is ütött egy csapásra. Egyrészt biztosította azt, 
hogy ez az idea adekvát legyen: Isten ideájáról van szó, amelyet nem dolgokról való 
tapasztalat útján szerzünk meg, tehát mentes minden zavarossá tevő mozzanattól. 
Másrészt összekapcsolta ezt az ideát magával a boldogságra törekvő emberrel, ameny-
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nyiben kimutatni próbálta, hogy az elválaszthatatlan az önmagunkról bennünk lévő 
ideától, tehát az az indulat, amely következik belőle, nem külső eredetű, nem minősül 
szenvedélynek, hanem a legteljesebb mértékben cselekvésnek.

Az ebből az érvelésből fakadó sok következmény közül elsőként azt említsük meg, 
ami összefügg kiinduló kérdésünkkel, ez esetben etika és teológia belső egységével. 
Vizsgálódásunk során ugyanis arra a következtetésre jutottunk, hogy kivétel nélkül 
minden embernek kell hogy legyen adekvát ideája Istenről. Úgy jutottunk ehhez a 
konklúzióhoz, hogy közben nem utaltunk arra a körülményre, hogy léteznek egyhá
zak, s léteznek szentnek, inspiráltnak mondott iratok. Ezáltal azonban egyrészt Isten 
megismerését-a teo-lógiát -  az ember boldogságát kutató etika szolgálatába állítottuk, 
másrészt erős elméleti fegyvert kovácsoltunk ahhoz a harchoz, amelyben a filozófiának 
az egyházaktól való függetlenségét próbáljuk kivívni. Hiszen ha adekvát istenideánk 
forrása mi magunk vagyunk, akkor könnyen ki lehet mutatni, hogy a szentnek tartott 
iratok istenképe nagyobbrészt inadekvát. De mivel épp ezek az iratok szolgálnak ala
pul az egyházak hatalmi igényének, ezért erről az igényről könnyen kimutatható jo 
gosulatlansága: elsősorban az állam békéjének fennmaradása tekintetében lehet sze
repe, ám ennek első számú védelmezője a legfőbb hatalom, akit ennélfogva megillet 
a főhatalom az istenséggel kapcsolatos kérdések meghatározásában is.21

6. Van tehát olyan megismerőképességünk, amely-Spinoza szerint-adekvát ideát 
szolgáltat Istenről s ezen az úton, közvetve, minden e világon lévő dologról is. Spinoza 
az előbbit értelemnek, az utóbbit észnek nevezi.22 E képességek segítségével mód nyí
lik arra is, hogy ne szenvedélyeink irányítsanak bennünket, hanem az adekvát ideák 
nyomán létrejövő, cselekvésnek minősülő affektusok. Vegyük észre, hogy ezzel nem
csak etika és teológia egységének demonstrálásához jutottunk elégséges bizonyító esz
közhöz, hanem megvilágíthatóvá vált etika és politika eredeti egysége is. Hiszen míg 
szenvedélyeink uralma alatt élünk, énünknek azt a részét igyekszünk kiszolgálni, 
amely partikulárissá tesz bennünket: olyan javakat hajszolunk, amelyek egyszerre iga
zán csak egy embernek lehetnek birtokában, s éppen azért tesszük ezt, hogy ez az egy 
ember mi magunk legyünk, ne pedig valaki más. Könnyű belátni, hogy ez automati
kusan ellenségeskedésekhez vezet ama társadalmon belül, amely alapjában véve azért 
áll fenn, hogy emberek egy bizonyos nagyobb csoportja számára az egységes fellépés 
lehetőségét biztosítsa akár más embercsoportok, akár az egész természet ellenséges 
hatásaival szemben. Az egységet azonban valamilyen módon létre kell hozni és fenn 
kell tartani. Ez a szenvedélyalapú önérdek-érvényesítés normál állapotában úgy tör
ténik, hogy van egy főhatalom, amely a szenvedélyek közt amúgy is nagy szerepet 
játszó két indulatot, a félelmet és a reményt alapul véve magához láncolja társadal
mának tagjait: az egységet megtestesítő törvényeknek való engedelmeskedés esetére 
jutalmat ígér, az ellenszegülés esetére büntetéssel fenyeget. Ezáltal az alapvetően szen
vedélyek által uralt embercsoportot szenvedélyszerű eszközök tartják össze: ajutalom 
reménye s a büntetéstől való félelem. Ez a helyzet megfelel ugyan a szenvedélyek által 
vezetettség állapotának, ám megvan az az igen jelentős hátránya, hogy állandósítja is 
azt: ezen a módon az emberek sohasem fognak megszabadulni a látszólagos javak, a 
múló boldogság keresésétől. Ha azonban azokat az affektusokat vesszük szemügyre, 
amelyeket az ETIKA hivatott nyomatékosítani, vagyis a cselekvésnek minősülő indu
latokat, mint amelyek egyedül képesek arra, hogy az „igazi” boldogsághoz vezessenek 
el bennünket, akkor azt látjuk, hogy az etika árnyékában nemcsak egy „igazi” teológia, 
hanem egy „igazi” államtan is körvonalazódik. Az értelem és az ész ugyanis az a rész 
bennünk, amely nem elválaszt bennünket mindenki mástól, hanem épp ellenkezőleg:
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összeköt bennünket egymással. Ha a szenvedélyek természete helyett az ész termé
szetét vesszük szemügyre, akkor „természeti állapotunk” sokkal inkább az egység, 
mintsem a széthúzás, együttélésünk alapja pedig nem a külső kényszer által előidézett 
félelem és remény, hanem az a szükségszerűség s az örökkévalóságnak az a látomása, 
amely az ész és az értelem megismerési módját jellemzi, s amelynek egyik megteste
sülése a geometria szabályrendszere. A szabad emberek észközössége vagy ennek ér
telmi párja, az adekvát ideákkal telt elmék misztikus közössége Isten végtelen értel
mében az etika felől új feladatokat határoz meg a politika művelője számára: hogyan 
lehet hasznosítani e közösségideálokat anélkül, hogy ennek következtében azért az 
államelmélet ne váljék utópikus álmodozássá. Nem biztos, hogy maga Spinoza sikerrel 
birkózott meg e feladattal, s az is kétséges, hogy vajon az utána következő teoretikusok, 
illetve megváltoztatok közelebb jutottak-e a válaszhoz.

7. Rögzítsük még egyszer az eddig elért eredményt: a mindennapi élet szenvedé
lyek uralta világában egyszerre csak biztató perspektíva tárul fel előttünk. Kiderül, 
hogy lehetnek adekvát ideáink s cselekvésnek minősülő affektusaink. Mindennek 
alapzata a bennünk lévő istenidea. A fő feladatunk ebből következően most az, hogy 
módszert dolgozzunk ki arra, hogyan is válthatjuk föl szenvedélyeinket cselekvések
kel. Ezt a feladatot Spinoza az ETIKA ötödik könyvében három lépcsőben oldotta meg. 
Közös e három fokozatban, hogy mindhárom a két felsőbb megismerési módra, az 
észre, illetve az értelemre épít, különbségük a hangsúlyok eltérő elhelyezéséből fakad. 
A legalacsonyabb fok abban áll, hogy az ész által rögzített életszabályokat -  amilyen 
például a „gyűlöletet szeretettel kell viszonozni” elve -  meg kell jelenítenünk magunk előtt 
meghatározott élethelyzetekben. Ezeket a képzelt élethelyzeteket azután gyakran kell 
fölidézni, hogy végül elérjük azt, hogy valóságos helyzetekben is az így „begyakorolt” 
szabályoknak megfelelően járjunk el.23 Ezen a fokon az ész még nagyon is él az ala
csonyabb fokú megismerési mód bizonyos jellegzetességeivel. A második fok tisztán 
az észre jellemző, amennyiben úgy tekintjük azt, hogy össze van kapcsolódva a testtel. 
Amit így tehetünk a szenvedélyek ellen, azt a 20. tétel megjegyzése foglalja össze: ha 
adekvát módon megismerünk egy indulatot, akkor az eredetileg inadekvát idea át
alakul adekváttá, a szenvedély pedig cselekvéssé; ha elkülönítjük az indulatot a külső 
ok zavaros ideájától, nem lesz mi táplálja a szenvedélyt, tehát könnyen megszüntet
hető; az időtényező is nekünk dolgozik: a zavarosan megismert külső dolgok képe az 
idővel mind halványabbá válik, míg az, amit az ésszel ismertünk meg, fölötte áll az idő 
változásainak, mert az örökkévalóság rendjéhez tartozik (sub specie aetemitatis)', azokat 
az ideákat, amelyek az Isten ideájából kiinduló rendszerhez tartoznak, igen sok par
tikuláris dolog partikuláris ideája nyomatékosítja, míg a szenvedélyek inadekvát ideái 
vagy egyetlenegy, vagy csak csekély számú partikuláris dologhoz kapcsolódnak; az 
elme képes rendszerezni s egymással összekapcsolni indulatait, s ez ismét többféle
képp szolgálhatja a szenvedélyektől való megszabadulás ügyét.

Ha pedig végül az adekvát ideákat létrehozni képes megismerőképcsségeket el
vonatkoztatjuk a testtől,:24 akkor az elme helyén eleve olyan moduszt találunk, amely 
az isteni végtelen értelem része, s amennyiben a test lényegét az örökkévalóság szem
szögéből fejezi ki, örökkévaló is. Az önmagát így „az örökkévalóság szemszögéből” 
megismerő elme tudja magáról, hogy „Istenben van, és Isten által fogjuk fel”,-11 szükség
képp fölébred benne Isten értelmi szeretete, mely „része annak a végtelen szeretetnek, 
amellyel Isten önmagát szereti”.26 Ezt az állapotot -  a belső vallásosság értelmében -  „ üd
vösségnek, vagyis boldogságnak ” lehet tekinteni, sőt „dicsőségnek ” is.2 ' S mivel -  amint erre 
már utaltunk is -  az így tekintett elmemoduszok egyfajta misztikus közösséget formál-
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va közösen Isten végtelen értelmét alkotják,28 ezért jól látható, hogy az ETIKA csúcs
pontján a teológia s a politika önállósága megszűnik, s „megszüntetve megőrződnek” 
a „bölcs” boldog életét lefestő gondolatmenetben. Aligha kell persze külön kiemelni, 
hogy a mindennapi életből ehhez az állapothoz vezető út „igen nehéz”, sőt -  magam 
inkább efelé hajlok -  szinte járhatatlan. Ezzel a beismeréssel zárja Spinoza maga is az 
ETIKÁ-t, hozzátéve, hogy azért megtalálható.29 S minthogy ezt az optimizmust se vég
érvényesen igazolni, se megcáfolni nem lehet, e nagy gondolkodó szava s példája min
dig újra keresésre ösztönöz, hátha minden nehézség ellenére mégis van út. S talán ez  

a filozófia.
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Schein Gábor

A FOTEL

Az udvaron egy virágmintás fotel, melyben sosem 
ül senki. Egy öregasszony, aki mindjárt a háború 
után költözött ide (férje a bácskai bevonuláskor 
tisztázatlan körülmények közt elesett), még ma is

azt mondogatja, az idő minden évben kihúz egy szálat 
a kárpit szövetéből: a mi udvarunkban ez hozza meg 
a tavaszt. És e hiedelmével főleg a fiatal anyákban 
talált társra: évről évre izgatottabban ők is valami

különös eseményre vártak, hogy ki lehessen tenni 
a muskátlis cserepeket és le lehessen engedni a 
gyerekeket játszani. Mostanában, ha találkoznak,

szünet nélkül az életükről beszélnek. Mintha a 
kihúzott szálakat akarnák összekötögetni és 
történeteiket, mielőtt eltűnnek a kárpit mintázatában.

Marchall György

MADARAK NAPJÁN

Mosakszanak, fürdenek a biztosan cseresznyepiros padok. 
Kibámulva az esőbe újra érzem: állandóan piszkos vagyok. 
S ki sehol sincs, ismét didereg bennem: egy ázott veréb -  
-  milyen furcsa, vissza hogy mégsem vágyom a napot.
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...ÉS MOST TAVASZODIK

Mintha krepp-papírból szabták volna ki a petúniát, 
és a másik ládában a muskátli sem fondorkodik.
De nekem már földet morzsolni sincs erőm, úgy leástak -  
-  hát így szépül a világ. Bekerítettek -  és most tavaszodik.

Ardó Zsuzsanna

AZ ANGOL SZÍV REJTELMEI? 1

Az LDELC: Gondolatok a kultúráról, a folyékony* beszédről 
és a bennszülött beszélő** fejéről

Nemrégiben Roger Bowers (1992:37) vetette fel a kulturális szótár mint műfaj égető 
hiányát. Kgy kultúra megismeréséhez referenciaként -  kulturális szótár vagy nyelv
tankönyv híján -  eddig leginkább az irodalom állt rendelkezésre. Most azonban, úgy 
tűnik, a helyzet megváltozott. Jelen írást a közelmúltban napvilágot látott LONGMAN 
D ic t io n a r y  o f  E n g l ish  La n g u a g e  a n d  C u l t u r e  (LDELC, Longman, 1992) (Az 
a n g o l  ny elv  ÉS KULTÚRA LONGMAN SZÓTÁRA) inspirálta; a szótár, amely oda is be
hatol, ahová más szótárak álmukban sem jutnak el.

Mit állít az LDELC önmagáról?
Az angol nyelv és kultúra Longman szótára (LDELC) képes arra, ha hihetünk a szó
tárról kiadott ismertetőnek, hogy feltárja „az angol Nyelv [sic! ] szívének rejtelmeit” (the 
very heart of the English Language) és bekukkantson „a bennszülött beszélő fejébe"? A ha
tározott névelős, egyes számú főnévi alakok óvatosságra intik a figyelmes olvasót: sem
mi többértelműség, semmi pluralitás. Van olyan, hogy az angol nyelv, sőt a Nyelv, 
amelynek eljuthatunk a szívéhez. Van olyan, hogy bennszülött beszélő, sőt Bennszü
lött Beszélő, akinek bekukucskálhatunk a fejébe, hála a Longman kiadónak.

Ezek a nyelvészeti üzenetté átalakított biológiai metaforák azt közük, hogy -  leg
alábbis a Longman kiadó szerint -  nyilvánvalóan (?) létezik nyelvi norma (az Angol), 
létezik a beszélő modellje (a Bennszülött Beszélő). De mi ez a norma, mi ez a modell? 
Melyik angolról és melyik bennszülött beszélőről van itt szó? Az LDELC megközelítése 
ugyan diakronikus, mégis jobbára a XX. századra korlátozza anyagát (Summers,

* Értsd: fluency, azaz anyanyelvi beszéd.
** Native speaker-hagyományos fordítása „anyanyelvi beszélő”, de a native szó elsődleges jelentése a benn
szülött, és e cikk kontextusában ez a jelentés releváns.
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1991:8), s az angol irodalom legtöbb klasszikusa -  Shakespeare-t és az angol szótárak 
atyját, Sámuel Johnsont is beleértve -  egészen biztosan nem menne el bennszülött 
beszélőnek, lévén, hogy ma valószínűleg többször kellene felvilágosításért az LDELC- 
hez fordulniuk, mint az angol nyelv nem bennszülött tanulóinak. És melyik kultúra? 
Jóllehet, az LDELC állítása szerint a szótárban egyenlő súlyt kap az angol és az ame
rikai kultúra bemutatása, valójában a célkörzetek százalékos megoszlása -  Della Sum
mers (1991:8) adatai szerint -  egyenlőtlen: ötven százalék brit és negyven százalék 
amerikai. Ami tíz százalékot (!) hagy az angol nyelv egyéb változatainak, mint amilyen 
„az ausztrál, az ír és az afrikai angol” (Summers, 1991:8) — ebben a sorrendben, és nem 
történik említés az Indiában, Hongkongban és egyéb helyeken beszélt angolról. A tíz 
százalék kontra kilencven százalék arány nyilván értékítéletet sugall, azt az előfelte
vést, hogy „a brit (és mások számára az amerikai) angol felsőbbrendű, mint az angol nyelv helyi 
variációi” (Greenbaum, 1990:81). Világos: bizonyos bennszülött beszélők egy hajszál
nyival bennszülöttebbek, mint más bennszülöttek, nem is beszélve az angol nyelv nem 
bennszülött tanárairól.

A bennszülött beszélő feje
Nos, nézzük. Úgy látszik, az ember csak a bennszülött beszélő koponyáján keresztül 
juthat el az angol nyelv szívéhez, bármit jelentsen is ez. Ami bizony, könnyen belát
hatjuk, nem valami jó hír az angol nyelv nem bennszülött használói számára, akik 
közé, ne feledjük, az angoltanárok nagy többsége is tartozik.

A nehézség, úgy tűnik, abban áll, hogy mivel a nem bennszülött tanároknak -  tet
szik, nem tetszik -  be kell érniük a saját kobakjukkal, ezért számukra teljességgel le
hetetlen elérni a folyékony, anyanyelvi angol beszéd szintjét: a bennszülött beszélő 
koponyája híján számukra nem vezet út az angol nyelv szívéhez, vagyis a folyékony, 
anyanyelvi szintű beszédre sem lehetnek képesek -  legalábbis implicite ez következik 
mindabból, amit az LDELC ismertetője állít..4

Persze az LDELC kulturális tartalmát tekintve az embernek nem is nagyon akaró- 
dzik elirigyelni a bennszülött angol beszélő fejét. Ám ennek ellenére az komoly kala
majka, hogy valaki nem a megfelelő fajta fejet hordja a nyakán -  s ezzel még a lehető 
legkevesebbet mondtuk. Ennek számos következménye van „a bennszülött beszélő misz- 
tériuma” (Ferguson és Kacliru, 1982) szempontjából. Az egyik professzionális jellegű: 
a bennszülött fejet nélkülözni kénytelen tímárok nem lehetnek elsőrangúak, bármeny
nyire képzettek és gyakorlottak is. Ahogy vizsgálatom egyik (nem bennszülött) válasz
adója fogalmazta, kifogástalan (echte bennszülött?) angolsággal, amely paradoxon 
önmagában mutatja a misztérium abszurditását: Bármilyen elsőrangú legyek is, csak 
másodrendű lehetek! (At best, I can be second best!) (Ardó, 1992.) A másik következ
mény gazdasági: bizonyos állások cerberusainak ez a kitétel igen kapórajön ahhoz, 
hogy továbbra is kényükre-kedvükre folytathassák a nem bennszülött koponyák elleni 
diszkriminációt. „Attól tartok, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy valamennyi tanárunk benn
szülött angol beszélő legyen. Diákjaink nem azért utazzák körül a fél világot, hogy utána csak 
egy nem bennszülött beszélő tanítsa őket (bármilyen jól beszél is az illető angolul).” (Illés, 1991, 
kiem. -  A. Zs.) Ám a pszichológiai következmények a legrombolóbbak. Hiszen olyan 
csáváról van itt szó, amelybe biológiailag kerül az ember, változtatni rajta nem lehet 
(hacsaknem koponyaátültetéssel), és hatása végzetes. Végzetes, hiszen úgy tűnik, ge
netikai deformitás, „születési hiba”, s ezt a bélyeget valamennyi magamfajta nem
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bennszülött angoltanárra rásütik. E szerencsétlen páriák diákjait pedig nyilvánvalóan 
aligha sújthatja ennél nagyobb csapás. Hacsak...

Hacsak... mindazok közülünk, akiknek nem adatott meg a bennszülött beszélő-, 
sőt a Bennszülött Beszélő-fej viselésének áldása, hanyatt-homlok nem rohannak, és 
nem kapcsolják rá magukat -  jutányos áron -  a Longman szótár életmentő rendsze
rére. És akkor, a brit és az amerikai élet legfrissebb (és másodlagos frissességül trivi
alitásairól felvilágosulva, ha szerencsénk van, becserélhetjük saját, bizonyos tekintet
ben másodrendű (mivel határozottan nem bennszülött) koponyánkat bennszülött ko
bakra. És megnyugodhatunk abban, hogy helyes ösvényen haladunk a bennszülött 
beszélő folyékonyságának nirvánája felé.

A kétség leghalványabb árnyéka sem férhet hozzá, hogy a legtöbb nem bennszülött 
angoltanár óriási megkönnyebbüléssel, sőt elragadtatással fogja beszerezni annak a 
könyvnek egy példányát, amely ily sokat ígér. (Tetszik hallani a tömeg helyeslő mo
raját? -  Igen, ez az, ez kell nekünk. Végre-valahára.)

És a szótárt csak viszik és viszik -  veszik, mint a cukrot...
Sőt az LDELC nagy valószínűséggel valamifajta szentírásstátusba kerül: ez. maga 

az ige, a bennszülött beszélő „szava”. E remek bennszülöttpótlék könnyen kezelhető, 
elfér egy jókora kabátzsebben -  ki ne lépjünk nélküle az ajtón!5 Majdnem olyan, mint 
az igazi.

Majdnem, de mégsem egészen. Ebből a szentírásból hiányzik az állandóság. Az 
ÉLT* iparnak és a mítoszgyártó gépezetnek ez a terméke rendkívül múlékony. Va
lószínűleg semmi sem olyan rövid életű, mint a trivialitás, s ez alapvetően lerövidíti 
az LDELC élettartamát.

így aztán két, meglehet, kellemetlen következménnyel is szembe kell néznünk. 

Kereskedelmi megfontolások
Az első kereskedelmi jellegű, és a piacpszichológiával függ össze.
Ha egyszer már a fogyasztót hatalmába kerítette az a hamis biztonságérzet, amely az 
LDELC-ből mint pszeudobennszülöttből sugárzik, az LDELC-ből, amely a testi való
jában megjelenő bennszülöttnél jóval szerényebben telepszik rá az ember íróasztalára, 
akkor minden esély megvan rá, hogy az illető kapva kap e biztonságérzetet növelő 
kiadvány minden felújított kiadásán. És ezt a jó szokását meg is tartja.

Ami azt jelenti, hogy az LDELC-használat szenvedélyes rabjává vált nem bennszü
lött tanárok és diákok megbízható megapiaca jön létre. Vegyük hozzá ehhez a már 
így is jelentős piachoz a hazájukból elköltözött bennszülötteket, akik szeretnének bi
zonyosságot nyerni arról, hogy bennszülött fejük még mindig az igazi. És aztán ott 
van a híg angol beszélő, akinek esetenként fel kell ütnie az LDELC-t, ha a folyékony 
angol beszéd iránti csillapíthatatlan szomjúságát szappanopera-jártassággal kívánja 
oltani.

Mindent egybevéve, van tehát egy erősen romlandó, ám végtelen fogyasztói étvá
gyat gerjesztő termékünk, amely folyamatosan generálja a fogyasztói szükségletet ön
maga iránt, és ugyanakkor persze a kiadói bevételt is.

ÉLT: English Language l eaching = angolnyelv-tanítás.
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Szakmai megfontolások
Most vizsgáljuk meg e folyamat hatását a változatosság kedvéért szakmai szempontból. 
Ez a második, potenciálisan jóval súlyosabb veszélyekkel fenyegető aspektus.

Itt azokról az előfeltevésekről van szó, amelyek arra vonatkoznak, hogy az LDELC- 
hez hasonló szótáraknak milyen szerepük lehet a tanulási folyamatokban, milyen ok
tatási-képzési értékkel bírnak, és kiknek a számára. De ezen túlmenően, nézetem sze
rint itt olyan alapfogalmakról is szó van, hogy mi az ÉLT, illetve hogy minek kellene 
lennie. És ez aztán, a maga részéről, felveti az önbecsülés, illetve az önbizalomhiány 
pszichológiai kérdéseit. Hogy miként szentségesül az, ami tudásnak számít; hogy mi
ként mitologizálódik a folyékony anyanyelvi beszéd. Az angol nyelv haladó használói
nak -  ideértve a nem bennszülött tanárokat is -  a folyékony beszéddel és identitásuk
kal kapcsolatos bizonytalanságát, úgy tűnik, ez a szótár nem eloszlatja, hanem csak 
még jobban megnöveli.

Előírás
Folyékony anyanyelvi beszéd
Ha az LDELC ismertetőfüzetének a folyékony anyanyelvi beszédre vonatkozó kitéte
léből levonjuk a megfelelő logikai következtetést, akkor odajutunk, hogy már a fo
lyékony anyanyelvi beszéd megközelítésére irányuló törekvés is csupán szánalmas kísér
let lehet a „kívülálló” részéről. A buzgó anglománok számára -  akik óriási erőfeszítést 
fordítanak arra, hogy elsajátítsák a „folyékony beszédnek” azokat az elemeit, amelyek 
segítségével felkelthetik a bennszülött beszélő illúzióját -  igen könnyen kiderülhet, 
hogy olyan, fáradságosan megszerzett (noha másodkézből kapott) ismeretanyagra tá
maszkodnak, amely igen hamar elavulhat, érvényét veszítheti. Ami viszont inkább el
távolítja beszédüket a bennszülött beszélőétől, semmint közelítené hozzá.

Az ÉLT királyi családja
Az is világos, hogy az ÉLT még egy újabb lépéssel távolodott el a professzionizmustól: 
annak tudása és tanítása, hogy mit jelenthet a Coronation Street („Koronázási út” -  an
gol tévésorozat címe), sem nem nyelvészeti, sem nem pedagógiai kompetencia kér
dése. De nem is a felkészültségé, a gyakorlaté vagy a képzettségé. Öröklési kérdéssé 
válik: azon alapul, hogy valaki beleszületik-e a folyékony beszédnek kedvező körül
mények közé vagy sem. Úgy, mint a királyi családba, az ember egyszerűen beleszületik 
a folyékonyságba.1’ De még ez sem elég. Benne kell maradni, lojális tagjaként kell vi
selkedni, megmerítvén királyi személyünket egy olyan felhalmozódó „tudásban”, 
amely esetleges, nyilvánvalóan szubkultúrához kötött, és egyébként nincs feltétlenül 
különleges értéke.

A lelkiismeretes EI.T-tanár és -diák legrosszabb félelmeit látja beigazolódni. Nem 
csupán arról van szó, hogy a „bennszülöttszerű” folyékonyság elérése sziszifuszi küz
delemnek látszik, melynek se vége, se hossza, hanem arról, hogy ez az illékony fogalom 
(Rampton, 1990) és ez a (királyi) légvár a hasonlóképpen illékony bennszülött beszé
lőn kívül senki számára nem megközelíthető.

Királyi folyékonyság
A folyékony beszéd tehát a nem bennszülött koponyák számára nem sajátítható el, 
nem őrizhető meg. A folyékonyság, ebben a középkori, arisztokratikus meghatározás
ban, nem „tulajdonítható el”, ha úgy tetszik, a bennszülött beszélőtől. Örökre a Benn
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szülött Beszélő privilégiuma, születési előjoga marad (Phillipson, 1992; Widdowson, 
1992). E „királyi folyékonyság” tartalmát csupán az LDELC-ben szemrevételezhetjük 
időnként, mint a Hampton Courtot és a windsori kastélyt. Végső összegzésben, ha 
elfogadjuk a folyékonyságnak ezt a Longman' által ajánlott meghatározását, akkor 
egyetlen lehetőség marad -  akár tetszik, akár nem -  a folyékonyságra áhítozó lelkiis
meretes ELT-diák és a nem bennszülött tanár számára.

Ez a forgatókönyv azt jelenti, hogy a tanuló, legyen bármilyen haladó szinten is, a 
bennszülöttbeszélő-skalpok gyűjtéséhez hasonló stratégiákra kényszerül. Ennél még 
mindig jobb, ha előfizet az LDELC köteteinek (végtelen) sorozatára, amely a benn
szülött fej üdvös pótlékaként ajánlja magát. És mindig lesz egy még újabb, teljesen 
átdolgozott kiadás, amely után ácsingózhatunk, hogy tovább olajozza folyékonysá
gunkat.

De valóban ez a folyékony, anyanyelvi szintű beszéd lényege?

Leírás
A paradoxon
Az LDELC a haladó szinten lévő diákokat célozza meg; a szótár garantálja, „hogy va
lamennyi meghatározás könnyen érthető”? Nos, érdemes megfontolnunk ezzel kapcsolat
ban azt, hogy az előíró jelleg mennyire fér össze a munka leíró jellegével.9 Mivel a 
diákok számára készített szótárnak egyszerű, közvetlen és felhasználóbarát nyelveze
tet kell használnia, ezért nyelvét ez az előíró jelleg határozza meg, s ennek így is kell 
lennie.

Azonban, amint a szótár nevének betűszavában szereplő C jelzi, az LDELC egy
szersmind a kultúra szótára is. Csakhogy a kultúra egyáltalán nem valami könnyen 
meghatározható, egyszerű fogalom. Épp ellenkezőleg, „az angol nyelv két-három legbo
nyolultabb szavának egyike... főként azért, mert ma már számos, egymástól jól megkülönböztethető 
tudományos diszciplínában és egymással összeegyeztethetetlen gondolkodási rendszerben használ
ják alapvető fogalmak jelölésére” (Williams, 1983:87). Mindazonáltal valószínűleg meg
kockáztathatjuk azt a kijelentést, hogy bármi legyen is, sokoldalú jelentések és finom 
eltérések komplex világait képviseli.

Mármost lehetséges-e a könnyed egyszerűség előíró követelményét és a rétegezett 
komplexitás leíró tartalmát valaha is sikeresen összhangba hozni a nyelv szintjén? A 
diákok számára készült, szótárba oltott enciklopédia hogyan lehet képes arra, hogy 
kezelje a nyelv, a megismerés és a kultúra rendkívül komplex kölcsönviszonyát?

Válogatási szempontok
Ám nem csupán a finom részletek tűnnek némileg problematikusnak az LDELC-ben. 
Bizonyos problémák, nézetem szerint, a válogatási szempontokkal függnek össze 
(Summers, 1991).

Az ember eltöprenghet például azon, hogy az angol nyelvnek és kultúrának ebben 
a szótárában miért szerepel Szaddam Husszejn, és miért hiányzik belőle Salman Rush
die brit író, noha a „fatwa” kifejezés az ő SATANIC V erses (SÁTÁNI versek) című re
gényének köszönhetően lett az angol szókészlet része?

„Hampstead” bekerült az LDELC-be, de „St.John’s Wood” nem, számos híres mű
vész és író lakóhelye: itt működött a Beatlesről híressé vált Abbey Road lemezstúdió 
(amely nem szerepel az LDELC-ben), és amelyet sok külföldi látogató (potenciális
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LDELC-vásárló!) is felkeres, és itt található természetesen a Lord’s is, a krikett otthona, 
főhadiszállása, „a legfontosabb krikettpálya egész Nagy-Britanniában” (LDELC, 1992), az 
angol kultúra egyik leghathatósabb szimbóluma. Sainsbury’s, Waitrose, Body Shop 
igen -  Holland and Barrett, Ikea, Cranks -  nem. Fekete hétfő igen -  Fekete szerda 
(amely megtörte a font árfolyamát) nem. Érdemes eltűnődni rajta, hogy mennyire 
megbízható az a válogatási szempont, amely bevonja Boulezt, Brittent és Schubertét, 
de Bartókot, Berget és Schönberget nem. Hogy lehet, hogy Penguin és Virago cím
szavak, de Longman nem?

Ha se Hegel, se Heidegger nem kerül be a szótárba, megértem; ha mindkettőjük 
kimarad, nem szólnék egy szót sem. De mi indokolja, hogy Hegel benne van, Hei
degger viszont nincs? Es vajon milyen informatív vagy pedagógiai, nyelvészeti vagy 
kulturális értéket képvisel az angol nyelv tanulói számára annak tudása, hogy Hegel 
három (!) keresztneve „Georg Wilhelm Friedrich”? Míg a népszerű brit történész, A. 
J. P. Taylor csupán keresztneveinek kezdőbetűivel szerepel, amit azonban csak Taylor 
kortárs honfitársai -  akik rendszerint csak kezdőbetűivel emlegették -  fognak érté
kelni; a nem bennszülött szótárhasználó nem érti majd e következetlenség okát. Nem 
lett volna-e kulturálisan helyénvaló jelezni, akármilyen röviden is, hogy a hegelianiz- 
musnak a dolgok dialektikus látásához van köze? Vagy nem lehetett volna-e ellátni a 
„dialektika” címszóra történő kereszthivatkozással, ahol egyébként Hegel neve emlí
tésre kerül?

Az LDELC címszavainak változatossága valóban egyedülálló és lenyűgöző. És még
is, természetesen, rengeteg olyan szó van, amelyet az ember hiába keres, ha az LDELC 
alapján, mégpedig -  ahogyan azt a népszerűsítő füzet ajánlja -  „a sorok között olvasva” 
akar tájékozódni. Csak hogy néhányat említsünk: DHL és Swiftair, low boy és canterbury, 
piros pozsgák és digitális szex, BBS, Mókuciszalagok és Kamillabotrány.10 És eltöprenghe
tünk azon, hogy például ez a két utóbbi kifejezés nemrégiben mennyire eluralta az 
angol nyelvű média minden formáját, a bennszülött beszélők igen részletesen meg
tárgyalták és viccekben dolgozták fel őket. Mármost ismernie kell-e az embernek eze
ket a kifejezéseket ahhoz, hogy értékelni tudja a vicceket és a kapcsolódó hivatkozá
sokat? Természetesen igen. Am vajon ez egyszersmind a folyékony angol anyanyelvi 
szintű beszéd kritériuma is egyben? Ha igen, akkor nincs szerencsénk -  ezek nem 
szerepelnek az LDELC által képviselt bennszülött beszélő fejében.

A magyarázatok nyelvezete valóban egyszerű és könnyen érthető. S az is igaz, hogy 
a Longman DELC alkotógárdája különösen képlékeny történelmi időszakban dolgo
zott, amikor úgyszólván mindennap a földrajzi határok felrajzolásának és újjárajzo- 
lásának lehettünk tanúi, ami rendkívül munkaigényes és kereszthivatkozásokkal ter
hes következményekkel járt a szótárkészítők számára, legyen a folyamat mégoly kom- 
puterizált is. Rendkívül nehéz lehetett mindezzel megbirkózni -  nem csoda, ha a szó
cikkek időnként kevésbé informatívak, mint amilyenek lehetnének. Például: „Moszkva 
a volt Szovjetunió fővárosa...”, de arról nem történik említés, hogy Moszkva pillanatnyi
lag Oroszország fővárosa és a FÁK része.

Mégis, kinek az előítélete?
Az LDELC bonyolult, „interdiszciplináris” műfajt választott magának: részben szótár, 
részben enciklopédia. F.z felveti az értékelő kommentárok elvi kérdését -  illetve a kü
lönböző címszavak következetlen kezelésének problémáját. Audrey Hepburn miért
„kiemelkedő szépségű színésznő”, míg Katherine Hepburn egyszerűen csak „egy amerikai
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színésznő”} És ki vállalta magára, hogy úgy értékeli Prágát, mint „Csehszlovákia [már el 
is évült, innen a »volt« feltétlenül hiányzik] fővárosát, kikötőt és ipari központot, sok gyö
nyörű épülettel”, és Bécset, mint „Ausztria fővárosát, amely zenei és kulturális központként 
híres”?*' Éles kontrasztban ezzel a két értékelő címszóval, Budapest nyilvánvalóan se 
nem gyönyörű, se nem híres mint zenei és kulturális központ, legalábbis a Longman 
szótár készítői szemében. Egyszerűen „Magyarországfővárosa és legnagyobb települése, a 
Duna partján” -  tényszerű, földrajzi leírás, értékítélet nélkül. Az LDELC milliós olva
sóközönségének nemzedékei juthatnak az információközlésnek ebből a módjából arra 
a következtetésre például, hogy Bécsről és Prágáról érdemesebb többet megtudni, és 
meglátogatni, mint Budapestet.

Az azonos kategóriák -  hasonló nagyságú és jelentőségű közép-európai fővárosok
-  címszavainak összehasonlítása érdekes betekintést nyújthat a szótárkészítők előíté
leteibe. Magyarázható volna a dolog a szótár készítők által használt komputerizált adat
bázissal is. Csakhogy a komputerizált adatbázist a szótárkészítők választották; hogy 
végül is mit táplálnak be a komputerbe mint hivatkozási alapot, azt voltaképpen az 
határozza meg, hogy ők miként vélekednek az angol kultúráról. Ha vélekedésük el
fogadható, akkor az LDELC a maga részéről azt tükrözi, hogy az „angol kultúra” mi
ként tekinti ezeket a városokat, a hozzájuk tartozó kultúrák „szívét” és implicite az ott 
élő embereket is. De bárhogy álljon is a dolog, a következetlenség és a diszkrimináció 
problémája fennmarad, és az ebből következő kérdés nyilvánvaló: kinek az érték
ítéleteit fogják a szótár használói potenciálisan asszimilálni és terjeszteni a bennszülött 
folyékonyság elsajátítására irányuló fáradhatatlan törekvéseik közepette? Melyek lesz
nek vajon a széles körben használt „angol előítéletek bibliájának” hosszú távú impli
kációi, minden kiegyensúlyozás és kontextus nélkül?

Ahelyett azonban, hogy az angolok miként látnak másokat, nézzük most meg, hogy 
miként látják önmagukat az LDELC tükrében. Az ulsteri unionisták terminust az em
ber megtalálja a szótárban, de az ellenügy képviselőit, amely olyannyira prominens 
Írországban és releváns az angol kultúra számára: az ír nacionalistákat nem. A „Falls 
Road” szerepel mint katolikus környék, de nem kellene-e ennek a politikai jelentését
-  tudniillik, hogy a Falls Road az ír nacionalizmus melegágya Észak-írországban -  is 
említeni a szótár használói számára, hogy helyesen értelmezhessék a címszót? Ugyan
így, a „ShankhillRoad” címszónál sem történik említés a szimbolikus tartalomról: hogy 
ez a protestánsok, a munkásosztály fészke. Az angol kultúra e két jelentős területére 
vonatkozó címszavak úgyszólván szó szerint megegyeznek, mintha csak a lehetséges 
bírálatnak akarnák elejét venni. Úgyszólván szó szerint... kivéve, hogy a katolicizmus 
említésre kerül, a protestantizmus nem, s arról sem esik szó, hogy az utóbbi munkások 
lakta környék. A kérdés mármost: hogyan lehetséges ezeknek az angol kultúrára vo
natkozó címszavaknak bármiféle értelmes interpretálása ennyire véletlenszerűen hi
ányos információk alapján? Az „olvasás a sorok között” vajon nem az ilyen információ- 
darabok közötti kölcsönviszony felderítése? Bármiféle szintű megértés nem az agyban 
elszigetelten tárolt információk egymásra vonatkoztatása? Ezeket a tételeket feltétle
nül egymásra, illetve a hozzájuk tartozó paradigmákra kellett volna vonatkoztatni 
(unionisták és nacionalisták, ÚDA, UVF és UEF).*

Az ulsteri unionizmus Észak-Írországhoz kapcsolt kontextusban definiált, de nincs

* UDA- Ulster Defence Association; UVF -  Ulster Volunteer Force; UFF -  Ulster Freedom Fighters: az 
IRA-val szentben álló, törvényen kívüli, félkatonai szervezetek.
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ennek megfelelő szócikk a nacionalizmusról vagy az ír nacionalizmusról Észak-íror- 
szággal és a katolikus közösséggel kapcsolatban. A „nacionalizmus” és „nacionalista” 
címszavak felsorolják a walesi, skót, baszk és kínai nacionalizmust, de súlyosan hall
gatnak az ír nacionalizmusról. Vajon ez nem tekinthető a brit kultúra enyhe fertőtle
nítésének, amely kultúrában, ha valaki véletlenül ott hagy egy csomagot a metróban, 
akkor ahhoz nagy valószínűséggel a biztonsági rendőrökön kívül senki nem mer hoz
zányúlni, mert a csomag nacionalista bombát rejthet magában?

Hogy képesek legyünk egy kultúra sorai között olvasni, ehhez nem elég tudnunk, 
hogy ki Maradona, Madonna és a Madonna. Amikor annak kell utánanéznünk, hogy 
kik ezek a kulturáliskultusz-figurák, akkor attól bizonyára nem leszünk inkább részei 
az adott kultúrának. És voltaképpen, ha olyasminek kell utánanéznünk a szótárban, 
ami a célközösség számára magától értetődő, ez csak a szótárhasználó elidegenedett - 
ségérzését erősítheti meg. A szótár segítségével történő szövegdekódolás folyamata azt 
az érzést keltheti, hogy az ember kívülállóként viszonyul ahhoz a kultúrához, amely
ben ezek a címszavak fontos jelentést hordoznak. És még ha megértjük is a jelentést 
önmagában, ez még korántsem jelenti a dekódolási folyamat végét. Hogy a voltakép
peni üzenethez is hozzáférjünk, ehhez arra is nyilvánvalóan képesnek kell lennünk, 
hogy értékeljük, milyen értékelési tartomány kapcsolódik hozzájuk -  például helyeslő 
vagy rosszalló?

V égkövetkeztetés
A jelen írásban előadott aggályok fenntartása mellett is az LDELC kétségkívül igen 
érdekes olvasmány, és jóval többször magával ragadó, mint irritáló. Amikor legjobb 
formáját nyújtja, akkor a kortárs népszerű szimbólumok, mitológiák és, igen, trivia
litások és múlandóságok szórakoztató enciklopédiája.

Előítélet és trivialitástár
Nézetem szerint mindjárt elsőre ezt a célt kellett volna kitűznie maga elé, ahelyett, 
hogy megpróbáljon valami olyasmi lenni, ami nem tud, és olyan minőségeket tulaj
donítani magának, amelyek elméletileg olyannyira megkérdőjelezhetők. Egyszerűen 
annak kellene árulni, ami, és amiben a legjobb. így is kellene piacra dobni és hirdetni, 
például, mint „Az angol népszerű kultúra enciklopédiája”. Vagy: „Nélkülözhetetlen 
trivialitástár az ÉLT számára”. Vagy még inkább: „Az anglocentrizmus Longman szó
tára”!? Közelebb lehetne a valósághoz, kezelhetőbb méretű és könnyebben felfrissít
hető. (És talán jobban eladható?)

Egy ilyen termék nemhogy csökkentené, de éppenséggel növelné kiadója tekinté
lyét. Ez különösképpen igaz, ha tekintetbe vesszük, hogy a szótár „szíve mélyén” la
kozó ötlet valóban újszerű, fantáziadús és meglehetősen vakmerő.

Az eredeti ötlet valójában annyira kiváló és annyira kézenfekvő, hogy az ember nem 
is igen érti, miért nem próbálkoztak már meg ezzel korábban is -  más kiadók hasonló 
kiadványaira bizton számíthatunk. A Longman céget tehát elismerés illeti a bátor öt
letért, azért, hogy felkavarta az ÉLT egyébként csendesen szunnyadó állóvizét, azál
tal, hogy felismert egy szükségletet, és vállalta a kockázatot, hogy megpróbálja kielé
gíteni azt.

Mindazonáltal, a fentebb előadott igen fontos elméleti és gyakorlati problémák to
vábbra is fennállnak, s talán komoly megfontolást igényelnének a második kiadás 
szempontjából, ami nyilvánvalóan már készül. Miért kell egy kiváló ötletet aránytala-
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nul felfújni és hamis cégér alatt árulni? Miért ingadozik a színvonal, és mi az oka a 
következetlenségeknek? A nőkből álló képszerkesztőcsoport képanyagában miért do
minálnak olyan erősen a férfiak? És így tovább... De ami a legfontosabb: miért nem 
kíméltek meg bennünket a bennszülött beszélő fejének és az angol nyelv szívének 
ideológiájától a szótár népszerűsítésének forgatagában? Erre lehet a rövid válasz az, 
hogy Longman valóban tudja, miként hatolhat el olyan olvasóközönséghez, amelyről 
más szótárak csak álmodoznak: úgy, hogy kihasználja az önbizalomhiányból és elmé
leti többértelműségből fakadó (tév)képzeteket.

A kimerítő választ viszont a jelen írásban érintett kérdéskörök, nevezetesen az anya
nyelvi folyékonyság, a kultúra és a bennszülött beszélő mivolt, komplex kölcsönviszo- 
nyának körültekintő nyilvános vitája hozhatja meg.

Jegyzetek

Szeretném kifejezni köszönetemet az Insti
tute of Education, University of London Ku
tatócsoportjának és H. G. Widdowsonnak az 
írásomban érintett témákkal kapcsolatos esz
mecserékért. Úgyszintén hálás vagyok a 
Longman Dictionary of English Lan- 
guagf. and CULTURE kiadójának, Adam 
Gadsbynak, aki igen készségesen segített az 
LDELC-re vonatkozó kérdéseim megválaszo
lásában.
1. Utalás az Angol NYELV ÉS KULTÚRA SZÓ'l'Á- 
RÁ-ról (Dictionary of English Language 
and CULTURE) kiadott Longman ismertetőfü
zet megfogalmazására.
2 . Szerzői allúzió a LONGMAN SZÓTÁR címsza
vai között is megtalálható holland Heinékén 
sörgyártó cég hirdetésének szövegére: „Hei
néken. A sör, amely azokat a nigerekel is áljárja, 
amelyeket más sörök képtelenek megérinteni. ” 
(LDELC, 1992.613.0.)
3. L. 1.
4. Az LDELC azt állítja magáról, hogy „a ha
ladó szintre eljutott diákok számára átfogó magya
rázatát nyújtja mindazoknak a kulturális allúziók
nak és kapcsolódó jelentéstartalmaknak, amelyek 
szükségesek a folyékony angol beszéd elsajátításá
hoz” (LDY.LC ismertetőfüzet). Ebből az. állítás
ból pedig az következik, hogy a folyékony be
széd szintjére nem érhetünk el a célnyelv tel
jes, átfogó megértése és ismerete -  sőt talán 
eleven illúziójának felkeltése -  nélkül.
5. Utalás az American Express hitelkártya jel

mondatára, amely szintén bekerült az. 
LDELC-be.
6. A brit közvélemény sajátos, szeret-nem sze
ret viszonya a királyi családhoz engem némi
leg az ÉLT bennszülött (jelesül brit) és nem 
bennszülött tanárai közötti viszony minőségé
re emlékeztet. Ezzel a kérdéssel részleteseb
ben egy másik írásomban foglalkozom.
7 .  L. 1.
8. L. 1.
9. Szóbeli közlés: Ez a kérdéskör a Londoni 
Egyetem Oktatási Intézete kutatócsoportjá
nak megbeszélésén hangsúlyosan felmerült.
10. Azoknak az. olvasóknak a kedvéért, akik 
néhány lépéssel közelebb akarnak jutni a „fo
lyékonysághoz”, íme a kifejezések magyará
zata:
DHL és Swiftair: expressz postai szolgáltatá
sok, főként üzleti célokból, tengerentúli cso
magküldésre használják őket. A DHI. a legna
gyobb nemzetközi magán csomagküldő társa
ság, és általában másnapra házhoz szállítja a 
küldeményt; a Swiftair a Brit Királyi Posta ré
sze;
low boy és canterbury: bútorok -  fiókos asztalka 
és kotta-, újságszekrény; 
apple cheeks (piros pozsgák): a The Sunday Times 
szerint Soros Györgynek (a magyar származá
sú amerikai üzletembernek) van pirospozsgás 
arca;
digital sex: a brit állami egészségügyi szervezet 
(NHS) felvilágosító kiadványa szerint ez. az uj-
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jakkal vagy lábujjakkal gyakorolt szex egyik 
formája, amely hozzájárulhat az AIDS terje
déséhez;
B B S : Bulletin Board System -  komputerizált 
adatbázisrendszer, amelyről és amelyre üze
netek és adatok hívhatók le, illetve küldhetők 
modemen keresztül;
Squidgy lapes (M óliuci szalagok): Diana walesi 
hercegnő és állítólagos közeli féríiismerőse

között lefolytatott intim telefonbeszélgetés ál
lítólagos felvétele, amelyen az illető férfi mő- 
kucinak nevezi Dianát;
Camillagale: Károly walesi herceg és állítóla
gos közeli nőismerőse, Camilla között lefoly
tatott intim telefonbeszélgetés állítólagos fel
vétele.
11. Kiemelések és zárójeles kiemelések tőlem. 
-  A. Zs.
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Lászlóffy Aladár

LA MAYONNAISE

Meg mindig ingerel: csak tréfa volt 
és közben zsongott, táncolt és dalolt, 
pofáját tömte s pofázott a plebsz 
a vár alatt, majd romjai felett?
Itt táboroz már minden rációs, 
mi később lesz csak koncentrációs. 
Nézd csak e bulvár fedte helyeket: 
árkokban égették a fejeket...!
Most hallom, hogy az „arisztokraták”, 
kiket meglincselt az a sok gálád, 
nyolc százalékban voltak nemesek!
Az átverés mindenképp megesett.
A Bastille helyén kecses oszlop áll: 
Párizsban úgyis mindent megtalál, 
ki precedenseket gyűjt és keres, 
a lámpa és a lepedő veres, 
csak ki-kiüt az igazság alól 
a veszett vérben ázott trikolór, 
mint szűk szoknya Yvette-en és Katin, 
az emberiség aszott bájain 
úgy feszül Katyn, Musa Dagh, Gulág, 
s a szegényembert húzza csak az ág, 
kiderül, nem is vicces mese, te, 
a rátóti legények esete: 
a jobb vagy bal zsebükbe nyúló kéz 
ügyébe tökmag helyett majonéz.
Sok műláb, műmell, műizé között 
valódi baj ürügybe öltözött 
s már nagyon ingerlő, ahogy Kain 
jó wehrmachtos allonzanfant-jain 
ott masíroz a pozitív Nyugat -  
s a sok vak eb más karavánt ugat.
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Hubai Péter

A KERESZTÉNYSÉG 
DIADALÁNAK O K A IR Ó L  EGYIPTOMBAN

Tentamen1

„Die K u ltu r  ist A usdrucksform  der R e li
gion, u n d  die R elig ion  ist In h a lt der 
K u ltu r . D ie E inheit von R elig ion  u n d  
K u ltu r  als E inheit von  unbedingtem  
Sinn-Gehalt, u n d  bedingter S inn-F orm  
ist das wesensmäßige Verhältnis beider. ” 
(„A ku ltú ra  a  vallás kifejezési fo rm á ja  és 
a  vallás a  ku ltú ra  tartalm a. A  kettő lé
nyegi viszonya: a  vallás és a  ku ltú ra  egy
sége m in t a  fe lté tlen  értelem-tartalom  és 
a  feltételes értelem -forma egysége. ”)

(P a u l Tillich)2

Az ősi egyiptomi vallás (legalábbis annak kései, római kori formája) és a formálódó 
kereszténység a Kr. u. II. századtól már egzakt módon bizonyíthatóan egymás mellett 
van jelen Egyiptomban. Az a két-három évszázad, ami a kereszténység diadaláig még 
eltelik, a kát’ exochén vallási választás ideje. Az individuum számára kínáltatik a lehe
tőség, ahol választania egzisztenciális kényszer: melyik legyen az a vallás, amelyben 
éljek? Ezt követheti egy második kérdés: miért?

Az egyiptológia másfél évszázada alatt több kiváló vallástudományi munka született, 
leginkább fenomenológiai jellegűek. A korszaknak vannak jó eseménytörténeti 
összefoglalói is. Ami azonban még nem született meg, az egy megértő egyiptomi val
lástörténet, amelynek véleményem szerint meg kell majd próbálnia feleletet adni a 
fenti miértekre is.

A két vallás küzdelmének végeredményét a történelemből ma már ismerjük. Ám 
nem tudjuk, hogy miért vált kereszténnyé a felső-egyiptomi fellah, mi motiválta a nagy 
hírű philae-i templom papját, hogyan értelmezte saját helyzetét az ősi tradíciójú mem- 
phiszi teológus. Tisztában vagyok azzal, hogy ha ma állna elém egy egyiptomi, s nem 
volna a másfél évezredes távolság, e miért megválaszolása akkor is problematikus len
ne. Ezért, amit nyújtani tudok, az tenlatív. Megnehezíti a válaszadást, hogy azon ke
vesek, akik e világnézeti döntés miértjére eddig feleletet próbáltak adni, maguk mind 
a győztes keresztény kultúrkörből jöttek, esetleg hitvalló keresztények is voltak, s ma
gyarázatukat ez befolyásolhatta.

Kísérletek
Az általam ismert válaszok közül az egyik kifejezetten dogmatikus: „...akereszténységnek 
a belső igazsága megadta azt a belső méltóságot, egyenességet, szilárdságot, komolyságot és erőt, 
amelyet vetélytársainál éppenséggel hiába keresnénk” (Newman). E történeti szempontból 
reflektálatlan, idealizált kép a vallástörténészt aligha elégíti ki. Egy másik lehetséges
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magyarázat a vulgármarxizmusnak az a felfogása, hogy az egyre magasabb társadalmi 
formációkhoz a nekik megfelelő egyre magasabb rendű vallások társulnak. Ez a nézet 
talán Fr. Engels B runo Bauer és az óskereszténység című -  egyébként sokkal árnyal
tabb -  tanulmányára nyúlhat vissza. A harmadik véleményt egy vallástörténész, Jo
hannes Leipoldt példázza,3 szerinte az ókori vallások missziós sikereihez döntő mér
tékben azok etikai szintje járult hozzá. Legmagasabban áll a kereszténység, aztán jön 
a zsidóság, ez alatt következik az ízisz-vallás, majd egy még lejjebb levő szinten a görög 
misztériumok és Mithrasz, aztán a frígiaiak stb. Az etikai magasabbrendűség gondo
lata Augustinusig (D e civitatk II. 13.) követhető vissza.

Mivel mindhárom megközelítés egy, a vallások világában nem működő és csak fél
reértéseket szülő evolúciós dogmára épül,1 más irányban próbálok kutatni. Ismeretes 
egy olyan válasz is, miszerint a szociális kérdések iránt sokkal fogékonyabb keresz
ténység győzte volna le az erre lényegesen kevésbé érzékeny antik vallásokat. Ugyan
ennek a tételnek egy másik megfogalmazása az, hogy a szociálisan jobban rászorult 
rétegek (alsóbb osztályok, proletárok, szociálisan integrálatlanok, jogfosztottak -  a 
mindenkori terminológia szerint) fogékonyabbak lettek volna a kereszténység evan
géliuma iránt, mint az elit.5 E marxista jellegű megközelítés legmodernebb formájá
ban isjellegzetesen XIX. századi marad. A vallást egy karitatív társadalmi intézményre 
redukálja, mintha olyan alapvető-egymástól is távol álló-tényezőknek, mint vallásos 
élményt mítosz, kultusz, antropológia, eszkhatológia, szoteriológia, dogmatika stb. 
semmi funkciójuk nem volna. E hipotézist a történeti tények sem igazolják,t> ugyan
akkor adós marad annak megválaszolásával, hogy a szociálisan integrálatlanok miért 
nem maradtak meg az ősi tradíciójú (s ezért szociálisan megtartó) vallások híveiként, 
s alkottak e kereteken belül karitatív segélyszervezetet (megtakarítva maguknak az 
üldöztetéseket is), valamint arra sem ad feleletet, hogy az elit -  ha némi késéssel is -  
miért veszi föl a proletariátus vallását, a kereszténységet. Vannak, akik kiinduló kér
désünkkel kapcsolatban a kereszténység monoteista jellegét emelik ki, szemben az 
egyiptomi vallás politeizmusával. E megközelítést két okból nem tartom adekvátnak: 
egyrészt (történetileg) szerintem egy egyiptomi fellahot, akinek ősei háromezer évig 
nagyon jól megvoltak az isteneikkel, ez igazán nem vonzott (sőt a monoteizmus sajátos, 
korábban ismeretlen vagy nehezen földolgozható problémákat hozott, mint pl. a theo- 
dicaea intenziválódásának megjelenését), másrészt (vallásfilozófiáikig), azt gondolom, 
magát a politeizmus-monoteizmus problémáját is általában félre szokták érteni, még
pedig leggyakrabban matematikai-numerikus kérdésként.7

Talán közelebb jutunk a kérdés megértéséhez, ha a Mediterraneumban a keresz
ténység konkurenseiként megjelenő vallásokra gondolunk. Renan még azt írta: „El 
lehet mondani, ha a kereszténységet valami halálos betegség megakasztotta volna növekedésében, 
a világ mithraista lett volna.”* S noha Vidman kutatásai ellentmondanak Renannak, 
mert meggyőzően igazolták, hogy a Kr. u. III-IV. században ízisz és Szarapisz nép
szerűbbek voltak, mint Mithrasz,9 kérdésfelvetése megmarad. Ezeknek az isteneknek 
a sikerét az eddigi kutatás főképp abban látta, hogy a görög és római istenekkel ellen
tétben ők a heimarmerié fölött álltak, s az istenség mint soter került közel az egyes em
berhez.

„Megjöttél végre, Lucius, a Békesség kikötőjébe, az Irgalmasság oltárához, miután a sok és 
sokféle nyomorúságot, a Balsors rettentő csapásait átszenvedted, s annyi irtózatos vihar hányt- 
vetett összevissza. Nem segített rajtad származásod, sem rangod, sem tudományod... -  ...azoknak
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e llen éb en , a k ik n e k  é le té t a  fe ls é g e s  is te n n ő  a  m a g a  s z o lg á la tá ra  ren d e lte , s e m m i ereje  s in c s  a  ba l- 
so rsn a k . ” (Apuleius: METAMORPHOSES IX. 15.)

Ám a történelem azt mutatja, hogy Izisz vallása, amely a III-l V. században komoly 
vetélytársa volt a kereszténységnek Európában, éppen ugyanebben az időben otthon 
veszít csatát, s ezért azt a fenti magyarázatot, hogy Izisz a Sors ura, nem tekinthetjük 
kielégítőnek, mert hisz egyfelől Krisztus is ugyanígy jelenik meg,10 másfelől az a tény, 
hogy Izisz e küzdelemben alulmaradt, arra utal, hogy a h e im a r m e n ë  fölötti hatalma 
nem volt elégséges ahhoz, hogy befolyását, sőt hatalmát megtarthassa.

Miért üresedett ki az egyiptomi vallás?
Visszatérve kiindulópontunkhoz talán pozitív válasszal kecsegtet, ha kérdésünket egy
szerűen megfordítjuk. A  k ere sz tén ység  d ia d a lá t  tö r té n e tile g  a z  te tte  l e h e t ő v é - nem kauzális, 
hanem időrendi viszonyról beszélek -, h o g y  a z  ősi e g y ip to m i v a llá s  egy h o sszú , több m in t  
ezeréves v á lsá g o s  p e r ió d u s  u tá n  belső  k iü re se d é sé n e k  o lya n  fo k á r a  ju to t t ,  h o g y  a z  e g z isz te n c iá lis  
v á k u u m  fe ltö lteke zé s , ta r ta lo m  u tá n  k iá lto tt. Következésképpen nem a kereszténység prop- 
riumára fogunk rákérdezni, mert témánkhoz nem a keresztény dogmatika felől kö
zelítünk, hanem az egyiptomi vallás fő változási tendenciáit szeretnénk megérteni, 
mert ez készíti elő a talajt a kereszténység számára.

Az államvallásban az egyiptomi fáraók központi, közvetítői feladatát a líbiai vagy 
núbiai fáraók (Kr. e. 945-715 és 716-656) még természetszerűen vették át, de már a 
26. dinasztia (Kr. e. 664-525) reneszánsza után ez sokkal problematikusabb. Kambü- 
szész -  ha történetileg nem is igazolhatóan, de az egyiptomi hagyományban minden
esetre -  az Apisz bika gyilkosaként, az egyiptomi vallás ellenségeként jelenik meg. A 
Ptolemaioszok (Kr. e. 332-30) templomépítő és a papsággal kiegyezést kereső vallás- 
politikájuk ellenére sem tudnak (talán nem is akarnak) új vallási fölvirágzást beindí
tani, egy a kultúrájuktól idegen kultuszt mesterségesen fönntartani. Ezzel szemben 
Ptolemaiosz Szótér alatt -  legalábbis a kultuszlegenda szerint11 -  bevonul Szarapisz, 
az új hellenisztikus isten (s hozzá valláspolitikai aspirációk társulnak), de ez már a nyil
vánvaló vallási válságjele. Aztán az alexandriai tudósoknak és Izisz külhoni tisztelői
nek már csak a reménytelen feladat marad: a halottélesztésnek a neoplatonista alle- 
gorizálással való kísérlete. De a leggroteszkebb még csak ekkor jön: az Egyiptomot 
meghódító római császárok, akik az előző hódítóktól eltérően esetleg lábukat sem te
szik be az országba, nyelvüket nem beszélik, hitükről mit sem tudnak, esetleg még 
üldözik is az Izisz-vallást-Tiberius például Paulina és Mundus botránya után Rómá
ból kitiltja Izisz tiszteletét, az istennő szobrát a Tiberisbe vetik -, ez a fáraó jelenik meg 
a templomfalakon fáraói ornátusban, s ő mutat be áldozatot az egyiptomi isteneknek. 
A legutolsó időkben már csak üres kartusok vagy a pr c3 ( = fáraó) felirat szerepel 
személyük mellett. Az egyik utolsó római császár, aki még hieroglifákkal írt nevével 
szerepel (az esznai Hnum-templom, tulajdonképpen pronaosz belső falán), az Dedus. 
Öt követően legutolsónak fennmaradt még Diocletianus (284-305) és Maximianus 
(286-305) neve egy, a Buchis bikák sírjában talált sztélén.12 Am az egyiptomi vallás 
kiürülésének oka nem magyarázható az idegen uralommal, a (nem is mindig) kedve
zőtlen egyházpolitikával. A  belső  k iü r ü lé s n e k  belső  o k a i v a n n a k . Látjuk a panteisztikus 
istenek elszaporodását, s ezt is szimptomatikusnak tekintjük. A szaiszi korban még szé
pen kivirágzó amulettek gyakorlata a római korra nagyon beszűkül. Az istenek közül 
Izisz, Szarapisz (ill. Ozirisz) mellől mintegy kiszorul a triász harmadik tagja, Hórusz, 
helyére belép Anubisz. Ez azt mutatja, hogy Hórusz személye elhomályosul, másfelől
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azonban megnő ugyanezen Hórusz népi kegyességből származó gyermekistenformá- 
jának,13 Harpokratésznek jelentősége. Ugyanezt a kegyességi irányzatot képviseli a 
törpeisten, Bész is; a régi nagy istenek közül Thot tisztelete még tartja magát. Nem 
tekintjük a lassú sorvadás jelének, ami Juvenalistól Lukianoszon át az egyházatyákig 
mindig gúny céltáblája volt: az állatkultuszt, mert az sui generis egyiptomi vallásosság. 
Ám a hanyatlás tünetének tartjuk ennek allegorizáló apológiáját, mert az allegorizálás 
mindig a belső meghasonlás külső megnyilatkozása, annak jelzése, hogy az ősi hagyo
mány -  amit ugyan elvetni nem akarunk -  nem fogadható el már oly módon, amint 
azt régen értettük. Aki a kései templomfeliratok spekulatív aitiológiáit olvassa, s köz
ben a klasszikus korszakok intelmeire vagy a ramesszida kor egyéni kegyességének a 
vallásos irodalom csúcsaira jutó emlékeire gondol, alighanem ugyanezt a sorvadást, 
beszűkülést észleli. Amit az egyiptomi vallás hellenisztikus műveltségű szimpatizánsai 
ebben a korban még látnak: a szigorú rituális szabályok tisztelete és a szigorú etikai 
normák. A vallástörténész azonban tudja, hogy valamely vallás erős etizálódása a le
szálló ág félreismerhetetlen jele. Marad még a halotti kultusz, ami részben még a kopt 
korszakban is megmarad; s ami a legjellemzőbb a legkésőbbi egyiptomi vallásosságból: 
a mágia. (Maga a halotti kultusz is döntő mértékben a mágiára támaszkodik.) A sovány 
végeredmény summája: a neoplatonista filozófiára lepárlódó és mágiává zsugorodó 
egyiptomi vallásnak veszítenie kellett, mert az előzőt a széles néprétegek nem fogadták 
el, a mágia pedig a mindenkor a totalitást fölölelő igénnyel jelentkező vallásnak csak 
igen szűk szegmentumát fedi le. E varázserőket működtető démonok behatároltságál 
Kelszosz (VIII. 60.) jól jellemzi: „...többségük a nemzéssel áll kapcsolatban, a vérhez és a 
lágy húshoz kötődik... s semmi különbre nem képesek, mint hogy meggyógyítsák a testet, és feltárják 
a jövendőt. ”

Kozmológiai érdeklődésük csak az istenség fenyegetéséig terjed, s az eszkhatológia, 
no meg ami a legfontosabb, a szoteriológia (megváltástan) iránt semmilyen szenzibi- 
litásuk nincsen. A transzcendenciára való ilyetén érzéketlenség, a puszta pragmatiz
mus már rövidebb távon is alááshat egy vallást.

Két vallási típus
S. Morenz,14 amikor az egyiptomi vallást tipizálja, kultuszvallásként írja le. E kultusz 
állami kultusz, ágense a fáraó, aki közvetítőként az államért, sőt a kozmosz rendjéért 
lép föl -  ám nem az egyes ember üdvéért.

Ez sokáig nem is jelent problémát, hisz a törzsi és etnikai vallásokba a közösség min
den tagja beleszületik, s ezáltal beleszületik abba az üdvállapotba is, melybe egyébként 
belekeresztelkedni nem lehet. A kultusz feladata az ilyen vallásokban a kozmosz 
egyensúlyi állapotának fenntartása, a mindennapi káoszba való belehullás veszé
lyének elhárítása.15

A vallások másik típusánál azonban (ahová a misztériumvallások és a kereszténység 
is tartozik) az egyén az „üdvnélküliség” (Unheil) állapotába születik bele, s indivi
duálisan kell megtalálnia az üdvösség útját, s majd az így üdvösségre jutottak alkot
nak immáron másodlagos, nem vérségi alapon nyugvó közösséget, gyülekezetei, egy
házat.

A fáraónak a restitutio mundiként végzett kozmikus istentisztelete akkor kezd prob
lémává válni, amikor a hellenizmus korában a társadalom atomizálódik, és az emberek 
vallásos tapasztalata nem igazolja már azt, hogy üdvállapotba születtek. E központo
sított kultusz már nem alkalmas az individuális vallásos igény kielégítésére, az egyén-
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nek viszont az állami kultusz semmilyen lehetőséget nem ad. Ezért is marad az egyén 
végül -  egyetlen kiútként -  mágiára kárhoztatva.

Két nem választott út (deus absconditus és a misztika)
Ebben az egzisztenciális vákuumban (V. E. Franki), amikor Isten jelenléte nem látszik, 
belső sóvárgásként jelenik meg egy megnyugtató vallási megoldás iránti vágy. Egyip
tomban ugyanis teológiai reflexióként nem fogalmazódik meg az önmagát elrejtő Is
ten, a d e u s  a b sc o n d itu s  vagy a G o tte s f in s le m is  (M. Buber), noha a tapasztalat -  amely 
természetesen egyetemes -  megvolt. Több mint két évezreddel korábban Kiveti király 
arra inti fiát, Merikarét, hogy

„ N e m z e d é k  n e m ze d é k e t k ö v e t a z  em b erek  kö zö tt, 
m íg  e lre jtő zk ö d ik  is ten , a  je l le m e k  is m e r ő je .”

(XI. 3-4)

s nála számonkérőbb hangon jajong Ipuwer (12,5):

„ H o l v a n  ő m a i  T a lá n  a ls z ik  ő?  ím e , n e m  lá tn i  h a ta lm á t .”

Izraelben ugyanezt még drasztikusabban vágja Illés Baál papjai képébe: „ K iá ltsa to k  
h a n g o sa b b a n , h is ze n  is te n !  T a lá n  e lm é lk e d ik , v a g y  fé l r e m e n t ,  v a g y  ú to n  v a n ,  v a g y  ta lá n  a lu s z ik ,  
és f e l s e r k e n .” (IK ir 18,27.)

Természetesen e kínzó tapasztalat már az egyiptomi történelem e korai szakaszá
ban, a Kr. e. III. évezred vége felé is ugyanolyan vallási krízisben fogalmazódott meg, 
mint amilyet a Krisztus születése előtti és utáni századokban látunk. (Tudjuk, Egyip
tom az Amarna és ramesszida korban egy második, nagy vallási krízissel kellett hogy 
szembenézzen.) Fölvetődik tehát a kérdés itt is: m ié r t n e m  k e rü lt  so r  va llá sc se ré re  a z  1. 
Á tm e n e ti  K o r  u tá n  E g y ip to m b a n , h o g y a n  tu d tá k  e k r íz is t  fö ld o lg o z n i;  s  m ié r t n e m  s ik e r ü lt  u g y a n 
ez a  R ó m a i  K o r b a n ? Erre talán a későbbiekben tudunk valami megoldást kínálni, elő
vételezve itt röviden csak annyit, hogy ennek okát abban látjuk, hogy az 1. Átmeneti 
Korban noha igen megrendült az óbirodalmi vallásosság, a kultúra egésze nem rop
pant meg, míg véleményünk szerint a római kori Egyiptomban a kultusz elsüllyedését 
az okozza, hogy a kultúra strukturálisan változott meg. Mint e rövid megjegyzésből is 
kitűnik, kultusz és kultúra összetartozását és egymásrautaltságát az elképzelhető leg
komolyabban gondoljuk.

A  d e u s  a b sc o n d itu s  megtapasztalása persze földolgozható lett volna a misztika révén 
is, de az egyiptomi vallás nem ismerte az u n ió  m ystica  c u m  deo  útját. (A halott Ozirisszé 
válása sem volt ilyen, hisz Ozirisz NN-t soha nem keverték össze Ozirisszel, a Nyuga
tiak Elsejével, Abüdosz Urával. Ozirisz misztériumvallása pedig -  amint azt pl. Apu- 
leius leírja -  nem misztika! A késő antikvitás egyetlen jelentős közeledése a misztikához 
a gnózisban történik meg, ahol az u n ió  m ystica  realitás.) Egyiptomban még az egyes 
ember sem választotta a misztikus utat, az államvallás pedig természetszerűen nem 
épülhet ilyen individuális vallásosságra. Hogy a misztikával rendszerint együtt járó 
v i ta  c o n te m p la tiv a  mennyire idegen az egyiptomitól, azt mi sem mutatja jobban, mint 
hogy a majdani kopt anakhoréták sem kontemplativ életet folytatnak, hanem a később 
tömörítve megfogalmazott „óra e t la b o r a ” eszményét követik. Számukra a megoldás 
nem a misztika. Akit ők megtaláltak, az Jézus, a Krisztus.
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Az egyiptomi vallás kríziséből elvben volna más kiút is: a személyes kegyességé. 
Apuleius ilyennek írja le Luciusnak ízisz istennőhöz való megtérését. Lucius nem tar
tozik az egyiptomi nemzethez, ő nem született bele az egyiptomi vallás kínálta üdvál
lapotba. ü  kívüllevő, aki üdvnélküliségben (Unheil) senyved, sőt tipikusan ízisz el
lenségének tekinthető, mert az Ozirisz-gyilkos Seth formájában, a szamár alakjában 
él. De ez a sethi ember is, ha kegyelmet nyer a nagy istennőtől, üdvösségre juthat, 
rajosként beavattatik, s újjászületettként bekerül egy új, szekunder közösségbe, az 
Ízisz-hívők gyülekezetébe.

Két „történetieden”16 kérdés
1. M ié r t  is n e m  g y ő z te  le a z  íz is z - v a llá s  a  keresztén ység e t, i l I. „ tö r té n e tib b ” m ó d o n  fo g a lm a z v a :  
m ié r t n e m  a z  íz is z -v a llá s  v o lt  a z , a m e ly  a  M e d i te r r a n e u m  n é p e in e k  v a llá s i  k iü r ü lé sé r e , e g z is z 
te n c iá lis  v á k u u m á r a  a d e k v á l  fe le le te t  tu d o t t  a d n i ,  h a n e m  a  k e re s z té n y sé g ?

Az európai ízisz-vallásnak a kereszténységgel szembeni deficitjét, azt hiszem, nem 
e vallás világának centrumában, hanem a misszió speciális problémáiban fogjuk meg
találni. Amint ugyanis,,lé so n s  C h ris to s  T h e o u  H y io s  S ô të r ” („ Jézus Krisztus Isten Fia Meg
váltó”), hasonlatosan ízisz is s ö te ir ’ a th a n a lé 11 sospitatrix dea18 vagy conservatrix.19 Az 
úgynevezett ízisz-misszió korlátáit -  amire S. Morenz hívta föl a figyelmet20 -  jól pél
dázza, hogy Luciust Mithrasz21 főpap a szentély mélyéből kihozott, „ismeretlen be
tűkkel írt” (MÉTÁM. XI. 22.) könyvből katechetizálja. A könyv profanizálásától, „ az  
a v a ta t la n  o lv a só k  k ív á n c s is k o d á sá tó l m e g v é d té k  őket a  b e tű k , a m e lyek  r é s z in t m in d e n fé le  á lla to t  
á b rá zo lta k , ré s z in t te k e rg ő z te k -k a n y a ro g ta k "  (uo.), tehát bizonnyal hieroglifákkal (vagy 
kurzív hieratikussal) voltak írva. Egy Herculaneumból származó freskón látunk egy, 
az Apuleius által leírt, cenchreae-ihez hasonló reggeli istentiszteletet, ahol a fehérbe 
öltözött ízisz-pap a szentély előtti lépcsőkön állva, kezét elrejtve magához öleli azt az 
ún. kanopuszt, melyben a szertartáshoz szükséges Nílus-vizet tartja. A mellettejobbról 
és balról két szisztrumot rázó férfi közül ajobb oldali talán egyiptomi származású lehet, 
legalábbis sötét testszíne erre utal. A lépcső tetején kél szfinx hasal, a korláton és a 
karénekesek előtti oltárnál egyiptomi íbiszek lépdesnek.

ízisz kultuszához emez egyiptomi kellékek szervesen hozzátartoztak; a szülőföld, a 
nemzeti jelleg összenőtt a vallással. (Elképzelhetjük, hogy az Imperium távolabbi ré
szein milyen gondot okozhatott hieroglifákat még olvasni tudó papot vagy rendsze
resen Nílus-vizet szerezni.) Ez az ún. ízisz-misszió t ip o ló g ia ila g  eg yetem es v a llá s  volt, 
mégis, kultuszában n em  tu d o t t  e ls z a k a d n i a  n e m z e ti  kö tő d és tő l, s ezért a missziónak idővel 
drágán kellett megfizetnie.22

A zsidó eredetre visszanyúló kereszténység persze ugyanezekkel a problémákkal 
találkozott. A próféciákat tartalmazó S z e n t  Í rás eredetileg héber nyelven íródott -  
ám a keresztény misszió, épp a terjesztés érdekében, a kezdet kezdetétől az alexandriai 
görög tradícióban fogant LXX-ra támaszkodott, a héber SZENT ÍRÁS-nak sem a kul
tuszban, sem a teológiai interpretációkban semmilyen szerep nem jutott. (Termé
szetesen a gyökerektől való elszakadásért a kereszténységnek is súlyosan meg kellett 
fizetnie, a különbség mégis, a jelen szempontból az, hogy ez nem a misszió, hanem 
igen lényeges teológiai hangsúlyeltolódások révén a dogmatika -  például krisztológiai 
címek -  vagy a kultusz -  például ünnepek -  területén történt.) A keresztelést a keresz
tények is hagyományosan a Jordánban végezték, de ezt Palesztinán kívül az exegézis- 
ből jól ismert allegorizáló módszer segítségével oldották meg, a mindenkori kereszte
lővizet Jordán gyanánt értelmezték. Szép példa olvasható erről épp a mi kultúrkö
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rü n k b ő l  P a p n u tiu s n a k  az  e g y ip to m i S iv a t a g i ATYÁK TÖRTÉNETEI c ím ű  k o p t e lb e 
sz é lé s fü z é ré b e n . E n n e k  P sze llousz ia  p ü s p ö k  é le ts z e n ts é g é rő l í r o t t  ré sz le te  a r r ó l  szá 
m o l b e , h o g y  T im o th e o s z  a le x a n d r ia i  p a t r ia r c h a  h a lá la  u tá n ,  T h e o p h i lo s z  t r ó n r a  lé 
p é s e k o r  az ú j p a t r ia r c h a  és a tö b b i p ü s p ö k  A le x a n d r iá b a n  ö ssz e g y ü le k e z v é n  b e lé p e tt  
a  b a p t is te r iu m b a , és o t t  „imádkoztak a Jordán fölött”P  A k e re sz té n y sé g  te h á t  az  ú jjá sz ü 
le te t te k  k ö z ö s sé g e k é n t n e m c sa k  tip o ló g ia ila g  m ű k ö d ö tt  u n iv e rz á lis  v a llá sk é n t, h a n e m  
a  kultuszban is lemondott eredeti, orientális kötődéseiről24 (ez m á r  az  Ú j SzöVETSÉG-en b e lü l 
is, fő leg  a  CORPUS PAUUNUM -ban é rz ő d ik ) , s ezá lta l a sz o te r io ló g ia ila g  h a s o n ló  ízisz- 
vallással sz e m b e n  a  m issz ió b a n  ó r iá s i e lő n y t sz e rz e tt  m a g á n a k .

Látjuk, egy adott történelmi szituációban megjelenő challenge-re (A. Toynbee) két 
hasonló adottságú vallás két különböző response-1 ad (az Izisz-vallás a szent hagyo
mányhoz való ragaszkodásért a misszió területén fizet, a kereszténység viszont 
missziós sikereiért -  mint az összes misszió, mindenkor -  a teológiai szinkretizmussal 
fizet), ám a történetileg inadekvátnak bizonyult response, amely tehát nem adta meg 
a challenge-re a „helyes” választ, az illető irányzat -  nevezetesen az Izisz-vallás -  halálát 
jelentette.

2. Az Európában oly sikeresnek tűnő Izisz-vallás miért nem. tudott erőt lehelni az anyaország 
hitébe, s miért rendülhetett az meg annyira, hogy már csak a zsidó eredetű kereszténység adhatott 
számukra hiteles megoldást ? (A zsidó eredet külön figyelmet érdemel, ismerve a százezres 
nagyságrendű alexandriai zsidóság iránt fellángoló antiszemita indulatok történelmi 
és teológiai következményeit.)

Látjuk, az Izisz-vallás viszonylagos korlátja a nemzeti jellegű kultusz. De e minden
nek ellenére diadalmas vallás miért nem mutatkozik elégségesnek az ősi egyiptomi 
talajon, ahol „nacionalizmusa” feltehetően nem hathatott hátrányosan? Ebben több 
tényező is szerepet játszhatott, például az, hogy az európai Izisz-vallás nyelve a görög 
volt, s ez Egyiptomban máris akadálya lehetett egy ilyen föltételezett „belmissziónak”. 
Ennél azonban fontosabb az, hogy az általunk európai Izisz-vallásnak nevezett irány
zatban ugyan fontos szerepe volt még Szarapisznak, s időnként megjelenik még a „Kü- 
nokephalosz” vagy az „íbiszfejű isten” is, ám velük aztán többé-kevésbé véget is ér az 
egyiptomi istenek sora. Az anyaországban viszont minden válság ellenére Philae, Kom 
Ombo, Edfu, Eszna, Dendera s a többi templomában ennél jóval szélesebb az istenek 
palettája. Am még csak nem is az a célunk, hogy az ún. Izisz-vallás egyetlen, lényegé
ben az Ozirisz sorsára korlátozódó mítoszát vessük össze az ennél sokkal gazdagabb 
egyiptomi mitológiával, s konkludáljunk az európai Izisz-vallás mitológiai szegénysé
gére. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a mitológia másodlagos jelentőségű, és adott 
esetben -  ha nem is az egész, de sok mitologéma -  cserélhető is. (A kereszténység sem 
gazdag mitológiájának köszönhette győzelmét, hisz az oly szűk, hogy vannak, akik 
mind a mai napig nem is tudnak róla, vagy nem akarják elfogadni meglétét.)

Meggyőződésem szerint a döntő probléma itt is az lehetett, hogy az egyiptomi vallás 
nemzeti volt, míg az európai Izisz-kultusz az egyetemes vallások típusába tartozott. 
Ez gyakorlati és teológiai kérdéseket egyaránt fölvethetett. Az egyik esznai fölirat pél
dául azt mondja: „Ne engedd, hogy ázsiai a templomba belépjen, sem öreg, sem fiatal!’*2’’ -  s 
ez valószínűleg vonatkozhatott bármilyen beavatott ázsiai Izisz mystesre is. (A gondot 
nyilván nem az okozhatta, hogy ez nem Izisz, hanem Hnum, Neith és Heka temploma 
volt. Templomba persze a szó mai értelmében az egyiptomiak sem jártak.) Nehéz el
képzelni a közeledést a másik oldalról is; mondjuk az alexandriai Szarapeion utolsó 
védői, Hellaidosz, Zeusz -  nyilván Anion -  papja, Ammoniosz, a majomisten -  Thot
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-  papja és Olümpiosz, mind hellének és újplatonikus filozófusok, részt tudtak volna-e 
vállalni azokban a véres áldozatokban, amelyek a felső-egyiptomi kultuszban foly
hattak.

És végül a strukturális különbség: a z  Im p e r iu m b a n  a z  I z is z -h ív ő  -  aki rómainak, gö
rögnek, kis-ázsiainak stb. született -  b e a v a tta tta  m a g á t a  m is z té r iu m b a , s  a z  in itia tió s  r ítu so k  
r é v é n  k e rü lt  be a  m isz té r iu m kö zö sség b e . Mondjuk így -  tudatosan vállalva az anakroniz
must -  az ízisz-egyházba. Ezzel szemben a z  e g y ip to m i f e l l a h  szü le té se  ó ta  b e n n e  á ll t  ebben  
a  v a llá so ssá g b a n . Templomba ugyan nem járt (annak belsejébe bizonnyal nem léphe
tett be), a templomi kultuszban nem vett részt, de születésétől lógva testén hordta az 
ősi istenek amulettjeit, s halála után Oziriszként temették el. Ó t n e m  a v a ttá k  be O z ir isz  
m isz tér iu m kö zö sség éb e , m é g is  b e n n e  v o lt  a b b a n  a z  eg yetem es ü d v k ö zö s sé g b e n , a m e ly b e n  n é p e  m in 
d e n  ta g ja . A feladat csak annyi volt: ezt a k o zm o sz t -  tehát ezt a rendet, ezt a berendez
kedést -  nap mint nap fönn kell tartani, s nem szabad hagyni, hogy betörjenek a rom
boló kaotikus erők. (Ez a kultusz feladata.) Az előzőhöz hasonló anakronizmussal élve: 
ő egy népegyházba született bele. A  k é t v a llá s i  kö zö sség  kö zö tt a z  á t já r á s t a la p v e tő e n  n e m  a  
szo c io ló g ia i k ü lö n b ö ző sé g  n e h e z í t i  m eg , h a n e m  a z  ü d v r ő l  v a llo t t  fö l fo g á s u k  g yö keres e llen té te , s 
ezért lett volna egy ilyen föltételezett egyiptomi Izisz-„bclmisszió” eleve kudarcra 
ítélve.

Hasonló lehetett a történetileg a zsidóságból eredő, majd hellén talajon misztéri
ummá vált kereszténységnek a viszonya a zsidósághoz. A problémák olyannyira rokon 
jellegűek, hogy a zsidó nemzeti vallás még olyan részletekbe menő hasonlóságokat is 
mutat, mint a jeruzsálemi templomból származó, ma Isztambulban kiállított tilalom
tábla: „ T ilo s  b á rk i id e g e n n e k  a  te m p lo m  k ö r ü l i  k e r íté se n  b e lü lre , a  s z e n t kö rze tb e  b e lép n i. I l a  
v a la k i t  m é g is  r a j ta k a p n a k , ezt k ö v e tő  h a lá lá n a k  sa já t m a g a  lesz  a z  o ka . ”

Az idegenek a nemzet üdvét garantáló szentélyből oly szigorúan ki voltak tiltva, 
hogy Pál apostolt is), meg akarták ölni, mikor úgy vélték, hogy az epheszoszi pogány- 
(keresztény) Trophimoszt bevitte a templomba (ACTA 21,28-29). Ami a zsidóságot il
leti (eltérően az egyiptomitól), tudomásunk van arról is, hogy létezett egy a zsidóság 
felé irányuló (zsidó)keresztény (bel)missz.ió. SZENT ÍRÁS-uk -  az első időkben -  közös 
(a nagyobbik része ma is), hitük alapja, etikájuk, eszkhatológiájuk és sok egyéb ösz- 
szekapcsolja őket. A differentia specifica, a z  őket lé n y e g ile g  e lv á la sz tó  k ü lö n b s é g  -  nem a 
zsidó Jézus személye, mint sokan vélik (gondoljunk csak arra, hogy mitologémák cse
rélődhetnek, a struktúrák mégis változatlanok maradnak; hisz épp ez minden s u r v iv a l  
lényege!), hanem - a z  a la p v e tő e n  e lté rő szo le r io ló g ia , megváltástan. A zsidók üdvtudatban 
éltek, feladatuk a kultusz gyakorlása volt. Adiaszpóra zsidóságot körülvevő „hellének” 
(ill. közülük azok, akik saját vallásukat kiürültként tapasztalták meg) az üdvnélküliség 
(Unheil) állapotában éltek, s ezért beavattatták magukat abba a zsidó-Krisztus-misz- 
tériumba, melynek a zsidóságról való leszakadásáról akkor még nem lehetett tudni. 
A zsidó(keresztény) Pálnak, a pogány(keresztény) Trophimosznak és a galaták között 
szerveződő ún. „judaizálóknak”, vagyis az egész Kr. u. I. századi egyháznak az volt az 
egyik legégetőbb kérdése, hogy azoknak a nemzet keretein kívül születetteknek, akik 
a zsidó-Krisztus-misztériumainak részeseivé kívánnak válni, részeivé kell-e válniuk a 
zsidó nemzet testének is vagy sem. (A kérdést persze nem ilyen terminológiával vitat
ták meg, de a körülmetélkedés szükségessége körül föllángoló heves vita tárgya pon
tosan ez volt.) Pál apostol a kérdést nemlegesen felelte meg, de épp a G a ia t á KHOZ 
ÍROTT i.EVÉL-ből tudjuk, hogy álláspontját más keresztények (!) egyáltalán nem osz
tották. Ugyanez a probléma-egyiptomivá kell-e válnia annak, aki Izisz-beavatott akar
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lenni -  megjelenhetett az európai ízisz-misszióban is. Noha nincs róla tudomásom, 
hogy a kérdést dogmatikai értelemben tárgyalták volna, nem lehet kétséges, hogy a 
fennmaradt emlékek bizonysága szerint lényegében „galata” típusú választ adtak, azaz 
a m ysfëst a kultuszban egy importált mini-Egyiptom fogadta be. A zsidó-Krisztus-misz- 
térium fókuszában az üdvösség szerzője, Jézus Krisztus állt, s Pál apostolhoz hasonló 
zsidókeresztények voltak e misszió katalizátorai. Ők maguk a saját zsidóságukat zsi
dókeresztényként is autentikusan tudták megélni, hisz köztük és ortodox testvéreik 
között lé n y e g i különbség nem volt. (Történetileg ezért is tűnnek el az első és második 
zsidó háború után.) Az ún. pogánykeresztények azonban paradox módon lényegileg 
különböző vallást vettek föl, noha ők is a fókuszban álló Jézus Krisztust vallották. Ám 
szoteriológiailag számukra ennek a Jézusnak egészen más funkciója van: ő maga a 
sö fé r ia  záloga: „ É n  v a g y o k  a z  ú t,  a z  ig a z sá g  és a z  élet; s e n k i sem  m e h e t a z  A ty á h o z , h a  n e m  é n  
á l ta la m .’\ JN 14,6); míg a zsidókeresztények közül a legradikálisabbaknak is Jézus a 
messiás (a kortársak által ténylegesen várt-Áron-házi, Dávid-házi- messiások egyike, 
ill. a történetileg a Második Szentély pusztulása körüli időkben fellépett messiások 
egyike).

*

Látjuk, hogy a Kr. u. I. századtól a IV. századig az ősi bennszülött vallás mellett mű
ködnek azok a kultuszközösségek, melyek a görög és római isteneket vagy igen szűk 
körben Mithraszt26 imádják, a zsidók, Mani nyilvános vagy álcázott követői27 és a ke
resztények is, ortodox és gnosztikus megjelenési formájukban egyaránt. Sikert, lassú, 
de határozott térhódításukkal, csak a keresztények értek el. Ezt úgy kell értenünk, 
hogy a többi vallás ilyen vagy olyan okok miatt nem volt képes -  vagy pontosabban: 
kevésbé volt képes, ill. kevesebb ember számára volt képes -  megfelelni annak a vallási 
c h a lle n g e -nek, amelyre, úgy tűnik, a kereszténység adekvátabb feleletet tudott adni. 
Am nem gondolom, hogy csak a kereszténység tudott volna e kihívásnak megfelelni, 
hisz akkor egyáltalán nem létezhettek volna h e llé n e k .2*

Nyilván volt tehát számos ember, akinek vallási problémáira a „hellén” típusú val
lásosság adekvátabb megoldást kínált, de éppen az ősi vallás széthullását, kiürülését 
belsőleg megélők számára nem ez a típus, hanem a Jézus Krisztus útja tűnt járhatóbb
nak. A mi kérdésünk szempontjából pedig ennek van jelentősége.

Theomachia
Hogyan is történik a kereszténység győzelme? Látványosan. Legalábbis külsőleg rend
kívül látványosan. II. Theodosius császár 391-ben az alexandriai arianus püspökök
nek egy antik Dionüszosz- és egy Hermész-(P) templomot adott át, ám ezt az ortodo
xok patriarchája, Theophilosz kisajátította. A patriarcha az átalakítások során a föld 
alatti raktárakban kultusztárgyakra, istenszobrokra és phalloszokra lelt, amelyeket 
megszégyenítésképpen a városban körbehordoztatott. A hellének a provokációra 
fegyvert ragadtak, vezetőjük az alexandriai egyetem három professzora, Helladiosz, 
Ammoniosz és 01ümp(i)osz volt. A patriarcha a sivatag jámbor remetéit állította csa
tasorba ellenük. Az utcai harcok s a szörnyű pusztítás után a császár salamoni döntést 
hozott: a hellének nem kaptak büntetést, viszont a Szarapeiont át kellett adniuk a ke
resztényeknek. Ami az eseménytörténeten túl számunkra érdekes, az az, hogy egy ale
xandriai hiedelem a Szarapeion kultuszszobrában a kozmosz garanciáját látta, s azt 
állította, hogy ledöntése a világ végét idézi elő. A templomot megrohamozó katonák 
egyike mégis szét merte verni szekercéjével a szobrot.29 A keresztény beszámolók szá
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mára e leírás hitvallásértékű: lám, a világ nem dőlt össze. S ennek pszichológiai hatását 
a szorongó kortársakra nem szabad alábecsülnünk.

A  m issz ió b a n  a z  ú j  is te n n e k  -  m in te g y  is ten íté le t g y a n á n t  -  erő seb b n ek  k e li  m u ta tk o z n ia  a  
ré g in é l.30 A  p r o fá n  esem én y tö r tén e t m ö g ö tt egy- th e o m a c h ia  -  is ten ek  eg ym á s k ö zö tti k ü z d e lm e  -  

h ú z ó d ik  m eg .
Koncepciójában igen hasonló történetről tudósít a IV. században élt Papnute:31 

Makedoniosz, aki Athanasziosz patriarcha korában lett Pilak (Philae) helytartója, mi
kor -  ortodox lévén -  a szigeten keresztény templomot keresett, nem talált, mert az 
ottani lakosok többsége bálványimádó volt. Alexandriai útja során, mikor papot kért 
a patriarchától, az őt szentelte püspökké. Egy alkalommal, amikor a philae-i Sólyom 
templomának papja éppen nem tartózkodott ott, s két fia helyettesítette őt a kultusz
ban, Makedoniosz bement a templomba, mintha áldozatot akarna bemutatni a Só
lyomnak,32 s hirtelen letörte a kultuszszobor fejét, majd az oltár tüzére vetette azt. A 
két fiú elmenekül, de rövid idő múlva isteni rendelésre ismét találkoznak a püspökkel. 
A két fiút, akik szerzetesek lesznek, a püspök megkereszteli, a nagyobbik a Márk, a 
kisebbik az Isaias nevet nyeri a keresztségben, s ők lesznek Philae második, ill. har
madik püspöke. Nemsoká Makedoniosz püspök elé járul a Sólyom főpapja, Arisztosz 
is, s ő is megkeresztelkedik -  s aznap a város összes eddig nem keresztény lakója vele 
együtt veszi föl a keresztséget.

Nem szükséges külön hangsúlyozni, hogy, történeti forrásokból tudjuk, Philae-n 
az egyiptomi kultusz tovább élt, sőt amikor a birodalom korábbi isteneinek templo
mait mindenütt be kellett zárni, itt a határ túloldalán élő blemmyekre és nobákra való 
tekintettel, politikai raison okán az ízisz-templom tovább működött 535-537-ig, ami
kor is Justinianus beszüntettette a kultuszt.

Makedoniosz legendája azonban a missziótörténet gyöngyszeme, mert nemcsak a 
theomachiát reprezentálja, hanem a pszichológiai hatásosság kedvéért Arisztosz fő
papot és a két másik papot, a fiait is megtéríti, s végül az egész népet megkereszteli.

A missziós győzelmi beszámoló irodalmi műfajának prototípusa a BlBLIÁ-ban sze
repel, a BÍRÁK KÖNYVF.-ben (6. rész). Gedeon vallási krízishelyzetben (6,13), amikor 
a midianiták istenei erősebbeknek tűnnek (6,10), mint Jahve-aki pedig szabadítónak, 
lényegében s ö t é m e k proklamálja magát (6,8-9) -  akkor tapasztalja meg istene theo- 
phaniáját, s azt a parancsot kapja, hogy „ ro n tsd  le  a  B a á l  o ltá rá t, a m e ly  a  te  a tyá d é , és a  
berket, a m e ly  a m e lle tt v a n ,  v á g d  k i. E k k o r  G ed eo n  tíz  f é r f i ú t  v ö n  m a g a  m e llé  a z  ő  s z o lg á i k ö z ü l .. .  
d e  m iv e l  fé l t  a ty já n a k  h á zn é p é tő l és a  v á r o s n a k  J é r f ia i tó l  e z t n a p p a l  c se leked n i, é js za ka  té v é  m e g ’’ 
(6,25.27). Amikor azután a város férfiai reggel észrevévén a szentségtörő tettet, Ge
deon kiadatását kérik atyjától, hogy megöljék őt, Joas teológiai érveléssel utasítja ezt 
vissza : „ B o á ié r t  p e re lte k  t i  ? A v a g y  ti  o lta lm a zzá to k -é  ő t ? V a la k i p e re l őérette , ö le ttessék  m e g  reg 
g e lig . Ha isten ő, hát pereljen ő maga, hogy oltára lerontatott!” (6,31.)

E theomachiában Jahve győzött, s Baál meglátogatása elmaradt, ugyanúgy, mint 
néhány száz évvel később az izraeli Akhab király korában, mikor Illés a Karmel hegyén 
Baál négyszázötven (és Aserának négyszáz) prófétájával mérkőzik meg (lKlR 18,17— 
40). A missziós beszámoló csúcspontja az akklamáció, amely az egyik istennek a másik 
isten fölötti diadalát proklamálja: „ az egész s o k a sá g  a rc ra  b o ru lt, és m o n d ta :  J a h v e  a z  is ten !  

J a h v e  a z  is te n ! ’’ (lK lR  18,38).
A Szarapeion katonájának vagy Makedoniosz püspöknek a régi rendet sarkából 

kifordító tettéhez a későbbi korokból is van párhuzam; a germánok apostola, Szent 
Bonifácius Türingiába ment, hogy leszámoljon a régi istenek kultuszával, s 724-ben
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Geismar mellett a Thor istennek szentelt ősi tölgyet, a Donarseichét kivágta, s belőle 
Szent Péternek kápolnát építtetett. Sokan megkeresztelkedtek, s a tölgy kidőlésével a 
régi hit egy tartóoszlopa is kidőlt.

A kereszténység diadalának tehát olyan feltételei vannak, melyek érvényesülésekor 
a régi vallás egynémely tartóoszlopa igen látványosan kidől. Láttuk az alexandriai Sza- 
rapisz-szobor ledöntését, a philae-i kultuszszobor megsemmisítését, de ebbe a sorba 
tartozik a római császárnak egyiptomi uralkodóvá s ilyen minőségben főpappá válása 
is. G. I Iölbl mutatta ki egy rendkívül érdekes előadásában, hogy a theokrácia kultuszi 
manifesztálódásával hogyan próbáltak egyiptomi papok teológiai választ adni e kihí
vásra.33 A királyt megszemélyesíthette a rítust helyette elvégző pap vagy a királyi ál
latok közül akár az Apisz, akár az edfui vagy a philae-i sólyom. További dilemmát okoz
hatott, amikor immár az országon kívül élő „fáraó” (s egyben főpap) Constantinus 
után olyan vallás hívévé vált, amely teológiailag is tagadta bármely más vallás legiti
mitását, így azét is, amelyben ugyanezen „fáraó” kellett volna, hogy a legfontosabb 
kultuszi közvetítő legyen.

A szoteriológia válságának oka
Am ezek minden látványossága ellenére a z  e g y ip to m i v a llá s  belső  k iü re se d é sé n e k  ig a z i o ka i 
m é g  m élyeb b en  re jle n e k : a  v a llá s  s z ív é b e n , a  s z o te r io ló g iá n á l. A szoteriológia üdvdrámája 
kell hogy a kultuszban megjelenjék. Márpedig k u l tu s z  és k u l tú r a  e lv á la s z th a ta t la n u l  
ö ssze ta r to zik . Meggyőződésem, hogy a „miért üresedett ki az egyiptomi vallás” kérdé
sére innen kezdhetjük mega válasz folgombolyítását. A d d ig , a m íg  a  szo te r io ló g ia  te o ló g ia i 
k é rd ése in ek , a  k u l tu s z  v á la s z a in a k  és a  k u l tú r á n a k  kö zö s  a  n y e lv e , a d d ig  a  v a llá s  in te ll ig ib il is  
és a  k u l tú r á v a l  k o n g r u e n s . A m ik o r  n y e lv ü k  e lté rő v é  v á lik , a k k o r  törés k e le tk e z ik ,34 (Nyelven e 
tekintetben egyaránt értem az egyiptomi és görög nyelvet, ugyanúgy, mint egy kor
szaknak, pl. a hellenizmus korának világképét, mint a minden feltehető kérdés és ad
ható felelet mögött ott álló, egyetemes jellegű metanyelvet.) Mivel az ember gondol
kodását alapvetően a hétköznapok tapasztalata alakítja, nyelve (és metanyelve) ennek 
megfelelően formálódik, s e változó fogalmi készlet segítségével k e ll az ősi megszentelt 
vallási hagyományokat -  a kozmikus rend garanciáit -  a legmesszebbmenőkig kon
zerválni, miközben ezzel együtt a se m p e r  r e fo rm ă r i egzisztenciális kényszerét megélve 
k e ll a hagyományokat élővé, hicet nunch a tó v á  tenni. Az idővel és az idő által megérlelt 
lassú kultúraváltással a belső diszkrepancia egy ponton elviselhetetlenné válik, s a tö
rés vagy magán a valláson belül (hagyományőrzés versus reform), vagy a vallás és kul
túra között fog megjelenni. E második esetben a vallási törés ugyan elkerülhető, belső 
egysége megőrződik, de a kultúrával, a mindennapok valóságával való kongruenciája 
megszűnik. Ez pedig a tapasztalat (ideértve a vallási tapasztalatot is) nyelvére lefor
dítva azt jelenti, hogy h a tó é  reje megszűnik, ami által épp a szoteriológia sérül a legér
zékenyebben. (Természetesen egy új világkép nyelvén a kozmológia is megváltozik. 
A természettudományos kozmológia, ill. annak változása azonban egzisztenciális ki
hatással nem jár. A vallási kozmológia viszont -  mint az i n  illő  tem p o re  történt világ-, 
azaz kozmoszteremtés -  annak a p r e f ig u r á c ió ja, ami h ic  e t n u n c  a kultuszban történik, 
s amely mindig is szoteriologikus. Ám a kozmológiánál sokkal nagyobb jelentőséggel 
rendelkezik az antropológia.)

Ha most nem az egyiptológus már hozzászoktatott, hanem a kívülálló friss tekin
tetével vizsgáljuk az egyiptomi kultúra egészét, akkor döbbenetesnek kell tartanunk, 
hogy milyen kevés maradt meg e három évezredből a kopt korra. Kákosy László vál
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lalkozott arra, hogy a továbbéléseket összegyűjtse,35 s már a tény, hogy ez ujjhegyre 
vehető s fölsorolható, mutatja, hogy milyen kevésről van szó. A legmegdöbbentőbb 
számomra nem az, hogy a vallási emlék kevés (hisz ez vallásváltás esetén éppenséggel 
természetes), hanem a kultúra két másik, látszólag független területének gyökeres -  
pontosabban: majdhogynem gyökértelen -  átalakulása: az írás és a művészet.

A korábbi írások teljesen eltűnnek, a hieroglif és a démotikus is a Kr. u. III. szá
zadtól már igen ritka, utolsó előfordulásuk teljesen a határszélről, az ősi Egyiptom 
végső fellegvárából, Philae-ből származik; a legkésőbbi hieroglif felirat 394-ből, a leg
utolsó démotikus szöveg 451-ből. A régi írásnak és ezzel együtt a régi irodalomnak, 
valamint az ezzel kapcsolatos történelmi hagyománytudatnak a kipusztulása a II—III. 
századtól aligha túlbecsülhető tényező az ősi egyiptomi vallás megerőtelenedésében. 
A Kr. u. I. századtól jelennek meg az első bizonytalan próbálkozások (noha ami az 
adottságokat illeti, akár fél évezreddel korábban is megjelenhettek volna, de nem volt 
rá belső igény), s a Kr. u. II. századtól már előttünk áll az a görög betűkkel és hét 
kiegészítő jellel írt kopt írás, ami majd az új korszak új vallásának és új irodalmának 
a hordozója lesz. A másik terület a művészet: Egyiptom esetében nincs szó csak az épí
tészetet toleráló kultúráról (mint a zsidóság esetében). De rápillantva akár egy építé
szeti alkotásra, akár egy freskóra vagy reliefre,36 akár egy kisplasztikára is, rögtön látja 
a kívülálló is, hogy azt egy világ választja el az óegyiptomitól, akár annak legkésőbbi 
fázisától is.

Az írás abszolút kipusztulása -  amit egyfelől a lehetséges ellenpéldák ellenére sem 
magyaráz kielégítően a valláscsere, hisz itt nincs szó népvándorlásról, hanem ugyan
azon népesség él tovább, s a görög és latin betűknek az ősi vallásokon túli továbbélése 
lenne a legközelebbi analógia; másfelől ez Egyiptomban nem a valláscsere következ
ménye, hanem fordítva, annak előzménye -  valamint az óegyiptomi művészet fölszí- 
vódása, eltűnésükben megrázó tanúi annak a kulturális diszkontinuitásnak, amire -  
szerintem -  a kutatás kellő hangsúllyal eddig nem kérdezett rá. Miért e kultúraváltás 
(ami involválja a majdan következendő valláscserét is)? Erre nem tudok válaszolni, 
csak regisztrálom a tényt, amely okozójává lett annak a vákuumnak, amelyet azután 
a kereszténység töltött be.

Végül még egy -  a legabsztraktabb -  tünete a szinte észrevétlenül előrenyomuló 
kultúraváltásnak -  olyan területről, melynek a vallást, közelebbről is a szoteriológiát 
érintő jelentősége szembeötlő: a világkép megváltozása. A kopt ÚjSZÖVETSÉG-ből lát
juk, hogy olyan görög kölcsönszavakat használ, mint soma, psyche, pneuma stb. Ez arra 
utal, hogy a saját nyelvükön nem voltak olyan anyanyelvi szavak, amelyek az immáron 
általuk is vallott antropológiát adekvát módon leírhatták volna. Ezzel egy időben ki
koptak az óegyiptomiból mindenki által ismert, nem túl találóan „lélekformák”-nak 
nevezett ka és ha szavak. Következésknéppen az egyiptomiak antropológiája a farao- 
nikus kor végén valamikor megváltozott, és most már annak anyagából sem tud épít
kezni. Az pedig nyilvánvaló, hogy ha egy vallási rendszer az embert, annak struktú
ráját, helyét a világban stb. másképp írja le, akkor ebből következően a szoteriológiája 
is szükségképpen más lesz, hisz az lényegében mindezeknek a restitutiójaP

Egyiptom új vallása tele van görög kölcsönszavakkal, s épp a teológiailag központi 
fontosságúak azok. Ám nem mondhatjuk, hogy eszerint az új hit az egyiptomiak szá
mára idegen világképet hozott. Épp fordítva, hisz nem kellett volna, hogy átvegyék, 
ha nem épp a régi vált volna tartalmatlanná, s nem az újat sóvárogják.

Összefoglalva: A tipológiailag etnikai vallásként megjelenő, teológiailag a kozmosz



Hubai Péter: A kereszténység diadalának okairól Egyiptomban • 1353

rendjére ügyelő állami kultusz és az egyén üdvösségét a középpontba helyező indivi
duális kegyesség között az egyiptomi történelem utolsó századaiban már túl nagy lett 
a szakadék. Külsőleg, látszatra e két különvált világot még összetartotta a közös kul
túra, de a kegyességi élet szempontjából az előző egyre jobban elveszítette jelentősé
gét, s amikor történelmi és egyháztörténeti válságok jöttek, ez látványosan meg is nyi
latkozott. Az individuális kegyesség alapkérdésére -  „Wie Imege ich einen gnädigen 
Gott?” (Luther) -  egy javarészt mágiává pervertálódott vallás nem tudott autentikus 
feleletet adni. Az értékvesztés mögött a mélyben egy több mint ezer éve idegen uralom 
alatt élő nép kulturális válságának és világnézeti útkeresésének problémája áll. Ebben 
az egzisztenciális vákuumban több vallás is kínálná saját megoldását, de a történelem 
által bizonyítottan a kereszténység volt az egyetlen, mely az egyiptomiak által oly
annyira sóvárgott megváltást elhozta.

Ha fenti téziseim igazak, akkor már csak egy kérdést kell megválaszolnunk: hogyan 
lehet, hogy ugyanez az Egyiptom -  anélkül, hogy az előzőkhöz hasonló szellemi válság 
látványos jegyeit mutatná -  néhány évszázad múlva, mint aki egy új egzisztenciális 
challenge-dzsel találkozik, átadja magát az iszlámnak?
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viszonylag késői Antonius pedig éppenséggel 
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it jeleníti meg (amit a monoteista vallások hí
vei is megtapasztalnak, de másképp artikulál
nak), s a számszerűséggel semmiféle kapcso
latban nincs. (A tekintetben, hogy a keresz
tény világ tudományossága által létrehozott
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az sem véletlen, hogy éppen e vallási jelenség 
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értjét megértsük -  úgy gondolom -  e történeti
eden kérdések föltétele nemcsak legitim, ha
nem kőtelező is.
17. Isidorus első himnuszában, 26 (SEG 
8,548), idézi J. G. Griffiths: T he Isis-Book, 
Leiden, 1975. 238. o.
18. Apuleius: Métám. XI. 9
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2 3 . E. A. W . B u d g e :  MISCELLANEOUS COPTIC 
T ex  ts in  t h e  D ia l e c t  o f  U  p p e r  E g y p t . Lon
don, 1915. 470., 985. o.
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sánál is ugyanez a conditio sine qua n o n  érvé
nyesült: olyan mértékben ért el missziós sike
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két szót terminológiai értelemben alkalmaz
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mélyiség létrejöttében, a megholt és a majdan 
megszületendő identitásának biztosításában 
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tározza az arra felépülő szoteriológiát, s való
színűnek tartjuk, hogy az előző változásai az 
utóbbi átalakulását is maguk után vonják. Fel
tevésünk szerint Egyiptomban épp ez történt.
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Hispaniola szigete, Ő Legkatolikusabb Felségének legrégebbi birtoka az Újvilágban, 
hosszában is alig terjed háromszáz mérföldnyire, keresztben pedig még feleennyi sin
csen. A szigeten kelet-nyugati irányban három, nagyjából egymással párhuzamos, er
dő borította hegység húzódik, a hegyek közti széles völgyekben pálmáktól övezett fo
lyamok hömpölyögnek. A délebbi völgy felső végén, a Haibonicus folyó mentén, nagy, 
édesvizű, halban és szárnyasokban gazdag tavak is találhatók: e tavak partja megle
hetős sűrűn lakott: az itt élő indiánok színleg ugyan mind fölvették már a szent ke- 
resztséget, ám titokban szinte valamennyien fertelmes babonaságok rabjai maradtak.

Az 1572-es évben Fernando d’Aguirre kormányzó a sziget jelentősebb falvaiba ka
tonákat s dominikánusokat küldött, akik szép szóval s ahol szükség volt rá, kemény 
fenyítésekkel igyekeztek a lakosokat a hit helyes ösvényére terelni. Az indián nyelvek 
ismerőjével, Fernando atyával s négy muskétással, öszvérháton azért mentünk tehát 
Caramatexumba, hogy kifürkésszük a helybéliek bűnös titkait, ellenőrizzük, megfe
lelően fizetik-e az egyházi adót, s hogy a helyi uralkodót figyelmeztessük a tévelygé
sekkel s az adóhátralékokkal járó veszélyekre és bonyodalmakra.

Garamatexum a Guaynabo nevű, a tengerhez igen közeli tó partján fekszik, volta
képpen nem egyetlen falu, hanem több, egymással szövetséges, munka- és életközös
ségben élő település hálózata. A faluszövetséget fejedelem irányítja -  az ő neve Xanu, 
akár valamennyi elődjéé évszázadok óta. E nevet személynévként és hivatali megjelö
lésként egyaránt használják, s kimondásakor -  barbár szokás szerint -  minden alka
lommal a földre kell köpni, különben az ember magára vonja a bennszülöttek haragját 
és neheztelését.

Xanu és falujának lakói örvendetes kedvességgel fogadtak bennünket, büszkén 
mutatták meg templomukat, s bizony mi e templom láttán nem tudtuk, sírjunk-e vagy 
nevessünk-e inkább, hiszen a szentély -  ha annak nevezhető -  nem állott egyébből, 
mint három nádfalból és egy madzaggal összekötözött zsúpfedélből. Belül valami 
agyagkemence-féleség magaslott, fakereszttel a tetején, körül a földön pedig csorba 
tányérok hevertek száradt ételmaradékokkal. Papjuk persze nincs az istenadtáknak, 
s ami a legnevetségesebb, egy otromba, fekete fából faragott bálványt tisztelnek gyer
meki együgyűséggel, kiről váltig állítják, hogy az Mária a kisdeddel. Magam rögvest 
össze akartam zúzni a szobrot, de Fernando atya figyelmeztetett, ne tegyem, hisz nem 
a képmás minősége, hanem a hit a lényeges, abból pedig itt talán több is találtatik, 
mint Róma legfényesebb bazilikáiban. S ebben lelkem mélyén igazat adtam neki.

Mondanivalónkkal, különösen a hitbéli szilárdság fontosságának hangsúlyozásával 
a helybéliek jámborul egyetértettek, s erős szóval ígérték, soha egyebet, mint az anya- 
szentegyház tanítását meg nem hallgatnak, bálványokat maguknak nem faragnak, ál
dozatot be nem mutatnak, a Szentháromság tanában, az egyház és papjai szentségé
ben nem kételkednek, az adót pedig minden körülmények közt pontosan fizetik. 
Mindezt oly őszintén, oly gyermeki elszánással ígérték, oly heves bólogatás közepett, 
hogy akaratlanul fölsóhajtottam, bárha a keresztény Európában volna ily szilárd a hit 
s tiszta az emberek lelke, mint e vad világban.
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Miután megbeszélésünket befejeztük, Fernando atya segítségével igét hirdettem, 
majd az indiánok körében elköltöttük a szerény vacsorát, amellyel e nyomorúságos 
vidék lakói megvendégelhettek: gyümölcsöt, sült halat s valami furcsa húst is, mely 
igen ízletes volt, de eredetét -  tán szerencsére -  Fernando atya nem tudta számunkra 
megfejteni. A vacsora során felébredt bennem a gyanú, hogy Xanu fejedelem, akár 
mint valamely török, több asszonnyal él együtt, hiszen ketten adták eléje az ételt, egy 
leány pedig evés közben is a hátát vakarta, de megkönnyebbülésemre kiderült, hogy 
az asszonyok -  akik közt pedig igen fiatal is akadt -  valamennyien a fejedelem nővérei 
és húgai, s csupán testvéri szeretetüknek adnak ily furcsamód kifejezést. A fehérsze
mélyek egyébként errefelé, indián módra, majdnem teljesen meztelenül járnak, ám 
mivel maguk ezt igen nagy természetességgel s minden szégyen nélkül teszik, idő múl
tán már bennünket sem zavart túlságosan a dolog: csupán a kísérő katonák miatt kel
lett aggódnom. Úgy tudom azonban, erőszakosságra ottlétünk alatt nem került sor.

Az étkezés után nyugovóra tértünk. Ébredésünkkor -  bevallom, a nap már maga
sanjárt az égen -  a király egyik főembere várt minket kunyhónk előtt, s ünnepélyesen 
megkért, kövessük őt. Xanu díszruhában fogadott, takarókkal ajándékozott meg, 
majd kifejtette, mily boldogság volt számára a velünk való találkozás, mennyi bölcses
séget hallott tőlünk, s mennyire szeretné, ha gyakrabban jönnénk falujába. Megkö
szöntem kedves szavait, s búcsúképpen megkérdeztem, kívánja-e, hogy papot küld
jünk Caramatexumba, aki a helyi hitéletet bizonnyal föllendítené és híveit kordában 
tartaná. Xanu kétszer is lefordíttatta kérdésünket, majd némi habozás után azt vála
szolta, hogy erre vonatkozóan tanácsot kell kérnie. Kitől kell tanácsot kérnie? -  kér
deztem csodálkozva, mert addig úgy láttam, a faluban nincsen afféle vének tanácsa, 
de varázslónak sem találtam nyomát, hiába néztem körül ez ügyben előző este a kuny
hók mindegyikében. Xanu azonban e kérdésemre nem válaszolt semmit, ami igen 
fölkeltette kíváncsiságomat. Kilépve a fejedelemtől, megbíztam Fernando atyát, de
rítse föl, kinek a véleményét szokta Xanu a döntéseihez kikérni.

Fernando egy óra múltán megjött: a falubeliek -  mondta -  azt beszélik, él egy ember 
a tóban, Mato nevezetű, az adja a királynak a tanácsokat. A helybéliek váltig állítják -  
csóválta hökkenten fejét Fernando -, hogy Mato a tóban, azaz benn a vízben él, nem 
pedig mellette vagy rajta: efelől semmi kétség, hiszen a helyi nyelv nem prepozícióval 
vagy raggal, hanem teljesen más szóval fejezi ki azt, ha valaki a vízben s nem a víz 
mellett vagy a víz fölszínén tartózkodik.

Visszatértem háta fejedelemhez, és határozottan fölszólítottam, vezessen Matóhoz, 
s mikor ellenkezett, fölhívtam figyelmét arra is, hogy az efféle varázslók és javasem- 
berek működése élesen ellenkezik mind a katolikus vallás szabályaival, mind pedig a 
Lex Carolinával, ezért adott esetben a Szent Inkvizíció figyelmét is föl kell a hasonló 
káros jelenségekre hívnunk. Xanu ijedten borult térdre előttem, s könyörgött, ne je
lentsem eltévelyedését, rögtön mindent megmutat nekem és föltár előttem, s meglá
tom, mily ártalmatlan, kedves és bölcs Mato, mennyire veszélytelen a spanyol király
ságra és a katolikus anyaszentegyházra nézve. Megszántam a derék fejedelmet, föl
emeltem fektéből, s utasítottam, hogy vezessen az említett Matóhoz.

Nemcsak Xanu és kísérete, hanem az egész caramatexumi nép velünk tartott a tó
partra vezető úton. Kiöl mentem én Fernando atyával és Xanuval, minket a muské
tások, majd a település tekintélyesebb indiánjai követtek, mögöttük pedig izgatott és 
nyilvánvalóan aggodalmas mormogással több száz főnyi tömeg tolongott, nők, gyer
mekek vegyest, még a karon ülő csecsemőket és a betegeket sem hagyták otthon, ne
hogy a nagy találkozásról bárki is lemaradjon.
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A tónak tartó homokos ösvény ötven-hatvan lépés hosszúságú földnyelvben folyta
tódott, azaz egyenesen a tó közepébe vezetett. Mikor már valamennyien a földnyelven 
szorongtunk, Xanu felemelte díszes botját, jelentőségteljesen körülnézett, s három
szor elkiáltotta magát: „Mato, Mato, Mato!”

Valamennyien szótlanul fürkésztük a vizet, s ekkor Fernando atya rémülten felki
áltott: a vízből, tőlünk alig húszlépésnyire egy kövér és mulatságosan torz öregember 
dugta ki a fejét, nagyot prüszkölt, és kíváncsian méregette az örömében visongó tö
meget. Leintettem a muskétásokat, akik már a földbe szúrták puskatartó villáikat, s 
kanócaikat forgatták, majd figyelmesebben szemügyre vettem Matőt -  mert ugyan ki 
más lehetett volna az öreg, ha nem ő.

Mato most teljes terjedelmében kifeküdt a víz színére, mintha csak valami kényel
mes kereveten helyezkednék el: teste hengeres, hordó formájú s nagyjából tizenöt láb 
hosszú, bőre ritkás, ősz szőrrel borított és ráncos volt, lába helyén halfarok csapkodta 
lágyan az átlátszó hullámokat. Kéz gyanánt négykörmű bőrlebernyegeket viselt, me
lyek a vállából álltak ki, arca leginkább a mi ökrünk ábrázatára emlékeztetett, csak 
apró szeme csillogott embermód, teli értelemmel.

Ma már tudom, Franciscus Lopez de Gomara és Ferdinando Oviedo leírásai nyo
mán, hogy Mato nem ember, szirén vagy ördög, hanem közönséges állat volt: manati 
vagy tengeri tehén nevezetű lény, de akkor látványa olyannyira lenyűgözött, hogy 
percekig meg sem tudtam szólalni. Xanu közben elmondta nekem, hogy Mato egy 
áradás után, huszonkét esztendővel ezelőtt került a Guaynabo tóba: ekkoriban még 
sokkal kisebb volt és meglehetősen barátságtalan, vagyis inkább félénk. Később azon
ban megszelídült, s manapság, mint Plinius delfinje, még azt is megengedi, hogy a 
falubéli gyermekek a hátán lovagoljanak — egyszerre akár tízen is — s kezükből is elfo
gadja a táplálékot. A Mato nevet ő maga, Xanu, adta neki -  e név nyelvükön annyit 
tesz, hogy „csodálatos” — a manati pedig elfogadta a nevet, és büszkén viseli, ha szó
lítják, még a tó másik végéből is nagy serényen előúszik, sőt a hívó szóra még a faluba 
is bemászik, noha a szárazon igen nevetségesen és lassan tud csak mozogni. Mato igen 
bölcs, mindent tud, a dalt s a zenél pedig különösképpen szereti, csak -  tette szeretettel 
hozzá a fejedelem -  egyetlen hibája van, igen falánk. Ezt mondva tréfásan megfenye
gette az állatot, aki, mintha nevetne, nagy fúvással és prüszköléssel nyugtázta az el
hangzottakat.

Ha a helybéliek át akarnak kelni a tavon, Mato szívesen átszállítja őket egy kis gyü
mölcsért cserébe, s még soha senkit nem ejtett a vízbe -  tette hozzá büszkén Xanu. 
Tanácsot pedig mindig ingyen ad.

Hogyan -  kérdeztem -, beszélni is tud? S milyen nyelven? Nem mondja ki, amit 
mondana -  válaszolta nevetve Xanu -, hanem átküldi a fejünkbe. Le kell ülni a tó 
partjára, hívni kell Matót, s mikor megjelenik, magunkban, beszéd nélkül feltenni ne
ki a kérdést. Akkor aztán átküldi a fejünkbe a választ. No és -  kérdeztem -  sohasem 
csapott még be senkit? De ezt Ferdinando sajnos nem tudta lefordítani, mert a cara- 
matexumi nyelvben a „becsapni” szó nem létezik.

Elnézegettük még Matót, hogyan úszkál egy csapat gyerekkel a hátán, hogyan 
csámcsogja el bajszos pofájával a néki hozott gyümölcsöket — szakasztott úgy evett, 
mint Guzmán őrparancsnok -, hogyan forgatja könnyedén Medina del Gampó-i bo
rostömlőhöz hasonlatos testét a vízben, s mikor beteltünk a látvánnyal, visszatértünk 
a faluba.
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Odalenn azután elővettem a fejedelmet, és tudtára adtam, nem helyeslem, hogy 
egy állatot ily nagy becsben tartanak, s főképpen, hogy tanácsot kérnek tőle. Szent 
Tamás ugyan nem zárja ki az állati értelem lehetőségét, ám Ananias szerint az állat 
csak akkor lehet értelmes, ha ezen értelemben isteni vagy sátáni értelem nyilvánul 
meg: ám sajnos az utóbbi eset a gyakoribb. Jobb hát óvatosan kezelni a Mato által, 
ráadásul igen különösmód adott tanácsokat. Xanu azzal védekezett, hogy Mato taná
csai mindig az emberek üdvét szolgálták, sőt azt állította, hogy faluja gazdagsága és 
szaporasága is Matónak köszönhető, ki nemcsak tanácsaival, hanem jelenlétével, a be
lőle kisugárzó szerencsével és szeretettel is hozzájárul a nép boldogulásához. Ezt a né
zetet azonban mélyen helytelenítettem, mint súlyos eretnekséget, hiszen -  mint hang
súlyoztam -  a szerencse, a szeretet és a termékenység egyedül Istennek, mi urunk 
Jézus Krisztusnak, Szűz Máriának s a hivatalosan elfogadott szenteknek köszönhető, 
s minden egyéb magyarázat istenkáromlás. Xanu erre balgán azt javasolta, avassuk 
szentté Matót, s mikor ezt fölháborodva visszautasítottam, arra kért, legalább keresz
teljük meg. Erre vonatkozólag azonban az egyházi instanciák engedélye lett volna 
szükséges, úgyhogy ezt a megoldást is el kellett vetnem.

Mivel láttam, hogy a manati jelenléte káros hatással lehet a caramatexumiak üd
vösségére nézve, s mivel tudtam, hogy az állat elpusztítása -  mi egyébként kézenfekvő 
lett volna -  nem váltana ki kedvező hatást az itteniek körében, azt tanácsoltam Xanu- 
nak, űzzék el vagy távolítsák el Matót a falu közeléből. Xanu csak nevetett, s azt vála
szolta, hogy a tóból nincs átjárás a folyóba, más vízbe átvinni Matót pedig lehetetlen, 
mert olyan szép kövér, hogy száz férfi sem bírja el.

Igen elkeseredtem, hiszen a hit ügyei oly szépen alakultak Caramatexumban, a kö
zeljövőben tán papot is küldhettünk volna a faluba, sőt még-egy későbbi időpontban 
-  templom építésén is gondolkodhattunk volna, s erre tessék, ez az istentelen állat 
keresztülhúzza az anyaszentegyház számításait! Hiszen lehetetlen a hitélet ott, ahol a 
lakosság egy kövér bestiával beszélget gondolatban, s nem a mi urunkat, Jézus Krisz
tust, netán a pápa őszentségét, hanem a manatit tartja legfőbb tekintélynek. A prob
léma sürgős megoldást kívánt, hiszen kora reggel indulnunk kellett, ha sötétedés előtt 
vissza akartunk érni a tengerpartra. Fernando atyával nem beszélhettem meg gon
domat, mivel biztos voltam benne, ő nem látja át a helyzet bonyolultságát és súlyos
ságát: egyedül rám hárult hát a döntés teljes súlya.

Matót legjobb lett volna titkon elpusztítani, ám kérdés, tetemét hova rejtsük. Partra 
vonszolni, elásni nem lett volna erőm, még a muskétások segítségével sem, nem be
szélve arról, milyen feltűnést keltett volna e procedúra. Ha pedig a hullát a vízben 
hagyom, felfúvódik és a víz színén lebeg, nem merül alá -  legalábbis emberi hullák 
kapcsán szerzett tapasztalataim alapján erre következtettem. S hogyan öljük meg az 
állatot? Karddal nem pusztítható el egykönnyen, a muskéta viszont rettentő zajt csap. 
Legjobb lenne ráijeszteni a manatira valami módon -  véltem -, hogy többé ne legyen 
bizalma az emberek iránt. Az állati emlékezet azonban kurta, s hamarosan, gyümölcs
csel, zöldséggel, újra magukhoz édesgethetik a falubéliek. Sokáig törtem a fejem. Vé
gül, hosszas vívódás után, döntöttem.

Megkértem Xanut, hívja össze a falubelieket: valamennyit, kivétel nélkül. Az em
berek gyanakodva, tétován és némán gyülekeztek. Fölmásztam az állványra, amelyen 
a bennszülöttek a tóból kifogott halat szokták szárítani, s beszédet intéztem az indiá
nokhoz, életem talán legsikerültebb szentbeszédét -  Fernando atya pedig hűen for
dította minden szavam.
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Krisztus Urunkról prédikáltam nekik. Arról, hogyan küldte el Isten közénk az ő 
egyszülött fiát, hogyan hirdette Jézus az igét nekünk, s hogyan halt bűneinkért ke
reszthalált. Valamennyi indián sírt a történet hallatán, s megvallom, nekem is könny- 
szökött a szemembe, midőn újra átéltem a Megváltó szenvedését. Krisztus -  mondtam 
végül-halálával váltott meg minket a bűntől. Azáltal van köztünk, hogy érettünk meg
halt testében. A megváltás műve az ő halálával válhatott valóra. Vajon -  kérdeztem -  
ha meg nem öljük, megválthatott volna-e? Vajon ha nem szenved kereszthalált, elér
hette volna-e célját? A szeretet s a megváltás a halál árán teljesedhet csak be. Csupán 
az élhet bennünk örökké, aki halott immár. Véssétek jól a fejetekbe és szívetekbe -  
figyelmeztettem az indiánokat -, az élethez a halálon át vezet az út!

Imigyen fejezve be oratióm, csöndben álltam egy darabig, majd leugorva az áll
ványról, magára hagytam a zokogó Xanul indiánjaival egyetemben, s kunyhómba 
mentem. Másnap reggelig imádkoztam odabent, s virrasztottam, könyörögve az Úr
hoz, világosítsa meg elmemet, helyesen cselekedtem-e.

Hajnalban indultunk vissza a hajó felé. A falu üres volt már. Senki sem búcsúzott 
tőlünk, magányosan, némán haladtunk egyre feljebb a domboldalon. Az első magas
latra érve visszapillantottam: a falu népe kinn állt a földnyelven, fölhallatszott hozzánk 
kétségbeesett jajveszékelésük. Kört alkottak, a kör közepén alaktalan tetem hevert a 
földön. Véres volt, hatalmas, szürke és örökkévaló.

Vörös István

EGY TAVASZI PORTRÉ

Látni, ahogy más sorsának fonalát 
pödörgeti a véletlen, a pech, a szívás.
Hiába áll bőrkabátban és billenti 
félre a fejét. Jó, hogy meleg van.

A tavaszt fellökte és letaposta a nyár, 
csörtetett át a virágokon, elismerést keresve. 
Az erdőben mindenütt hernyók lógnak 
vékony fonálon. Nem tudom sajnálni őt.

Mert hülye. Jó szándékának bábjából 
kimosolyog. Azt hiszed, megváltozol?
Azt hiszed, ugyanilyen maradhatsz?

Tíz év múlva narancsfák nőnek a hegyen, 
valaki datolyával is megpróbálkozik, és te 
átizzadt trikóban egy üveg ásványvíz előtt ülsz.
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SÖR ÉS HAL

Papám gondosan összetöri 
fapapucsával az üres sörös
dobozokat. Hírek jönnek jóról 
és rosszról. Köhögünk lent

a körúton, a papám a tévén 
épp állomást vált. A város fölé 
keveredett permetező történeteket 
terít szét, egy angyal hasából

röpcédula potyog. Végzett 
harsonások jelentkezését várjuk. 
Repülőgépeket tart a levegőben

a világrend. A hangszerét mindenki 
hozza magával. Főtt hal kerül 
az asztalra, újra dobozos sör.

Mesterházi Mónika

EL VAGYOK FOGULT.

A keskeny rés színekre bontja a fényt. 
Ezek a trükkök. Tükrök. Prizma és 
pára. Minden jelenség valami 
valódira és hihetőre vezethető 
vissza, amennyiben (például) 
spektrumának szubjektív szépsége, 
a kiskutyás öröm, amit kivált, 
nem elég a mindig ellenérvelő 
tudatnak. Megfogalmazzuk, amit 
érzünk, cipészmód fogalmat 
talpalunk alá, idomuljon. Egy érzés 
mezítláb? Egy jelenség csak úgy?
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NAPLEMENTE

Olyan gyorsan megteszi ezt a távot, 
vagy olyan gyorsan tesszük meg hanyatt, 
hogy az egész mindig-más alkonyaiból 
alig marad eltehető. Ez itt 
déli városok meleg köveit, 
az ég előtti kicsi antennákat, 
a víz szagát is hord ja -  súlyosan 
ültünk ide a partra, mintha most 
végképp megmondanám, amit különben 
sem szoktam: ez a zavar is, ahogy 
köveket hajigálsz, míg írok, és 
ahogy elveszett egy torony mögött, 
de oldalt majd kicsúszik még a nap, 
ez is mind benne van. Visszafelől 
az aranyhíd rám mutat. Ismeri 
és különbül furdalja a lelkemet, 
mint hogyha én kérdezném csak szavakkal.

A KÖR

Mi tart meg mégis a körön belül? 
Egységes magammal ritkán vagyok.
Ha egy tempóba egy egész öböl 
nyárvégi fényeit befoghatom, 
és nem elég, pedig nem osztom el; 
mint végső, rejtett készletet, falom, 
hiszen érzésnek épp elég tömör, 
tehát kimerhető, ha belefér 
egy percbe a mindig: az akkor egység.

Volt, amibe nem fért: azt abbahagytam. 
Ez más, egy nyár, ez véget ér maga.
És iskola: legyőzni ugyanezt 
a gyerekekben. Hangom hallani 
megint kívülről. És lenni jó, 
tartalmas, tanácsos, tanítható, 
kirajzolva (igen, nem) helyzetekből -  
de belülről? belülről mért soha?
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Távolságot tartanak dolgaim.
Nincs hova húzódni a végtelenben, 
mely közöttük, mint éteri szorongás, 
tartja a látszatkonstellációt.
Az abroncs tartja meg a kört?

AZONOSSÁG

A hegyek és az emelet között 
söpri a felhőket a front; finom 
mozdulatokkal követi a felszín 
formáit; csak a szándék, semmi más 
nem látszik először, de jön a nap, 
és itt van feltárva az őszi város.

Tavalyi ősz üzen kabátzsebemből, 
elképzelhetetlenül messziről, 
míg jelenem képtelen nyomait 
hagyom utóbb-koromra, döbbenetnek 
vagy feledésnek, rétegek között.

Nincs szándékolatlanabb üzenet: 
saját életünk alváson kapott 
szemtanúi vagyunk, de ez se baj, 
elég jó szögből, elég kívül állva 
egyembernyi törmelékünk megértjük.
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Rába György

KÉPTÁR, VAKSÖTÉTBEN

November végén borongós kövér Bologna városa 
szakadatlan szakadt az eső a hódara 
az átfutó albergo folyosóján hol szállásra akadtam 
fekete kombinéban sellő mosolygott rám az eszemadta 
odakünt a középkori közökön sikátorokon 
egymáshoz hajolva fenyegetett a két ferde torony 
mindjárt a falusi kisfiúra rogy a Garisenda és az Asinelli 
s az árkádok alatt sem tudtam száraz menedékre lelni 
gyerünk a képtárba keressünk fejünk fölé födelet 
üdítsenek föl a Caraccik a helyi érzelmesek 
soha ilyen szívesen ahogy a belépőjegy árát kifizettem 
a rendészek meg derűsen tessékeltek beljebb menten 
a küszöbön túl egyiptomi homály jégverem igazi 
a falakat utoljára augusztus fűthette ki 
a világítást be se kapcsolták az egy szál látogatónak 
nappali éjszaka kiguvaszthattam szemgolyómat 
a látvány körös-körül fekete hol lehetnek a kora barokk 
a derék kismester Francia festette zenélő angyalok 
ahová pillogok Raffaello égre sóvárgó Ceciliája 
vagy a tisztes Guido Reni színes emlékezése a mamára 
kicsoda mondja itt meg ki az esendő s ki a szent 
ki tölti meg tisztánlátással a kivilágítatlan jelent 
duhajkodjon hát képzeletem korlátlan kedvére 
pingáltam vigyorgó vicsorgó ágbogakat a sötétre 
tucatszám sorjázott a meghökkentő egyszeri eset 
homokórával szereltem föl a napkeleti bölcseket 
körzővel szögmérővel a magasságok őrét 
viharlámpával bizonyos szüzeket a sok dőrét 
galambot ültettem a hóhér vállára hajában olajág 
fölszerszámoztam díszelgő macskák csapatát 
virágcsendéletet szagoltattam érdeklődő ölebbel 
korhely halak magasra hágó disputáját idéztem fel 
sárga eget kék szántót földön túli tónusokat 
amit csak a szellem ecsetje ken föl szabad indulat 
s a képcsőszök rémületére visongva bokáztam ki nevetve 
ugyan mit tehettem fejvesztve rohantak a terembe 
vörösbor mellett kockás abroszra könyökölve törik 
fejüket a rejtélyen ma is de én nem árulom el nekik
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HELYETT

B aka  István: Sztyepan Pehotnij testam entum a  
Jelenkor, Pécs, 1 9 9 4 . 64  oldal, 1 6 0  Ft

Budapest, 1994. június 26.
Kedves Pista!
Szekszárdi, szegedi, felemás zoknis feleba
rátom, társam e korban s körben! Öregem, 
fogalmam sincs, hol kezdjem és mivel. „H a  
m inden  széthull benned k ívü led  /  S vacog a  lelked  
m in t egy p irogárus” -  akkor Sztepan Pehotnij- 
jal. Aki akkor jelent meg a magyar költészet
ben, amikor az orosz csapatok kivonultak 
Magyarországról, és nagyon úgy nézett ki, 
hogy egy időre viszik magukkal Gogolt, 
Dosztojevszkijt, Blokot, Mandelstamot, Cve- 
tajevát, és a még magyartd ismeretlen Szása 
Csornijt is, jóllehet egyikük se tankon jött be 
hozzánk. Jött Sztyepan, ez az istenverte sze
gény ördög, tisztára emberfbrma amúgy, s 
mikor azt'mondta: „...születtem  egykor /  Vala
melyik ötéves h a jna lán  /  H ittem  sokáig j ő  egy ked
vesebb kor /  S záz grammokon, kihúzhatom  ta lá n ...” 
-  az olyan volt, hogy szinte a Baka Pista is 
mondhatta volna a maga nevében, vagy a mi 
nevünkben is akár. Ez pedig nem  sem mi\ És 
tegyük még hozzá: Sztyepan Pehotnij -  pom
pás költő. Élvezet olvasni a verseit! De azért 
olyan nagy versel, amilyen az Egy csepp méz, 
nem írt Sztyepan Pehotnij. Alihoz Baka Ist
ván kellett. Ahogyan a TRISZTÁN sebe és a 
Szaturnusz gyermekei ciklus minden versé
hez is.

Fogalmam sincs, hogy lesz valakiből nagy 
költő, Pista. Neked biztos sokat segítettek a 
fordítások (főként oroszból; hála Lator Lász
ló és Pór Judit felkéréseinek), meg a zene, 
amihez annyira szoros, bizalmas kötelék fűz, 
és persze, persze a pokolra menés kínjai is. 
De se a fájdalom, se a többi, se külön-külön, 
se együttvéve nem garantálják az igazi költé
szetet. Nincs is arra garancia. Csak versek, 
verssorok vannak. Ilyenek: „N em  mehetek fo g 

lalt m inden  napom  /  D e h idd  el nékem  is sajog se
bed /  Futok hozzád am in t lesz alkalom  /  É s akkor 
akkor m eghalok veled”. Meg ilyenek: „hajósinas 
vagyok s Já n o s Vitéz is /  léket kapott hajóm  de arra 
száll /  s hátára vesz m indjárt a  g r iffm a d á r”.

Nehéz nyár hullámzik körülöttünk, Pista. 
Ontják a pesti házfalak a hőséget. Gondolom, 
Szegeden se könnyebb. De azért ne hagyd el 
magad, öregem! Nem az a legény, aki adja, 
hanem aki állja. írjál, írjál!

Sok szeretettel ölel,
K ántor Péter

EGY PÉLDÁZAT
Baka István: Egy csepp méz a Sztyepan
Pehotnij testamentuma cím ű kötetből

Baka István új kötete, a Sztyepan Pehotnij 
testamentuma az előző két verseskötet (ÉG
TÁJAK CÉLKERESZTJÉN, FARKASOK ÓRÁJA) min
tájára építkezik, vagyis válogatott és új ver
sekből. „Vadonatúj” ciklus csak egy van ben
ne, a Szaturnusz gyermekei; Sztyepan Pe
hotnij füzeteinek tartalma nagyobbrészt is
merős a korábbi kötetekből; szám szerint a 
három füzet huszonegy verséből tizennégy. 
Az Égtájak CÉLKERESZTjÉN-ben már szereplő 
Aeneas és Didó is olyan „stabil” hármas szo
nett, amely mellé biztosan odatehetők az 
újabban írt hármas szonettek (Trisz ián sebe 
ciklus).

A válogatott köteteknek általában aktuali
tásuk van a magyar kiadói gyakorlatban. Az 
első adódó aktualitás, amikor a pálya dere
kára ért költőnek összegyűlt egy „java kötet
re” való. így volt ez Bakánál az Égtájak cél- 
kérészijén esetében. A Farkasok órája vá
logatásánál a megélénkülő versírókedv oltó
dott be a megtalált otthon élményével, és 
Szekszárd, a szülő és éltető város kiadta a kö
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tetet. A Sztyepan PEHOTNIJ TESTAMENTUMA 
a szenvedés megtapasztaíasa, a m e íy  e g y b e n  
az élet mélyebb megélését és megértését is je
lenti Baka Istvánnál.

A címadó Pehotnij-vers az új versek közül 
való. Lendületét az az ellenszenvvé fokozódó 
idegenségérzet adja, amellyel Pehotnij meg
tagadja megalázó és kisszerű korát. (Pehotnij 
figurája sokszor működik szelepként, Baka 
kiáramoltatja rajta társadalmi csömörét.) A 
vers kívánságban csúcsosodik ki (ugye, isme
rünk hasonló verszárlatot a TÁJKÉP EOHÁSZ- 
S/AL című versből), ennek formája végren
delkezés, testamentum, fohász az itt mara
dókhoz.

A kötet kulcsversének én mégis az Egy 
CSEPP MÉZ címűt tartom. Sőt ennél többnek: 
olyan centrális műnek, amely a kötetépítés 
aktualitásán túl Baka költészetének csúcsa. 
Annyiban közös a kötetcímadó Pehotnij-vers- 
sel, hogy alapgesztusa szintén a számvető em
beré.

Baka verseskötetei jól ötvözött, összezáru
ló egészek. Azonban annak, hogy egésszé zá
rulnak össze, legfőbb oka az egyes versek 
zártságában keresendő. Minden verse teljes 
világot alkot. Baka versenként színükig tölti 
a formát, formái „teltek”, nem hagyja „nyit
va” a művet. Amit a vers elején elkezd, lezár
ja  a végén. Költészetének természete akár 
egyetlen versből is megrajzolható. Ebben az. 
értelemben fehér holló a mai magyar lírában. 
Ahogy a szóba kerülő egy csepp méz őrzi a múló 
e vil/igi létet, úgy őrzi Baka a részben az egé
szet.

Az Egy csepp méz a Szaturnusz gyermek
ei ciklusba ágyazódik. Már a Farkasok órá- 
|Á-ban volt egy hasonló gasztrikus, gyomor
hoz kapcsolódó ciklus, Az Apokalipszis sza- 
KÁCSKÖNyVÉBŐL. Itt a cikluscímadó vers pár
huzama, amely a teremtmény Isten általi fel- 
zabálásának és az életnek a hasonlóságán 
épül -  ez a gyomonnozg«tó(fordító) aspektus 
az általunk vizsgált versben is rezonál. Oly 
módon, hogy a vers középpontja lesz egy íz
leléshez köthető minőség, az „édes”, amely 
Balassi Bálint édes hazámp (BÚCSÚJA hazájá
tól) óta elmozdult egy elvont értelem felé. 
Baka megtartva elvontságát, elemi (az ízlelő
bimbókhoz kapcsolódó) jelentését is újra 
mellérendeli.

A vers mottója a KAZiNCZY-KÓDEX-ből va

ló. Ennek a XVI. századi, magyar nyelvű, 
kéziratos kódexnek kegrtossza66 Trasa a Szent 
Barlám és Jozafát legendája, amely fordítás 
a latin nyelvű Legenda AuREÁ-ból. A legenda 
érdekessége, hogy Indiából ered, ahol erede
ti változatában a megvilágosult királyfiról, 
Buddháról szólt. Azután került görög nyelvű 
változat közvetítésével a népszerű Legenda 
AuREÁ-ba.

A történet a keményfejű király, Avennir 
uralkodásának idején játszódik. Avennir né
pének körében nagy tábora van már az új 
tannak, a kereszténységnek, a király azonban 
még makacsul ragaszkodik ősi istentelen is
teneihez; ha ahhoz nincs is hatalma, hogy fel
számolja a mételyt, kisebb szabású keresz
tényüldözésekbe fog, és az udvarnál keresz
tény személy erősen nemkívánatos. Képzel
jük hát dühét és elkeseredését, amikor egy 
hitelesnek tetsző jós megjövendöli, hogy el
lentétben a királlyal, a fia bizony keresztény 
lesz. Megható vak igyekezete, amellyel ke
resztezni akarja a végzetet. Fiának csodálatos 
palotát épít, és ott nevelteti föl, hermetikusan 
elzárva a világ gondjai elől, egyfajta ellenre
meteségben. Azonban minden kamasznál el
jön az idő, amikor elege van a felnevelő ott
hon zártságából: a királyfi, Jozafát tudni 
akarja, mi van a palotán túl. Avennir kienge
di a fiát, és megpróbálja a lehetetlent: „Pa
rancsold kegyiglen, hogy semmi olly, hogy ki űnéki 
jjozafátnak -  K. A.] valaminő szomorúságot le
hetne, avagy adhatna, elébe ne bocsáttatnék.” Jo
zafát mégis összetalálkozik egy vakkal és egy 
„poklossal”; és utána kérdésére („Mindön em
berekre szállhatnak-e ez kórságok, avagy csak ne- 
kiekref”) hiába tagadó a válasz, a királyfi meg
rendül. Miután pedig megismerkedik az 
Öregséggel és a Halállal, a lelke nyitva áll a 
Nagy Magyarázat befogadására. A Nagy Ma
gyarázatot Szent Barlám hozza, a pusztai re
mete, aki példázatok segítségével bevilágítja 
a Jozafát belsejében zavarodottan kavargó sö
tétet. A megöregedett Avennir különböző bo
nyodalmak után totális vereséget szenved, sa
ját fiában győzetik le. Érte nem kesereg sen
ki, Jozafát pedig megtérve utánamegy öreg, 
keresztény csábítójának, Szent Barlámnak a 
pusztába, ahol példás önmegtartóztatásban 
élnek a megdicsőülésig.

A legenda keletiesen zsúfolt és színes a be
leágyazott példázatoktól, amelyek egy, a ke
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resztény Európában később mindinkább ide
gennek ható gondolkodásmód nyomait őr
zik. A görögre, majd abból a latinra fordítás 
idején ez a szemlélet, amely a látható káprá- 
zatvilág mélységes mély megvetéséből és un
dorából ágazott szét, még könnyen átplántál
ható volt, hogy aztán egzotikus, magányos vi
rágként tenyésszen és maradjon fenn.

Az egyik szirma ennek a virágnak A ve
rembe ESETT EMBER példázata, amelynek első 
mondata az Egy csepp méz mottója. A példá
zatot Szent Barlám mondja el Jozafátnak, aki 
a világ nyomorúságait megtapasztalva, ifjúi 
szent elkeseredésében akkor még az élet él
hetetlenségét konstatálja. A mottó a példázat
ból csak egy mondatot idéz, a vers az egészet 
elmeséli. Tehát Baka egy már meglévő (is
mert) történetet mond el újra, egy saját vál
tozatot. Mivel pedig a KAZlNCZY-KŐDEX-ben 
szereplő példázat költői erényekkel bír, 
amely erőt az elmúlt századok megnövelték, 
amennyiben a számunkra idegenné vált szin
taxis és szóválasztás poétikai helyzetbe került 
-  Baka egyfajta költői vetélkedés részesévé 
lesz. A nemes verseny paradoxitása, hogy a 
két teljesítmény egymásnak mégsem megfe
leltethető. Egyik oldalon a névtelen, jámbor, 
latinból fordító barát, aki az írói színvonallal 
nem nagyon gondolhatott. Eszköze egy főleg 
élőbeszédként létező magyar nyelv, amely 
csak nehezen tudta ugyanazt mondani, amit 
a leírt latin mondatok. A másik oldalon Baka 
István, akinek nyelvéről és gondolkodásáról 
az alábbiakban lesz szó.

A vers átértelmezve és átvetítve egyes 
szám első személybe meséli el a példázatot, 
amely így belső struktúrájában és értékrend
jében átalakul, ugyanakkor a történet szint
jén  nem változik, egyetlen pont kivételével: 
a vers verembe esett embere, ellentétben a 
példázatéval, nem ízlelheti (még?) meg az egy 
csepp mézel, igaz, éppen a belső átstrukturáló
dás miatt az m ár nem azonos a Kazinczy-kÓ- 
dex „kisded, m ézével”.

Minden példázatnak van egy (vagy több) 
nem érzéki jelentése, amely okulásul szolgál, 
és szervesen kiegészíti a „puszta” történetet. 
Ezt a magyarázatot, ha mélyebben akarjuk 
érteni, a vers sem nélkülözheti. íme: „A z uni- 
ko m is vad, király, példázza  a  halált, amelly embert 
m indenkoron íz, avagy követ és igyekezik űtet meg
fognia . A z  nagy verőm kegyik ez világ, melly m in 

dezt gonoszságokkal telly es. A z  kisded bor kegyék 
em böm ek élete, melly a z  napba és éjbe való óráknak  
m ialtok szonetten rágaltalik, m iképpen az fe jé r  és 
feke te  egereknek m ialtok, és közelget az e lsza ka d á s
hoz, azaz a  halálhoz. A z négy tnérgös kégyóknak 
elomlóit likok: a z  négy éltető állatokból [elemek
ből: tűz, víz, föld, levegő -  K. Á.] szorzott test, 
kiknek szertelen válókból az test napról-napra kö
zelget a z  el-fesléshöz. A z  rettenetös sárkán: pokol
nak torka, k i kévá n  m indönöket m eg m arnia  és 
emésztenie. A z  kisded bokornak telein-való mezecs
ke: ez világnak hamis gyönyörűsége, k inek  miatta  
embör megcsalattatik, hogy a z ű  veszedelmét ne lá t
hassa. ”

A Baka István költészetéről szóló iroda
lomban hosszú passzusok foglalkoznak a köl
tő szerepjátszó hajlamával. Ezek számát nö
velve fejteném ki, máshonnét indulva és 
nagyjából oda érkezve, véleményemet akkor, 
amikor azt mondom, hogy Baka alapvető jel
lemzője a témaínség. Nem véletlen a heideg- 
geri szóínségre való rájátszás, mivel azt gon
dolom, hogy Baka ínsége, kiszolgáltatottsága 
is valamennyiben hasonlít Heidegger szituá
ciójára. Baka közvetlenül nem tud beszélni 
önmagáról, mert benne áll abban, amiről 
csak máshonnét állva lehetne beszélni. Baka 
mondata, a másik rigorózus filozófust, YVitt- 
gensteint parafrazálva, így hangozhatna: 
Amiről nem lehet beszélni, arról máshol 
(máshonnét) kell beszélni. Baka számára 
amilyen erős tilalom egyfelől, hogy tém aként 
nem beszélhet önmagáról, olyan végtelen 
szabadság másfelől, hogy bármi témája lehet 
önmagán kívül. Baka témaínsége témabőség. 
Baka minden témát magához vehet, úgyis 
csak azok után a témák után nyúl, amelye
ken, amelyek által megszólalhat a panasz a 
kifejezhetedenről: önmagáról. A kifejezhetet- 
len megjelenési formája az érzések szintjén a 
gyötrelem. (Erre még később visszatérünk.) 
Baka témája, mivel rajta kívül van, lehet a 
másik személy, a nem Baka, vagyis lehet sze
rep is. Miközben „önmaga valója” csak for
maként van jelen: gesztusok, érzések, emlé
kek, érzetek, képzetek stb. kelléktáraként. 
Feltehető a kérdés, szükséges feltétele-e 
egyáltalán a költői talentumnak, hogy saját 
témát, saját tárgyat hozzon? Baka István pél
dáján úgy látjuk, hogy nem. Elég az erős, 
minden használható témát magához vonzó, 
közvetlenül kifejezhetetlen személyiség. Né
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mileg pontosítva a fentieket, meg kell jegyez
ni ugyanakkor, hogy Bakának is van saját 
(életrajzilag személyes) témája: a szülőváros, 
Szekszárd. Ez valószínűleg a költői téma mi
nimuma, hiszen mindenkijön valahonnét, és 
van valahol (esetleg ugyanott). És hát erős, 
saját képzetek kísértik Bakát. Méghozzá 
mennyi! Amelyekhez bármi más tud hason
lítani, mert Baka, a Nagy Láttató úgy mutatja. 
Példaként nézzük át egyszer, mi minden tű
nik úgy a Baka-versekben, mintha gézen át
ütő vér (genny, gennyes vér) volna. Másfelől 
Baka minden nem emberi jelenséget meg
személyesít vagy személy- (ember-) közelivé 
tesz (,,Szálas eső pereg: égi. spagetti, /  -  tála a  tér, 
köd a  szósz, / fa l ja  csa tom anyílás”-, Őszi esőzés), 
méghozzá nem érintőlegesen, futólag, ha
nem szabatosan, néha a banalitásig precízen. 
Ez a jellegzetesség megint csak a szerepver
sek félé mutat, amennyiben a jelenségek vi
lágát színpadként ábrázolja, amelyen szerep
lők játszanak.

Baka István tehát A VEREMBE ESETE EMBER 
példázatához, nyúlt témáért. Nem lehet nem 
észrevenni a párhuzamosságot egy másik 
magyar költőnek, Babits Mihálynak a gesztu
sával, aki a J ónás KÖNYVÉ-t mondja el „újra”, 
akkor már c sa k  papíron, miután átesvén a gé
geműtéten, elveszti hangját. Annál inkább 
nem lehet, mivel Bakának tudatos mintául 
szolgálhatott az Egy csepp MÉz-hez. Számba 
véve a formai hasonlóságokat, közös az ötöd- 
feles jambus, a nyelvi archaizálás egyes fogá
sai (pl. tárgyi és célhatározói típusú mellék- 
mondatokban a feltételes mód használata fel
szólító mód helyett, amely a latin grammati
kai szerkezetek hatására ivódott bele a régi 
magyarba: „ A zt várta  csak hogy hullanék elébe”-, 
a szavak régies alakjainak választása: „szünet
le n ”, „szegzetl reám ”, „megmertekedtem”, „ tikban”, 
„magosba", „utolszor” stb.).

Ha az egyébként folyamatos szedésű vers 
tagolását nézzük, a szakaszok jól elkülöníthe
tők, maga a cselekmény adja az egységeket. 
Az első szakasz (1-14. sor) az unikornis elől 
való menekülést foglalja magába a verembe 
esésig, a második (15-32. sor) a veremben va
ló még gyötrelmesebb fen n m a ra d á st a méz- 
csepp észrevételéig, a harmadik (33-48. sor) 
a „mézcsepp által homályosan” szakasz, 
amely a méz megkóstolásának kívánságába

torkollik, az utolsó (49-54. sor) pedig az Úr 
megszólítása és egyben a vers lezárása.

A VEREMBE ESETE ember példázata állatok 
és egy növény által példálózik, amelyeknek 
Baka nagyjából meghagyja az eredeti jelen
tését. Baka unikornisa ugyanaz, a szelíd, de 
könyörtelen állat, mint az eredetiben; egy 
erőteljes, panaszos mondatban lép színre a 
beszélő gyötretőjeként. Ezt a légies, a közép
korban olyan népszerű állatot Baka legkülö
nösebb szervénél ragadja meg (vagyis ábrá
zolja): a szarvánál. A tudományos-vallásos 
egykori leírásokból tudjuk, hogy ez a szarv a 
narvál agyarára emlékeztető spirális, ritkáb
ban sima micsoda volt. Bakánál: „dugóhúzó- 
csavarodású nyárs”. És ha már „bejön” a du
góhúzó képzete, megkerül a dugó (a mene
külő ember), a palack (a lét) és a bor (sötét
ség) is. Az unikornis itt üldöző, ám máskor, 
máshol őt is le lehet vadászni, méghozzá úgy, 
hogy csaléteknek egy szüzet kell kitenni, aki
nek az unikornis az ölébe akarja vetni magát. 
A szemfüles vadásznak ilyenkor kell közbe
lépnie (mint egy mai bűnügyi filmben a fel
ügyelőnek a gyilkos szatír elfogásakor), meg
akadályozva az cgyszarv általi deflorációt, el
fogni a tőrbe csalt vadat. Mivel pedig a pél
dázatban és a versben az unikornis a halál is, 
halál és nemi erőszak véres-brutális egysége 
lebeg a sorok mögött. Baka unikornisa nem
csak szelíd és könyörtelen, de cinikus is, ami
kor „játszva üldöz”, még ha animális létéből 
adódóan mintegy „tiszta szívvel”, mint macs
ka az egeret. De szerepe legalább kettős: ül
döz, és mellette felügyeletet tart: a „friss fü v e t  
legelve” figyel és utána „ ú j parancsot a d ”.

Baka szép és pontos lélektani megfigyelés
sel ábrázolja a verembe végül belehulló és ott 
fennakadó embert, akiben az új helyzet pil
lanatra reményt ébreszt, mint mindenkiben 
először, amikor cseberből vederbe kerül. Az
tán persze kiderül, hogy a veder sokkal rosz- 
szabb a csebernél. Ez a tapasztalat az elvisel- 
hetetlenség határáig nő, amikor tényleg fel 
kell bukkannia valami jobbnak, a Nagy Kár
pótlásnak.

A cseberben, vagyis a veremben az állatok 
(fehér és fekete egér, négy kígyó, sárkány) és 
a bokor szerepe világos a példázat magyará
zataképpen. Baka jelentésük helyett jelenlé
tüket árnyalja csak jól választott szavakkal (az
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egerek „rágcsálják váltogatva” a gyökeret, a kí
gyók „mardosásra készen csúsznak ki” a „tik”-hiú, 
a sárkány elé hulló ember „a fortéiéin kövér ebé
dé” lenne). Később ott tér vissza rájuk újra, 
ahol a vers szövetét kell erősebbé szőni ko
rábbi motívumokkal („Hogy kígyók mérges nyá
la oltja oltár- /  Tuzét szívemnek”; „Hogy nappal 
éjjel... / Nemlét-egérlikába visszabújna").

És eljut a történet annak az egy csepp méz
nek a megjelenéséig. A Kazinczy-KóDiíx ve
rembe esett embere látja „a kisded mézet le csö
pögnie, s íme, ez boltinul embör el-feledközvén sok 
nyavalyákról, kikben vettetvén vala, adá ű magát 
lellyességgel az kisded méznek meg-kóstolására”-, a 
Bakáé csak kívánja a méz élvezetét. És e miatt 
az eltérés miatt a vers belső szerkezete dön
tően más lesz, mint a példázaté.

Bakánál az az egy csepp méz az élet értel
mévé válik, megízlelése az élet maradéktalan 
birtoklásával lesz egyenlő. Pór Judit (Holmi, 
1993. május) beszél kimerítően Baka erős ér
zéki szemléletéről, amire itt a gyötrelmek je 
lenléte mintegy katalizátorként hat.

Ez az egy csepp méz azért is különös maté
ria, mert felcsillan benne valami olyannak a 
lehetősége, amire eddig nem volt példa Ba
kánál. Baka költészetére egészében igaz, 
hogy a panasz az alaphangja. A panasz a vi
lág, a lét alapvető elhibázottságára felel 
vissza. Különbözőképpen magyarázták Baka 
tragikus világképét eddig -  maga Baka is, 
nemcsak elemzői, ahogy ez verseiből kiderül. 
Baka tárgyakat talált szorongásának kifejezé
séhez -  nem függetlenül a kor hangulatától, 
szűkebb és tágabb környezetétől. Szilágyi 
Márton okosan és alaposan sikálja Bakáról a 
népinek tűnő szutykot (,A Pehotnij-ciklus ha
tásos cáfolat arra, hagy Bakánál valamiféle tragi
kus magyarságszemlélelről lenne szó, az Apokalip
szis tágasabb jelenlése nyilvánvaló” -  Holmi, 
1993. augusztus), holott nyilvánvaló, hogy 
tragikus magyarságszemléletről is szó volt 
Bakánál, és másról is, például Apokalipszis
ről. Utólag láthatjuk, hogy mindig valami he
lyett. Baka panasza soha nem volt általános, 
mert akkor ábrázolhatatlan lett volna, de 
mindig volt olyan grandiózus és vigasztalha
tatlan, hogy a tárgy eltörpüljön mellette.

Abban az egy csepp mézben a vigasz csillan 
fel. Általa felejti el a verembe esett ember 
minden gyötrelmét, ahogy az kétszer is el- 
mondatik a versben, először vágásszerűen,

hirtelen (35-36. sor), másodszor egy felfoko
zott tempójú rész után (45. sor).

A mézcsepp és a verembe esett ember egy
máshoz való viszonyát vagy inkább elhelyezke
dését olyasféle groteszkséggel és rejtett hu
morral ábrázolja Baka (46^18. sor), amilyen
nel Babits is dolgozik a JÓNÁS KÖNYVÉ-ben, 
például Jónás cetben töltött idejéről írva. Az 
Úrhoz intézett, felcsattanó kérelem (49. sor) 
öntudata pedig akár a Jónásé is lehetne.

Ez az „Úr” szokatlan „teremtmény” Baká
nál. Már az, hogy nem Istennek van titulálva, 
jelent valamit, mivel Baka már annyifélekép
pen és olyan „durván” jelenítette meg Istent 
(patkány, bika, vaddisznó stb.), hogy ez utób
bi elnevezés rosszízűvé lett. Korábban Baka 
kozmikus személyiségéhez talált társat a kö
zönyös és tehetetlen Istenben; itt valódi, ha
talommal bíró Úrként láttatja maga fölött, aki
nek lehetősége van kiteljesítcni vagy csonkán 
hagyni az ember életét. A csimpaszkodó csepp 
lecsöppenése azonos az Úr által adható meg
világosodással, amelynek fényében a verem
be, az életbe esett ember meglátja, hogy az 
élet valódi lényege az elmúlásában van. Ha 
pedig valóban meglátta, egy lesz az élettel: él. 
Az élet maradéktalan birtoklásával összevetve 
éri csak meg a kárhozat, mondja Baka -  ha
sonlíthatatlanul szebben és többértelműb- 
ben, mint itt. most én.

Kun Árpád

JÓL SZERETNI

Lator László: Szigettenger 
Európa, 1993. 350 oldal, 300 Ft

Egy kritikákat és elemzéseket össszefogó kö
tetet talán kisebb hajlandósággal vesz kezébe 
a nem szakmabeli (és a szakmabeli) olvasó, 
mint egy regényt vagy akár egy iroda
lomtörténeti művet, amely „kerek egésznek” 
tűnik. Pedig nem érdemes úgy olvasni ezt a 
könyvet, Lator László tanulmánykötetét, 
mintha pusztán eg)'jelentős költői, műfordí
tói és tanári pálya hulladékanyagairól volna 
szó, amelyeket címmel ellátott dobozba zárt 
és afféle tiszteletkor gyanánt kiadott a kiadó
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(egy kritikusa legalábbis valami effélét vet a 
szemére). Hozzá kell tennem rögtön: az az 
olvasó is csalatkozik, aki rendszeres iroda
lomtörténetet vagy kimerítő és elméleti igé
nyű elemzéseket várna el egy ilyen tanul
mánykötettől. Ebben a könyvben ugyanis 
versekről és költőkről van szó, ahogy Lator 
László látja őket, versekről és költőkről, aki
ket szeret, arról, ahogyan és amiért szereti 
őket.

A kötet a KÖI.TÓK, versek, barátaim alcí
met kapta. Hajlok rá, hogy nagyon komo
lyan vegyem ezt az alcímet, amely szerényen 
megjelöli a kötet „témáját” vagy „anyagát”, 
sokkal komolyabban, mint az elegánsan me
taforikus főcímet, a SziGETTENCER-t. Ez a fel
sorolás arra is vall, hogy ezeket az írásokat 
nem valami időtlen logika fogja össze: ebben 
a könyvben történik valami, az történik, hogy 
valaki olvas, elemez és esetenként vitatkozik. 
Nem valaki persze, hanem éppen Lator 
László, a maga elképesztő műveltségével, 
mesterségbeli ismereteivel, a maga ízlésével 
és elfogultságaival, a maga vesszőparipáival 
és kedvenc szavaival, amelyek között oly elő
kelő hely illeti meg a „mesterség” és a „mester
ségbeli tu d á s” szavakat.

De még mielőtt a kedvenc szavakra és a 
vesszőparipákra, az elemzésekre és a bará
tokra térnék, érdemes talán visszalépni egy 
pillanatra, az imént említett kritikára emlé
kezve, de egyszersmind általánosabb igény
nyel, a gyűjteményes kritikák műfajához. Ez 
a műfaj, a kritikákat és elemzéseket össze
gyűjtő könyv azért végtelenül fontos, mert 
egy nézőpontot rajzol meg a maga szemé
lyességében, apró mozzanatokon, szavakon, 
választásokon, értékítéleteken keresztül, úgy, 
ahogyan arra egy elmélet -  bármilyen elő
nyökkel rendelkezzék is egyébként -  sosem 
lenne képes. Az egymás mellé állított elem
zésekből és ítéletekből, ha töredékesen is, az 
elemzőt és az ítélkezőt érthetjük meg, azaz
hogy nyomára jutunk, éppen az ismétlődé
sekben és a monomániákban leginkább, an
nak a szemnek, amely éppen így lát és így 
ítél. A modern kritika fogyatékossága, de leg
alábbis paradoxona, hogy éppen arról nem 
tudunk semmit, akinek az ítéletét hallgatjuk. 
Képtelenség, ha jól meggondoljuk: mintha 
az ítéletben vagy az elemzésben semmi más 
nem játszhatna szerepet, mint a mindenki 
számára hozzáférhető tudás, a racionalitás és

a legalapvetőbb emberi érzelmek. Mintha a 
kritikusból nem egyfajta ízlés, egy tapasztala
tokkal, elfogultságokkal és tehetségekkel ki
bélelt személyiség szólna. (Nem csoda, jegy
zem meg zárójelben, hogy annyira elharapó
zott az. elméleti kritika.) Ami a kritikát igazán 
súlyossá, a kritikai életet igazán érdekessé te
szi, az a nagy' kritikus személyiségek jelenléte. 
(Ha ezek a személyiségek manapság rendsze
resen írnának még kritikát!) Mindenesetre 
Lator László, ha kritikát ritkán ír is, közéjük 
tartozik. Ezért több a kötet, mint az írások 
összessége.

Amikor elemez vagy kritizál, Lator nem 
elméleti kritikát, még csak nem is értekező 
prózát, hanem esszét ír, méghozzá szelleme
sen, játékosan és tudatosan szép mondatok
ban fogalmazott esszét -  és úgy vélem, ezzel 
nagyon dicséretes hagyományt folytat -, és 
ezekből a kritikus elemző esszékből rajzoló
dik ki az a látásmód, amely megeleveníti és 
értelmezi az egyes írásokat. Az esszé maga is 
látásmód: az írás mesterségének tisztelete és 
az írás élvezetének közvetlensége beszél be
lőle, az a mély meggyőződés, hogy az (irodal
mi) írás megformálás és nem puszta közlés, 
s az elemzés nagy művészete nem kis részben 
abban áll, hogy az elemző tudja, hová kíván
kozik metafora s hová tárgyszerű megállapí
tás: éppannyira használja, mint amennyire 
ismeri a mesterséget.

Mi ez a mesterség, ha már eddig annyi szó 
esett róla? Mindenekelőtt a vers mechaniz
musainak ismeretét jelenti, amely jóval több, 
mint a formák, a zenei és a retorikai elemek 
szabályainak ismerete, de egy kicsit kevesebb, 
mint a vers hatásának teljes feltérképezése. A 
versolvasáskor Lator legfontosabb érzékszer
ve alighanem a füle: a legapróbb, legmegjó- 
solhatatlanabb belső zenékre, alliterációkra, 
belső rímekre, hang-, szó- és mondatritmu
sokra is felhívja a figyelmet. Márpedig éppen 
a vers zeneisége a vers legközvetlenebb és 
mégis legészrevétlenebb hatáseleme, s alig
hanem erről a legnehezebb beszélni (hacsak- 
nem poétikai tételek illusztrációjaként hasz
nálja az elemző a verssorokat). Erről a na
gyon közeli, nagyon érzéki, minden fogalmi- 
ságot megcsúfoló hatásról -  a vers csábításá
ról, mondanám legszívesebben -  csak egyfé
leképpen lehet szólni: ha olyan érzéki közel
ségbe kerül az elemző a verssel, mint Lator. 
A „mesterség” éppen a közelség a szöveghez.
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méghozzá a megcsinált szöveghez. A kötet első 
harmada, amely a Messziről alcímet kapta, 
és a „régiekkel” foglalkozik, Babitstól Dsidá- 
ig, a cím sugallata ellenére éppolyan közel 
lép a tárgyához, egyes versekhez vagy egy 
költészet egy-egy vonásához, mondjuk Kosz
tolányi rímeihez vagy az érzéki apróságokhoz 
Babits verseiben, mint a könyv másik fele, a 
Közelről, ahol elsősorban Lator kortársai
ról esik szó, s ezért a versközeli elemzés óha
tatlanul összekeveredik egy másik, személyes 
és baráti közelséggel.

A közelség az elemzés önkéntes korlátozá
sával jár, kettős korlátozásával, de ez a korlá
tozás maga is a látásmód része. Egyfelől, ha 
Lator nem találja is teljesen lényegtelennek 
a gondolatot, a hangulatot, a világérzést, az 
szilárd meggyőződése, hogy a vers lényegé
hez, ahhoz, amitől a vers verssé lesz, és amitől 
jó  verssé lesz, nem ennek van köze, ponto
sabban ennek egyáltalán nincs köze. (Később 
kitérek majd a rejtve talán polemikus vers
elemzésekre, Lator Pilinszkyjére és avant- 
garde-jára.) Lator nem szívesen beszél a vers 
jelentéséről, gondolati tartalmáról, többnyire 
megelégszik azzal, hogy a vers általános han
gulatára vagy az egyetemes emberi tudatta
lan képzeteire utal (anélkül, hogy túlságosan 
komolyan venné). A gondolati elemzést nem 
tekinti feladatának, s titokban egy kicsit 
gyanakszik is rá: Babits, Nemes Nagy vagy 
Pilinszky költészetében is igyekszik megmu
tatni a gondolat testiességét, az érzéki eleme
ket. Kosztolányi kritikái jutottak eszembe, fő
ként az egyik (de nem a nevezetes) Ady- 
kritika, ahol Ady korai verseiben, ezekben az 
ízetlen epigonkölteményekben kimutatja 
Ady későbbi világnézetét, hogy alátámassza a 
maga homo aestheticus-i hitvallását: minden a 
forma.

Nem véletlenül említettem Kosztolányit. 
Lator a régiek közül kivétel nélkül mindig a 
Nyugat-os és a Nyugat köre által befogadott 
népi irodalmi hagyomány képviselőiből vá
laszt. Az első harmad esszéi sorra Babitsról. 
Kosztolányiról, Tóth Árpádról, Füst Milán
ról, Erdélyi Józsefről, Nadányi Zoltánról -  
aki azért kissé kakukktojás marad e rangos 
sorban -, Szabó Len inéről, Illyésről és Dsidá- 
ról szólnak. És nemcsak a választásaiban Nyu- 
gat-os, hanem az elemzői ízlésében is: a mes
terségbeli szemlélet ugyanis nem az iroda
lomtudós látásmódja, éppen hogy nem az,

hanem a gyakorló irodalmáré, a műértőé. A 
műértőé, aki nem analizálja, hanem használ
ja az irodalmi anyagot, akár ír, akár olvas, aki 
művet, megoldást lát, nem elvont problémát, 
és alighanem ugyanazzal az enyhe megvetés
sel tekint az irodalomelméletre, mint minden 
gyakorlati ember az elméletalkotókra.

Ez egyben az elemzői nézőpont második 
korlátozása is: a szövegen túl Lator szemében 
nem elmélet, nem valamiféle absztrakt ins
tancia van, amely oly jól megmagyarázza, 
hogy szinte odaszögezi a helyükre a rímeket 
vagy a szavakat, hanem a költő választása, a 
költői alkat és az emlékezetben élő irodalmi 
hagyomány: más versek rímei, dallamai és 
formái. Nem utasítja el az elméletet: egysze
rűen nem használja. Nincs szüksége rá. La
tor elemzését az irodalmi élvezet vezérli, tu
dását mintegy mellékesen, de ettől még nem 
kevésbé hatékonyan használja és adja tovább. 
Mindennél jellemzőbb a szövegére a szám
talan, többnyire néhány szavas idézet. Az 
idézetek sokasága, ami inkább előnyére, 
semmint hátrányára válik a szövegnek, azt 
jelzi, hogy Lator nem tartja felcserélhetőnek, 
megmagyarázhatónak vagy érzékeltethető- 
nek az irodalmi megfogalmazást más megfo
galmazásokkal -  ebben én nagyon is egyet
értek vele.

Ennek a fajta elemzésnek nincs végkövet
keztetése, igaz, nem is törekszik rá. Nem vég
ső tézisekhez vagy szentenciához vezet, ha
nem egy-egy elegáns mondattal zárul, amely 
mindig érezteti, hogy az elemzést akár foly
tatni is lehetne. Lator maga is megfogalmaz
za ezt az elemzői stílust, a versszeretet műér
tői eszményét. Nemes Nagy Ágnes Babits- 
könyvéről mondja: „A Babits-arckép, termé
szeténél fogva, önarckép is.” Ezt szeretném 
visszafordítani rá, mert a Nemes Nagy Ágnes 
könyvéről írott sorok egyben Lator elemzői 
arcképét is kiadják: „Az ó elméje hajlékonyán al
kalmazkodik az éppen kézbe vett darabhoz, s mi
helyt úgy érzi, hogy belemerevedhet valamilyen gon
dolatába, hogy okfejtése túlfut a megbízhatóság ha
tárán, máris helyesbít, kiegészít, nuis irányba fordít. 
Ezért olvasás közben mindig az az érzésünk (gon
dolom, ezt is akarja), hogy mintegy szemünk láttára 
töpreng, keresi, alakítja ki megállapításait, egyéb
ként bölcs önmérséklettel háttérben tartva óriási is
meretanyagát. Ezért van szövegében az a sok talán, 
meglehet, hanem, ahogy vesszük.”

Még az összefoglaló tanulmányok is -
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mint a Kosztolányiról vagy a Tóth Árpádról 
szólók -  megelégszenek a költői alkat egy-egy 
oldalának felmutatásával, egy-egy szép vers
hely megidézésével és értő kommentálásával. 
Lator nem azt akarja megmondani, mi a 
vers, milyen a költő, egyszerűen csak meg
mutatja, miért szép és hogyan ír: a képeket, 
a rímeket, az alliterációkat vagy a mondat
szerkezetet. Ha szabad eg)' kissé félrevezető 
hasonlattal élnem, úgy bányássza elő a szép 
helyeket vagy a bravúros megoldásokat a szö
vegből, mint a gyerek a kincsét a dobozából 
és a zsebéből. Pontosan olyan izgalommal és 
szeretettel idéz, és éppúgy visszariad attól, 
hogy megfejtse a „rejtélyt”, egy-egy metafora 
hatásának kulcsát vagy végső jelentését. „Ne 
döntsük el -  mondja például Füst Milán T él- 
jének elemzése végén -, hogy Füst M ilá n  kire 
gondol, m agára vagy a  világra. M in i ahogy az is 
csak m ajdnem  biztos, hogy a lélek, a z  árva ván
dor... a költő alakm ása, ám bár k i tudja? Sokféle 
lélek já r-ke l Füst M ilá n  verseiben. N em  próbálom  
eldönteni ezt sem. M ert ilyen a z egész költészete: 
csupa v ilá g ló , ködös evidencia. ”

Ha a végső megoldásra vágyó olvasót ki
elégítetlen hagyja is, Lator elemző esszéje 
mégis valami nagyon fontosat állít: azt állítja, 
hogy a versek szavakból, zenei elemekből és 
képekből állnak, s ha a verset szeretjük, ak
kor ezeket szeretjük. Valami igen fontosat 
tesz is, megmutatja, mi az, ami nélkül nem 
lehet jó l  szeretni a verset. Hogy mi is ez a jó l  
szeretés, azt megint csak a profi tudását és a 
dilettáns élvezetét egyesítő múértő képe segít 
megmagyaráznom: jó l szeretni valami olyas
mit tesz, hogy először a verset szeretjük, nem 
a belerakott vág)' belelátott jelentést: a szava
kat és -  horribile dictu -  a szavakba fektetett 
tehetséget és szakértelmet.

Igen tanulságos Nadányi NŐK A TETŐKÖN 
című versének elemzése. A verset magam af
féle vulgáris gyorsítélettel legfeljebb gyenge 
közepesre értékelném, hosszadalmasnak és 
súlytalannak látom, de Lator szereti, és meg
mutatja benne a könnyedség mesterségét, az 
erotika költői fogásait, s ha egyetérteni nem 
tudok is vele, és jobbnak sem tartom ettől a 
verset -  ezt nem is követeli olvasójától -, lá
tom, mire gondol. Ahogy -  mert kényesebb 
ízlésbeli eltéréseket is idézhetek -  látom azt 
is, mivel megmutatja, miért találja remekmű
nek Vas István A kiviláGítatlan éjszaka cí

mű versét, még akkor is, ha én korántsem ta
lálom annak. Ez a látás a múértés lényege. A 
múértést nem a tökéletes, lehengerlő remek
művekre szabták -  azokat könnyű szeretni, 
ha nagy ritkán fel-feltűnik egy -, hanem a tö
kéletlenül is szépre.

A műértői szemnek, amely -  a legszíveseb
ben himnikus hangot ütnék itt meg, ha nem 
szégyellném -  egyedül alkalmas arra, hogy a 
kultúra, ama bizonyos polgári kultúra eleven 
folyamatosságát fenntartsa, hagyományait to
vábbadja, ismereteit megőrizze, örömeit 
megtanítsa, szóval a műértői szemnek van
nak azért korlátái is. Lator nagyszerű, üdítő
en és tudatosan bálványromboló elemzést ad 
Pilinszky verséről, A SZF.RF.i.EM SiVATAGÁ-ról. 
Ezt az apokaliptikus sejtelmeket és gyötrel
meket árasztó verset az utolsó képből, a meg- 
foghatóan tárgyias élményből, a „szalma közt 
kidöntött pléhedény”-bői eredezteti, s végül ki
vételesen -  kissé polemikusán is -  megfogal
mazza a csak a szavak érzéki erejében bízó 
műértő tézisét: „ A kár azt is m ondhatnám , hogy 
a versnek ez a  fo rm a i eszközökkel teremtett fe s zü lt
ség az igazi ta rta lm a .” Ez valóban az a határ, 
ahol a műértőnek meg kell állnia, főképpen, 
ha -  mint Latort -  ösztöne vagy ízlése az ér
zéki, tárgyias elemekhez vonzza. Lator ki is 
jelenti, hogy Pilinszky kései, a SZÁLKÁK után 
induló pályaszakaszát, a hagyományos érzéki 
eszközökről lemondó fogalmi lírát nem tudja 
olyan sokra becsülni, mint a korábbi, érzéki 
elemeket és megoldásokat használó verseket. 
Azért korlát ez a vers szeretetében -  nem be
szélek most a vers tudományos megértésé
ről - , mert ha Latornak igaza van is abban 
(és én hajlok rá, hogy igazat adjak neki), 
hogy a vers a végső összetett jelentésnél vagy 
hangulatnál sokszor valami sokkal egysze
rűbből, egy dallamból, egy képből, egy rím
párból, egy ötletből ered, mégsem választha
tó el tőle, hatásából mégsem irtható ki a lá
tomás, az érzelem, az, ami azonosulásra vagy 
megértésre kínálja magát, az, ami túl van a 
szövegen. Petri nyelvének durvasága értel
mezhetetlen volna hidegen okos rosszkedve 
nélkül, Tandori formajátékát teljesen félre
értjük, ha nem tesszük hozzá, hogy azokkal 
a bizonyos végső, ha úgy tetszik, metafizikai 
kérdésekkel játszik, és Pilinszky hatása aligha 
érthető meg a fényes keresztény kétségbeesés 
nélkül, még akkor sem, ha verseik nem ettől
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nagy versek, hanem attól, ahogyan a szavakat 
egymás mellé rakják.

A műértés végképp megáll azoknál a ver
seknél, amelyek nem ismerik vagy nem hasz
nálják a hagyomány formáit és technikáit, 
amelyek pusztán a szavak vagy a képek 
asszociatív erejénél fogva hatnak, amelyek 
nem formálják meg a nyelvet, nem „pántolják 
m eg" -  Lator nagyszerű metaforája a rímekre 
-  zenei elemekkel, hanem -  tudatosan vagy 
öntudatlanul -  érzékileg szegényesebb, de fo
galmilag gazdagabb vagy éppen szegényessé
gükkel ható megoldásokat választanak. Ha a 
mesterség tisztelete szól is belőle, amikor 
szerte a kötetben egy-egy mintegy mellesleg 
elejtett, de sokszor visszatérő megjegyzésben 
elítélő iróniával szól a „m odem kedökről”, a „di
vatos” szabadverselőkről, az „avantgarde” 
igyekezetről, ezeket a megjegyzéseket, így, a 
maguk általánosságában, mégsem érzem 
meggyőzőnek. (Más a helyzet az avantgarde 
költőről, Balaskó Jenőről írt kritikájával: an
nak ítéletével magam is egyetértenék.) Talán 
nem is kell túlságosan komolyan venni La
tortól ezeket a hegyes kis mondatokat -  el
végre éppen ő válogatta és fordította Paul 
Celan magyar verseskötetét.

Igazságtalan volna persze, ha olyan költé
szetek értelmezését-értékelését kérnénk szá
mon Lator Lászlón vagy ezen a köteten, ame
lyekkel nem is foglalkozik. S ez annál is ke
vésbé vethető a szemére, mivel a műértő leg
fontosabb és legnagyszerűbb tulajdonsága az, 
hogy szereli tárgyát, és ezt a szeretetet formál
ja  át hol szakszerű elemzéssé, hol emlékező- 
anekdotázó meséléssé. Az emlékező elemzé
sekben nem is a megörökített történetekből 
kinyerhető információtöredékek a legfonto
sabbak, hanem a mesélés maga, amiben La
tor nagy örömét leli, hiszen ha a vershez ma
gához nem is, az élő irodalomhoz, az iroda
lom elevenségéhez alighanem hozzátartozik 
ez a gyakran szükségképpen indiszkrét kí
váncsiság. A kötet második részében, ahol fő
ként a hozzá korban közeli költőkről és -  
mindjárt kezdetnek -  ennek az írótársada
lomnak egyik elevenítő szelleméről, Sárközi 
Mártáról esik szó, ez a hang erősödik fel, 
anélkül persze, hogy a pályatársakról rajzolt 
alkalmi portrékból, többszörös közelítésekből 
(egy-egy költővel, Kálnokyval, Jékelyvel, Vas 
Istvánnal, Nemes Nagy Ágnessel, Kormos

Istvánnal két-három esszé is foglalkozik) ki
mosódna az elemzői szakszerűség. A Sárközi 
Mártáról szóló meleg hangú emlékező esszén 
túl a legszebbek a Jékelv-esszék. Egyrészt 
azért, mert az irodalmi anekdotázás magá
ban is igen kellemes műfaj, a szépírói igé
nyességgel elmesélt irodalmi eseményekben 
a pletyka édességét házasítja össze az anek
dota kedélyességével (például A CSILLAgto- 
RONY LAKÓJÁ-ban), de azért is, mert a futó 
elemzések is, de különösen az Új évezred 
felé alaposabb elemzése (Jékely HOSSZÚ- 
CSöNTÚ inkái) meggyőzik az olvasót arról, 
hogy Latornak igaza van, Jékely versei na
gyobb figyelmet érdemelnének. Az utóbbi 
elemzés egyben a műértői szem diadala is 
(kár, hogy nem szerepel az esszé mellett az 
eredeti vers szövege, mint sokszor másutt a 
kötetben).

Talán érdekes megjegyezni, hogy e műér
tői szem több ponton is összefut a (poszt)mo- 
dern irodalomtudománnyal, a szöveg elsőd
legességét, sokértelműségét, végső megfejt- 
hetetlenségét hangsúlyozó elméletekkel. A 
legfontosabb egyezés talán a tartalmi szem
pontú elemzés helyettesítése a szöveg belső 
mechanizmusainak, asszociációs lehetőségei
nek megmutatásával, de megemlíthetnénk 
azt is, hogy mindkettő a szöveg apró belső 
részleteire ügyel, mikroelemzésekkel dolgo
zik, s nem áll tőle távol, hogy a végleges mű
vet belső esetlegességekkel és ellentmondá
sokkal is megterhelt vagy megelevenített vi
lágnak tekintse, amelyen a koherens elemzés, 
a csábító-sejtető érzéki eszközöket racionális 
nyelvre fordító megközelítés óhatatlanul erő
szakot tesz. A párhuzam persze csak pillanat
nyi, hiszen a műértő szem számára a hagyo
mány, a mesterség és a henne megtestesülő 
kultúra minden: az irodalom talaja, formája, 
kerete, míg a posztmodern érzékenység leg
feljebb lehetséges elrugaszkodási pontnak 
látja, s a maga semmire sem kötelezően tole
ráns pluralizmusával viszonyul hozzá. Úgy is 
mondhatnám: a műértő szem tudja, milyen 
a jó vers, mert tudja, a vers milyen (gyakor
lati) szabályait örökítette át a szeretett hagyo
mány, a „posztmodern” szem már vers és 
próza között sem mindig tesz különbséget, 
mert egyáltalán nem keres szabályt.

Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a 
Szigettenger szabálygyűjtemény. Bármi
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lyen sokat tanulhat is belőle az olvasó a vers
ről, a versmondatról (a szép Szabó Lőrinc- 
elemzésből például), a rímekről (például a 
tiszta, a túl tiszta, az eldugott, a hanyag, a tri
viális vág)' az elhasznált rímről) és a mester
ség más kellékeiről, Latortól mi sem áll távo
labb, mint a szabályok merev tisztelete. Ép
penséggel az gyönyörködteti a legjobban, 
amikor valaki értő módon, okkal és hatáso
san tudja áthágni a szabályt. De a műértés 
csak a szabály ismeretét -  megmutatott, meg
villantott vagy legalább sejtetett ismeretét -  
követeli meg, a betartását már nem. Nem is 
a szabály a legfontosabb benne, hanem az, 
amit eleven irodalomnak neveztem: a szöveg 
értő szeretete.

Összegzésül, s a Latortól idegen tanulsá
got helyettesítendő, álljon itt Lator Nemes 
Nagy Ágnesről mondott ítélete s a belerejtett 
elemzői eszmény, amelynek ő maga olyan tö
kéletesen megfelel: „N ekem  éppen ez tetszik A 
HEGYI KÖl.TŐ-few a  legjobban: a  vá ra tla n u l k i
nyíló, a z  egészet bevilágító mikroelemzések sora. És 
a tanulm ány m inden  során á tü tő  szenvedély, amely 
nem  torzítja, sőt pontosabbá teszi a  képet. ”

Babarczy Eszter

PÓTNYOMOZÁS

Szántó  Piroska: A kt
Európa, 1994 . 2 9 9  oldal, 5 5 0  Ft

Vas István önéletrajzi nyomozása a szerző ha
lála miatt jóval a kijelölt végpont előtt félbe
szakadt. A töredékesen is a század legmé
lyebb, legokosabb és legszebb magyar merno- 
átjai közé utalható mű a tervek szerint 1956. 
november 4-én ért volna véget, amikor -  Pet
ri szavaival -  „a város arra ébredi, lövik szé t”. 
Nyilvánvalóan jelképes, jelentésgazdag dá
tum választás: „a líra  regénye” -  mint nevelő- 
dési regény -  véget ért. így a végpont, anél
kül, hogy az író szövegszerűen elérte volna, 
mégis lezárja és befejezi a könyvet: o n n a n  
nézve minden látszólag bizonytalan vonal 
rajzosabbá, élesebbé válik, a hézagok kitöl
tődnek, hisz jól tudjuk, hogy minden oda 
tart. Csak formálisan töredék tehát Vas em

lékirata, a szó szellemi értelmében befejezett 
egész, a beletitkolt perspektíva megszünteti a 
hiányokat. És talán nem túl kalandos a felté
telezés: szerzője eleve „végleges töredéknek” 
szánta, hisz komolyan nemigen gondolhatott 
az ötvenes évekről vagy a forradalomról szó
ló fejezetek publikálására. És -  nagy barátjá
hoz, üttlikhoz hasonlóan -  talán volt valami 
súlyos komplexusa a forradalom megírásával 
kapcsolatban: tudta, hogy nem térhet ki a fel
adat elől, ám egyre csak halogatta, tolta és 
görgette maga előtt, míg végül túlkergette a 
túlvilágra. (A Buda forradalmi részletei 
ugyanerről a kibogozatlan lelki gubancról 
árulkodnak.) Mindezek fényében inkább 
csak szép testamentum, egy több évtizedes 
emberi-szerelmi szövetség újbóli (végső) 
megerősítése, mintsem megfontolt művészi 
vágy a halálos ágyon elsuttogott, a bajtársi 
feleségnek szóló felhívás: „Fejezd be a  könyvel, 
ha én  nem  tudnám , tudod, m eddig akarom  írn i. ” 
Szántó Piroska természetesen nem vállalkoz
hatott erre, de megpróbálta „egyelőre az útjelző  
cölöpöket levern i”. Vagyis kijelölni legalább a fő 
tájékozódási pontokat. Továbbépítve a Vastól 
származó metaforikát: ha nem is folytatni a 
kényszerűen „félbeszakadt nyom ozási”, de a tőle 
telhető legalaposabb pótnyomozást végezni 
közös életük lezáratlan ügyeiben. Az Akt 
publikálásának ez lehetett az egyik legfőbb 
indítéka.

Persze: VOI.TAM ÉN is valaha -  mondja a 
kötet nyitó ciklusának címe, magyarán Szán
tó Piroska határozottan bejelenti igényét a .sa

ját életére, a saját emlékeire. Határozottan, 
de nem túl hangosan: az itt felsorakoztatott 
írások egyike sem harsány vagy túlzottan 
nagyigényű; két kisebb, vallomásszerű futam 
a festői mesterségről (Az ÁLARC; A FESTŐ ÁL
MA); két hosszabb emlékezés a politika és a 
művészet, az élet és a történelem kapcsola
tairól (Beszámoló a „mozgalmi munkám
ról”; 1942. MÁRCIUS), végül egy valódi no
vella benyomását keltő önéletrajzi karc (In- 
kongruens). Talán ez utóbbi a legígérete
sebb -  és legszórakoztatóbb -, ám mégsem 
tud élni a maga által előtárt lehetőségekkel: 
első, meglehetősen furcsára sikeredett házas
ságának és svájci csempészkalandjának rajza 
igencsak vázlatosnak mondható, sokszor né
mileg közhelyesen és túlzott nagyvonalúság
gal lép át lényeges helyzeteken. Az alaposság
nak e hiánya végül olyannyira megbosszulja
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magát, hogy a memoártárca elolvastával csak 
nagy erőfeszítéssel fojthatjuk vissza a némileg 
udvariatlan kérdést: ugyan miért kellett 
mindezt elmesélni?! Egyszóval privátak kissé 
e ciklus feljegyzései, írójuk nem képes önma
gát „Szántó Piroskává” formálni, az elbeszélő 
énből nem lesz megformált én, mindössze 
szellemesen és gördülékenyen megfogalma
zott anekdoták hősnője marad. „írd  csak le -  
biztatott Pista - ,  ha nem  tud n á d , a z  igazságnak  
á tü lő  ereje v a n ” -  idézi támogatásul Vas István 
jó  tanácsát. Ám ez most inkább csak „valádi”, 
mint „igaz”, e történetek hitelesek, ám nem 
feltétlenül szükségszerűek, többnyire hiány
zik belőlük az a bizonyos „átütő erő”. így a 
fentebb kissé udvariatlannak titulált kérdést 
akkor is fel kellett tenni, ha pontosan tudjuk 
rá a választ: ezek az anekdoták mindenek
előtt Vas Istvánnak szólnak, néha valóban 
megszólítva a költőt, de többnyire csak átvitt 
értelemben, a nagyszerű élet- és pályatárs 
volt legfőbb inspirálójuk, láthatatlan hősük 
és hallgatójuk.

Azonnal megnő hát az írás hőfoka, ha ma
ga a főhős lép színre, a szöveg nagyobb di
menziókat, szélesebb távlatokat kap, és mű
ködésbe léphetnek Szántó Piroska már ko
rábban is megcsodált írói erényei: a lényeges 
és a lényegtelen közt nagy biztonsággal ha
tárt szabó arányérzéke; széles körű, a gaszt
ronómiától az irodalomtörténetig teijedő, 
mindenekelőtt szenzuális jellegű anyagisme
rete; erős, csak ritkán kihagyó öniróniája, 
mely többnyire megóvja az önsajnálattól vagy 
az alkatától nem teljesen idegen kérkedéstől, 
az a gondoskodó szeretet, mellyel friss palán
tát nevel a legcsenevészebb humoros vagy 
groteszk helyzetecskéből is: szituációérzéke; a 
gyermeki és mégis rafinált rácsodálkozás az 
emberi lény legapróbb moccanásaira. Az em
berek iránti lankadatlan érdeklődés a moz
gatórugója „pótnyomozásainak”. Semmi sem 
kerüli el a figyelmét, egy kéztartásból, egy el
harapott szóból, egy félbemaradt mozdulat
ból képes néha felvázolni egy ember teljes 
személyiségét. Bízik a szemében; amit a port
réfestő nem alkothatott meg, azt most pótolja 
a nyelv közegében. Nem irodalmi táblaképe
ket sorakoztat egymás mellé, mert szinte zsi
geri módon irtózik attól, hogy kimerevítve, 
befejezettnek (vagyis halottnak) ábrázoljon 
bárkit is. A „portrévázlatok” inkább több karc

egymásra vetítései; mint a rontott fényképe
ken, szinte mindig „bemozdulva” látjuk a 
modellt, ám ezek szándékos „hibák”, a gesz
tusok egymásba folynak, átívelnek az időben, 
egy régen megkezdett mozdulat esetleg évek 
múltán folytatódik, egy jelentéktelennek lát
szó mellékmondat jelentőségére esetleg hó
napokkal később derül fény. És nem kész 
vagy lezárt magának a portretistának a szemé
lyisége sem, állandóan át- és újraértékeli nem
csak modelljét, de önnön rajzának hitelessé
gét, belső igazságát is, küszködik, vitába száll 
saját megállapításaival, annak érdekében, 
hogy' megtalálja a Másik életének belső igaz
ságát, személyiségének megformált centru
mát. Ez a dialogikus portréfestés hallatlanul 
dinamikus, mindig mozgásban van, viliódzik 
a szöveg, akár az írások modelljei. Egyik mes
tere egy méltatlanul elfeledett múlt századi 
arcképrajzoló: Pálffy Jánost megkapó hom
mage illeti a kötetben (Az ABC FELE).

„ A z én vérnyom ásom at csak d p i  és A n y u  képes 
fe lh a jta n i” -  sóhajtja Vas István. Természetes 
hát, hogy a költő életének két ily ironikusan 
kitüntetett súlyú szereplője központi helyre 
kerül a kötetben, ők lesznek a két legnagy
szerűbb, legelevenebb arcképvá/.lat modell
jei. „Vasnéni" a pikírt megjegyzésekben nagy
mester, teljesen öntörvényű, az egyébként is 
excentrikus lipótvárosi nyelvhasználatot a 
végső groteszkségig facsaró, az elesettségé- 
ben is fenséges nagyasszony, a Forma dámá
ja. A Forma nevében tudja, hogy komoly em
ber a nyilasházban szerzett élményeiről nem 
beszél, hogy nem vesz tudomást az ötvenes 
évek megsemmisítő laposságáról és alakta
lanságáról: a salátára akkor is citrom dukál, 
ha évek óta legfeljebb tán a lexikonban látni, 
magára valamit adó ember nem elegyedik 
szóba „strapanőkkel”, és természetes, hogy 
„strapapörkölt” sem kerülhet az asztalára. És a 
megmentett Forma diadala a fenséges, a tel
jesen kifürkészhetetlen teremtőerővel elké
szített Sólet. Menye, Szántó Piroska remény
telen igyekezettel udvarolja körül, ám „Vasné
n i m l” minden hódítási kísérlet visszapattan. 
De minden hiába, ezt a szigorú, megnyerhe- 
tetlen öregasszonyt mégis szeretni kell.

Akár Ottlikot. Aki ugyancsak nem könnyű 
ember, hogy enyhén fogalmazzunk. Szemé
lyiségének elemi erejű kisugárzása csak ellen
tétes érzelmeket kelthet: „N élkülözhetetlen és
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kibírhatatlan. Im ádtam , és szél tud tam  vo lna  verni 
a  p o fá já t.” Szántó Piroska Ottlik-képe bizo
nyára hasonlóan ambivalens érzéseket tá
maszthat az olvasóban. írásai alapján magam 
is egy rendkívül elegáns, visszafogott, halk 
szavú, amolyan gentlem anlike jelenségnek 
képzeltem a regényírót -  bizonyára tudott 
ilyen is lenni. Ám Szántó Piroska most más
hová helyezi a hangsúlyokat, az ő Ottlikja egy 
déli temperamentumú, egy olasz tenorista 
hisztériájával fellépő, nagyszájú, a kímélet
lenségig önző, néha egyenesen kisszerű figu
ra: a Nagy Idol házipapucsban. Am a 
kulcsszó itt is -  mint a kötet összes írásában 
-  a szeretet. Ez rejlik Vas és Ottlik szörnyű, 
hajlépő veszekedései mögött, ez irányítja 
Ottlik és a felesége odi et amo csillagképű kap
csolatát, és persze ez kormányozza Szántó Pi
roska portrérajzoló ceruzáját is. És ekkor ta
lán rádöbbenünk „Cipi” irtózatos dühkitöré- 
scinek, hagymázos vértolulásainak belső in
dítékára is: ez a nagyszerű író elemi, pusztító 
erejű módon vágyott a szeretetre. Ez sokszor 
nagyzási hóbort, ám többnyire csak esendő
elesett, szívszorítóan gyarló szorongás. Min
denki félelme hát, ám Ottliknak volt elég bá
torsága, hogy escndőségét mintegy közszem
lére tegye, pőre kreatúrává üvöltse önmagát. 
Harsánysága nyilvános gyónás, indulatroha
mai szemérmesen elsuttogott vallomások. 
Ilogy végül sikerei közt is elhagyatottan, ra
jongói táborában is árván járja végig a „m in
den testnek ú tjá t" .

Ez utóbbiról beszél a könyv legnagyobb 
írói teljesítménye. A címadó Ákt Vas István 
testének portréja. Rendkívül kényes, az el
mondható határán fekvő téma, és csak tisz
telet illeti Szántó Piroskát, hogy egyetlen pil
lanatra sem siklik félre a tolla, páratlanul biz
tos ízléssel, hibátlan arányérzékkel ábrázolja 
élete társa néha meghitt, néha furcsán ide
gen, fogyó és hízó, diadalmas és lepusztult, 
szép és csúnya, egyszóval megrendítően em
beri testének történetét. A test emlékezete 
van oly mély, mint a léleké -  vagy dehogy, 
badarság, ugyan ki tudná történetüket elvá
lasztani? Ennek a megrázó prózaversnek 
minden sorából valami kései, ám korántsem 
rezignált vagy szomorkás, inkább büszkén 
dacos tapasztalat sugárzik. „Persze, boldogan 
éltek, m íg m eg nem  haltak. D e m eghalnak. ”

B á n  Zoltán  A ndrás

„ÉN CSAK TORKIG 
VOLTAM MÁR...”

Berták László: P riusz  
Századvég, 1994 . 134  oldal, 3 2 0  Ft

„Lett ott bennem, valahol nagyon mélyen, egy ret
tenetes súly, egy kőhegy, egy vasbánya, am i húzott 
befelé, de tartott is, hogy a  szél irányába el ne re
püljek, hogy gyanakodjak, tartózkodjak akkor is, ha  
ta lán  nem  kellene. S  lett kifelé, k ív ü l egy sokáig  
elmosódott arc, egy képmás, egy élet, amely betelje
sedni, élni a ka rt.” Bertók László dokumentu
mokból és elbeszélő meg értelmező kom
mentárokból egybeszerkesztett emlék
iratkollázsa sorsot meghatározó, a személyi
séget tűzpróbában mcgedző szakaszt nagyít 
ki az önéletrajzból. 1955. augusztus 23-án a 
demokrácia elleni izgatás vádjával letartóz
tatják a főiskolára éppen fölvett költőjelöltet 
és néhány barátját. A házkutatás, a kihallga
tások, a koncepciós per, a büntetés fölfüg- 
gesztése, az amnesztiáért való szívós, sikerte
len küzdelem, a munkaszolgálatos katonás
kodás, a szabadulás 1956 novemberében: ez 
az eseménysor a cselekmény első, hosszabb 
terjedelmű része. A Priusz alapgondolata 
szempontjából nem kevésbé súlyos az 1957- 
től 1990-ig, az érvényes rehabilitálásig eltelt 
idő sűrítettebb, rövidebb krónikája, a megje- 
löltség miatti hátráltatások, gáncsok, előítéle
tek fölidézése és azé az elszánt erőfeszítésé, 
amelyre a belső egyensúly megmentéséhez, 
megszilárdításához szükség volt. A „történe
lem” átgázolt a személyes életen, olyan sebe
ket ejtve, amelyek még a behegedés után is 
visszasajognak, nyomokat hagyva, amelyeket 
sohasem lehet véglegesen eltüntetni.

A vád (a legtömörebb változatban) így 
hangzott: „Berták László több társával 1952-ben  
létrehozott egy illegális irodalm i kört, amelynek cél
j a  volt demokráciaellenes versek szerkesztése. 1955-  
ben ezt a z  irodalm i kört fe lú jíto tták , azzal a  céllal, 
hogy a  fe n n á lló  társadalm i rend ellen izgassanak. 
B ertók több demokráciaellenes versel írt, am it m á
soknak elkü ldö tt.” A z  1955-ben megalakult Ady 
Endre irodalmi körnek négy tagja volt, az 
„izgató” verseket tízen ha olvashatták -  
ennyit a kör tevékenységének társadalmi ve
szélyességéről. Céljaikról, programjukról az 
október 1-jén kelt vádirat tartalmaz össze
foglalást. Narodnyik nézeteket vallanak; ver-
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seikkel az. elnyomott parasztságot akarják 
kiemelni a nyomorból, küzdenek a „beadás” 
ellen. Költészetük „nem lesz pártos, hanem  csu
p á n  művészi, és nem  fo g ja  tám ogatni a  P árt poli
tiká já t”. Utólag könnyű észrevenni az ellent
mondást a pártatlanság és a parasztság 
„kizsákmányolása” elleni küzdelemmel való 
szembeszállás programja között, de nyilván
való, hogy Bertókék akkor „a Pártnak” alá
rendelt irodalom elutasítását nyilatkoztatták 
ki mindkét formulával. Még veszélyesebb 
volt rájuk, amit politikai nézeteikről tudott 
meg az AVH és a bíróság: helytelenítik a 
pártvezetők dicsőítését; az AVH kínozza ál
dozatait; nincs sajtó- és szólásszabadság; szov
jet gyarmat vagyunk; az ország külpolitikája 
hasonlít egy „süjedő” (!) hajóhoz és hasonlók. 
Ezek a vádak és az „ügyhöz csatolt tárgyi bi
zonyítékok” alapján szabtak ki -  némi jóin
dulattal -  Bertókra másodmagával nyolc hó
napi, két társukra egyévi és nyolc hónapi 
börtönbüntetést.

A dokumentumok nagyobb része a letar
tóztatástól a csak harmincöt évvel később ki
harcolt rehabilitációig tartó jogi processzus 
iratanyaga, benne egykori versek is; a másik, 
kisebbik csoportjuk az egyetemre való beke
rülésért folytatott szívós küzdelmet hitelesíti. 
Az utólag (1990-ben és 1992-ben) megírt 
összekötőszövegben is ez az összefonódó két 
szál alkotja a cselekményt (ha tetszik, elszen
vedője oldaláról: a történést). Irodalmi vagy 
nem irodalmi eszközökkel sokféleképpen áb
rázolták az ötvenes évek koholt pereit; a hi
teles földolgozások közös jellemvonása, hogy 
az egyedi eset tárgyilagos ismertetésén át
dereng a modell, a történet „jó p é ld a ” lesz 
„az egész m echanizm usra, am i akkor m űködött”, 
ahogy Bertók mondja a magáéról. Az ő ese
tének sajátossága és a megközelítés eredeti
ségének záloga részint a továbbtanulás elti- 
porhatatlan ambíciójának motívuma, részint 
a büntetett előélet következményeinek szinte 
rendszerező számbavétele.

Bertók szabatosan meghatározza a kü
lönbséget a maga fölfogása és a hasonló külső 
sorsot elszenvedő politikai lázadó-, forradal
már- vagy mártírtípusé között. „Kérem, én nem  
akartam  m egdönleni a  rendszert. Fogalmam sem  
volt, hogyan kell elkezdeni a z  ilyesmit. É n  csak tor
k ig  voltam  m ár a  hazugságokkal, a z  igazságtalan
ságokkal, az elkeseredéssel, csak nem  volt m it enni,

csak nem  lehetett m ár élni. É n  csak éppen leérett
ségiztem, és szerettem vo lna  tovább ta n u ln i.” Az 
1956-os eseményekből való kimaradását is az 
értelmiségivé válás makacs céltudatosságával 
indokolja meg: „Kérem, én  beismerem, hogy m i
után kiengedtek a  börtönből, m iu tán  fe lfüggeszte t
ték a büntetésem hátralévő részének a  letöltését, s 
m iu tán  a  m unkaszolgálatból is szerencsésen meg
szabadultam , énbennem  továbbra is az m unkált, 
hogy valam iképpen talpra álljak, hogy tovább kell 
tanulnom , folytatnom  kell a z  életemet valahol ott, 
ahol kettétörték. ” Ezért nem harcolt a Mecsek
ben, nem ment neki ávósoknak, karhatalmis- 
táknak, rendőröknek. És ezért nem disszi
dált, mint társai közül nem egy. „M egvallom , 
nekem eszembe sem ju to tt. S  nem  azért, mert »itt 
kell helytállnom, ha beledöglök is«, nem. Voltam 
csak, m in t a  fa ,  m in t a  fű s zá l, am i oda va n  nőve 
a fö ld h ö z .”

Azért kellett idézni ezeket a kulcsmonda
tokat (amelyek egyben a szerkezet ívének tar
tópillérei) a P r iu s z  elejéről és végéről, hogy 
világosan kitessék: Bertók többre tör, na
gyobb megoldandó föladattal viaskodik, mint 
az ötvenes évek kommunista „igazságszol
gáltatásának” leleplezése. A magyar társa
dalom fejlődését évszázadok óta akadályozó, 
züllesztő baj folytonosságára döbbentik rá a 
vele történtek: a paraszti polgárosodás fele
másságára, hátráltatására, beteljesületlensé- 
gére. Arra a mérhetetlen igazságtalanságra, 
amelyről a mesei utópia keserédes hangján 
mondott véleményt Fazekas; amely Aranyt 
annyira gyötörte, hogy A fa lu  BOLONDjÁ-t 
és a B o l o n d  ISTÓK-ot töredékben hagyta; 
amelyet Gárdonyi, Tömörkény novellisztiká
ja szomorkás szordínóval jelzett, Ady, Móricz 
harsányan, kihívó, lazító hangon kiáltott 
világgá, s a népi írók társadalmi agitációja 
a cselekvő beavatkozás küszöbéig vonszolt 
előre. Bertók prózája ebhez a láncolathoz 
csatlakozik folytatásként és perújrafelvétel
ként.

Indulatának két gerjesztője, a parasztság 
kizsákmányolása miatti fölháborodás és a ke
serűség, hogy tehetség, kitűnő bizonyítvány, 
hivatástudat nem elég a továbbtanuláshoz, 
közös eredetű. A bíróság által egykor inkri
minált korai Bertók-versekben fölhangzó pa
naszokat, fenyegetéseket, átkokat a kibonta
kozás frusztrálása, a gúzsbakötöttség miatti 
tehetetlen düh erősíti föl.
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„A fö ld , ezer év  délibábja, 
ráfonódik népem  nyakára, 
és szív ja  véréi, fo jtogatja .
Ó ja j  bekapja, nézd, bekapja.

M a  átok lett m inden göröngye.
Ja jszó  tapad m a m inden  rögre.
É s m indez m ég nem  elég néki...
N épem , szólj rá! szavadat érti.

T i emberevő vad  kufárok, 
akik m iatt a  fö ld  m a átok, 
vigyázzatok: a  nép szavára  
a  fö ld  bekapja, aki b á n tja .”

( I n t é s )

Az. Át o k  mottószerű alcíme fölöslegessé 
teszi a keletkezéstörténeti eligazítást: „Egy 
egyetem és két fő isko la  elutasított”. Bezárulni lát
szik a sors, a továbblépni akaró leküzdhetet
len akadályba ütközött.

„Hogy nincs tovább, előttem szakadékok, 
betonfal... semmi... farkasfogó  csapda. 
Köröttem roncsok: vágyak, tervek, célok... 
Á tkozd  m eg Isten, aki így akarta.

A k i lefogta tovább lépő lábam, 
edd betömni igyekszik a  szám, 
aki kínosan röhög m ajd u tánam , 
ha elkerülöm, s lehagyom talán.

M ért kell letörlen m aradnom , ha mennék, 
ha v a n  erő bennem, vágy és akarat, 
s nézni, ki kínlódott a  nehezén innét, 
am in t erőlködik, s végü l lemarad. ”

Bertók kortárs irodalmi példaképei akko
riban Illyés Gyula, Veres Péter, a válságban 
megnövő Benjámin László és Csoóri Sándor; 
világ és világkép, tematika és hangvétel dol
gában egyaránt a fiatal Csoórihoz fűzi a leg
közelebbi rokonság. Nem maradandó eszté
tikai értékük miatt becsüljük ezeket a verse
ket, hanem a gondolkodás becsületességéért, 
a naivnak is nevezhető, valójában bátor szóki
mondásért, az uralkodó korszellemmel szem
beforduló független erkölcs tisztaságáért.

A P r iu s z  v e rsb é li  e k v iv a le n sé t a  p á ly a k e z 
d ő  z se n g é i h e ly e tt  a z  1 9 7 9 -b e n  k e le tk e z e tt  
D éd a pá m , M Á RCius-ban fe d e z z ü k  föl. A  k é t 
ré szb ő l á lló  h o s s z ú v e rs  m á s o d ik  fe le  tá rg y ik ig

és motivikusan közvetlen előzménye a doku
mentumokra épülő későbbi prózának. Nyo
matékos ismétlés emeli ki a vers vezérmotí
vumát: „összekeverem m agam at vele”, „összekeve
redtem végleg dédapám m al”. A dédapa: legenda 
és mítosz, de történeti valóság, sors- és kor
társ is Bertók szemében. Jobbágynak szüle
tett, félelmetes erejű, feltörekvő paraszt. Be
tyárok cinkosa; tiltakozik a kiegyezéses világ 
ellen, pálinkát főz, vállalkozik,

„akkora lendülettel, m in tha  ezer 
év öklét a karná  szétfeszíteni, 
építkezik, fö ld e t vesz, pereskedik, 
s ha s ípu jjú  ingét fe ltű r i, szalad, 
ki merre lá t s ordít: »a Peti Csicsa 
lovat akar n yú zn i, meneküljetek!« ”

Buta véletlen végez vele, „hatvannégy éve
sen abba halt bele, /  hogy m egrágta  a  ló"-, a lórú
gás a vele összekeveredett dédunokát éri, ta
lán „azért n incs /  befejezve m indm áig  annyi m in 
d en ”. Betyárság, dutyi, szabadulás után is buj- 
dosás: a dédapa és a dédunoka sorsképletét 
a társadalmon kívüliség, a feltartóztatás, a 
hiányos, mert erőszakkal megakadályozott 
önmegvalósítás tudata olvasztja egybe a miti
kus visszatérés, sorsszerű ismétlődés jegyé
ben. A vers a jövőt faggató szkeptikus, de 
nem ridegen bizalmatlan kérdéssel /.árul:

„s k i lesz az, aki á tn yú l m ajd  fölöttem , 
fia m m a l együtt, és m ondjuk, százötven, 
vagy talán száznegyvenkét év m úlva , hogy 
dédapám  életkorát n e  feledjem , 
tehát kétezeregyszázhuszonegyben, 
ta lán  m árcius tizenötödikén, 
ta lán  dédunokám m al és helyettem  
elm ondhatja itt, hogy befejeztem?”

A próza nem szárnyal ilyen merészen elő
re az időben. Bár az utolsó oldalon olvasható 
igazolás arról szól, hogy az 1955. évi ítéletet 
semmisnek kell tekinteni, a befejezés nem 
tesz derűssé, nem nyugtat meg. Egy előbbi 
álrehabilitáció csalafintaságára ráébredve 
Bertók egy lappal előbb fakadt ki durvaságá
ban is meggyőző, fájdalmas költőiséggel: 
„H ál akkor le vagytok szarva! K ülönben is húsz 
éve már, m eg huszonöt éve, m eg harm incöt éve, 
m eg az egész élet m á r!” A kifosztottságnak, a 
megalázott érdem számonkérésének disszo
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náns hangzatát nem oldhatja harmóniává a 
későn jött fölmentő végzés. Ha van valami 
biztató és fölemelő a történetben, akkor az a 
család, a barátok, a falubeliek megható ra
gaszkodása, tettekben megnyilatkozó együtt
érzése: „S most egyszerre szoru l el a  torkom és önt 
el a  melegség... H iszen  nem  csupán az igazságta
la n  m eghurcoltatáson és a z  évtizedekre rám  sütött 
bélyegen, hanem  a  fe lém  sugárzó szerelőien is m ú 
lott, hagy közben »felnőttem«, s hogy am ikor gyön
g ü lt a  szorítás, fö l  tud tam  á lln i."

A  dokumentumokat montírozó próza ér
tékét a dolog természeténél fogva nem 
annyira a nyelvi-stiláris szépség, választékos
ság határozza meg, inkább az „anyag” célsze
rű elrendezése, a tények lényeget kidombo
rító csoportosítása, a szerkezet. Ennek a kí
vánalomnak eleget téve, Berlók mind
azonáltal a szó szoros értelmében vett szép
prózai kvalitásairól is meggyőz, a PRiUSZ-ban. 
Fogalmazásmódja pontos, higgadt, tárgyila
gos. Tartózkodik a kifejezés naturalista vagy 
expresszív túlcsigázásától. Ahol lehet, refle
xió helyett szimbolikus sugallatú képbe sűríti 
emlékezéssé ülepedett egykori tapasztalatát. 
A háborút átélt és utána kamaszodó nemze
dékét azzal jellemzi legtalálóbban, hogy a 
frontharcok után visszamaradt fegyverek, lő
szerek, gránátok bármikor fölrobbanhattak 
(s föl is robbantak) a kezükben vagy körülöt
tük. A börtönélmények leírásában semmi 
sokkoló borzalom. „N em  vertek m eg" -  jelenti 
ki szárazon Bertók; de, mintha diavetítővel, 
felsorakoztatja a képeket, amint meztelenre 
vetkőztetik, pofonnal fenyegető pózban hall
gatják ki, az őrök vastag szőnyegen járkálnak 
a cellák előtt, és leselkednek, amit abból lehet 
tudni, hogy „a »cirklit« visszaejtették a  »kukucs
kálóra«”: az effélék a fontos apró tények mű
vészetének remeklései. Négy-öt mondatban 
idézi föl „begolyósodásának” példájaként azt a 
hallucinációt, hogy édesanyja zokog a közel
ben; nyugtató injekciót kap, és e pillanat lelki 
hatása életfogytiglan prolongálódik: „Azóta  
va n , hogy pánikba  esem, ha  észreveszem, hogy »f i 
gyelnek«, hogy a z ablakon ál esetleg belát valaki, 
hogy lelten érnek, bármilyen árta tlan  dologban.” 

Stilisztikai telitalálat egy csak bonyolultan 
és tökéletlenül körülírható jelentésű igealak 
sűrű használata. Ez a „Kérem” mondatbeve
zetés, amely arra mindenképpen alkalmas, 
hogy elbizonytalanítsa vagy éppen hajléko

nyabbá, többértelművé, árnyalatossá tegye a 
„modalitást”, azt a hangnemet, amely szava
kon innen és túl érezteti meg a beszélő érzel
mi és értékelő viszonyát az elmondott vagy 
dokumentált élettényekhez. Lehet udvarias 
megszólítás, lehet ironikus; kifejezhet sértett
séget, gúnyt és mentegetőzést; szerepelhet 
töltelékszóként és visszakérdezésként. Bertók 
szóhasználatában ezek az értelmezési változa
tok nem oltják ki egymást, s a „kérem” ismét
lése nem vezet modorossághoz. Az implicit 
olvasó megszólítása dialógusszerű beszéd
helyzetre utal, a tárgy nélküli tárgyas igealak 
sokféle felhangja a befogadók, a címzettek 
kiilönféleségét érzékelteti.

A Priusz a kiszolgáltatott, meghurcolt, 
megjelölt, erkölcsi tartását mégis megőrző 
ember helyét határozza meg élete külső és 
belső koordinátái között. A kötetben szereplő 
másik írás, a Mintha örökké élnél Bertók 
életének történelmi gyökereiről szól: szülőfa
luja és családja középkorig visszanyúló histó
riájáról, saját születéséről, álmairól, emlékei
ről. Háborús filmkockák peregnek, a babo- 
násság, javasság, népi hiedelmek maradvá
nyai bukkannak föl, boíjú születéséről olva
sunk megelevenítő erejű életképet. Egyre ne
hezebb föltámasztani és életben tartani a tá
volodó múltat; a történelem, a nyelvtudo
mány és a folklór nyújtotta segítségen kívül 
a még élő öregek emlékezete marad még -  
egyre fogékonyabb -  támpontnak. A vállalko
zás nehézségét, az „eltűnt időből” „megtalált 
időt” varázsoló szellemi erőfeszítést, Bertók 
viszonyát kollektív és személyes múltjához 
eredeti hasonlat teszi szemléletessé, költésze
te egyik vonulatára is érvényesen. „M intha egy 
hatalmas kőtömb előtt állnék, am it m eg kell mozdí
tanom, s képes is lennék rá, ha  m egtalálnám  azt a 
részét, ahol megmarkolhatom , s ahol a  holtpontján  
a  legkönnyebben átfordíthatom . E lindulok, körbe
járok, tapogatom, nézem , m in t egy alaktalan  
élőlényt, aki viszont engem  néz, de nem  tám ad, nem  
ellenségem, csak tudja , hogy dolgom va n  vele, s 
hogy nem  segíthet. Vár. H a  meghátrálok, eltűnik, 
visszahúzódik. H a  odanézek, fö lveszi fo rm ájá t. Á l 
tudom  ugrani, lebegni tudok fö lö tte, de nem. tudom, 
hogy fo g h a tn á m  m eg .”

Nem régészkedés vagy néprajzi tanul
mány s főleg nem nosztalgikus album a 
Min tha örökké élnél. A költőt, az írót, az 
embert természetes érdeklődés sarkallja,
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hogy számot vessen eredetével: honnan jött, 
miből lett. Másik indítéka a hűség és a szere
tet ősei és világuk iránt, anélkül hogy hamis 
ábrándokat táplálna magában e világ jövőjé
ről. A „jegyzetek, közelítések” (ez az alcím) tuda
tosan vállalt töredékességet sejtetnek; érez
zük, lett volna még Bertóknak rekonstruál
ni-, megeleveníteni-, elbeszélni-, továbbadni- 
valója, s talán önmagán tett fájdalmas erő
szakkal szakította meg a „vései prózát”, 
ahogy baráti körben neveztük a régóta ter
vezett opust. Aki elolvassa az édesanya utolsó 
betegségéről és haláláról szóló megrendítő 
lapokat a könyv végén, a dermesztőén pon
tos portrét, az olajjal átitatott talajon megállt 
könny metaforáját, megérti, miért szakadt 
vége az emlékidéz.ésnek. És bízik benne, 
hogy nem végleg.

Csűrös M iklós

HOGYAN JUTOTTUNK IDE?

Gerő A ndrás: M a gyar polgárosodás 
Atlantisz, 1993 . 4 3 4  oldal, 3 9 6  Ft

Gerő András tanulmánykötete tizenöt tanul
mányt tartalmaz, az első 1978-ban, az utolsó 
1992-ben jelent meg. A közel tizenöt évet át
fogó különböző műfajú írásokban megjelenő 
gondolatsorozatot a már a címben is jelzett 
idea: a polgárosodás fogja össze.

Az utóbbi évtizedben divattá és szükséges
sé vált a polgárosodásról beszélni. Gerő ér
deklődése talán a szükségességből, de egyér
telműen nem a divatból következik; koráb
ban kezdett el a témával foglalkozni. A divat 
mindig veszélyes a történetíró számára, nagy 
a csábítás, hogy a múltról ne csak beszéljünk, 
hanem azzal érzelmileg is azonosuljunk. A 
szerző nem esik ebbe a hibába: a múltat múlt
nak, a jelent jelennek fogja fel, s ez lényeges, 
hiába van a kijelentésnek „cipőt a cipőbolt- 
ból” jellege. Gerő írásai a mának éppen 
annyira szólnak, amennyire történelmi írás
nak szólnia kell: azt vizsgálja, hogyan jutot
tunk el a mához, azaz segítséget nyújt annak 
megértéséhez, hogy hol is vagyunk. Nem

azonosul a múlttal, s nem is utasítja el; érti, 
hogy egyikre sincs lehetőségünk: tudomásul 
kell venni a múltat, eseményeivel, értékrend
jeivel, hogy a ma eseményeit és értékrendjét 
az önismeret teljes páncélzatában kíséreljük 
meg alakítani.

Kronologikusan a kötet többé-kevésbé fel
öleli az ún. hosszú XIX. századot: a reform
kortól a dualista birodalom végéig. A „kezde
tek”, azaz a napóleoni korszak hiányáért a 
két világháború közötti, sőt részben a háború 
utáni időszakra való kitekintés kárpótolja az 
olvasót.

Tanulmánysorozatról és nem rendszeres 
(monografikus) feldolgozásról van szó; ezt 
azért hangsúlyozom, mert ebből következően 
nem lehet a szerzőnek felhánytorgatni a „hi
ányokat”, saját érdeklődése és értékrendje 
határozza meg, hogy mikor miről ír, mi az a 
téma, amelyhez hozzákapcsolja a magyaror
szági (és mindenekelőtt a magyar) társa
dalomról, politikáról, kultúráról kialakított 
nézeteit.

A vizsgált avagy tárgyalt időszak átalakulás 
korszaka. Arról természetesen lehet vitatkoz
ni, hogy az adott átalakulás mikor kezdődött 
s mikor fejeződött (fejeződik) be, ha a törté
nelmi folyamatoknak egyáltalában van kez
detük és végük, és e két fogalom nem pusz
tán didaktikus segédeszköze a leírásnak és le
írónak. Az. átalakulás lényegét a különböző 
történészek a különböző korszakokban más 
és más alapfogalmakra, paradigmákra építet
ték és építik: hol a feudalizmusról a kapita
lizmusra való átmenet, hol a modernizáció, 
hol a polgárosodás kifejezéssel találkozunk. 
Az egyes paradigmák nem okvetlenül egy
mást kizárók, de ugyanakkor jelzik, hogy ki 
mit tart meghatározónak.

Valamennyi elképzelés a világ vagy leg
alábbis egyre táguló glóbuszunk egészében 
gondolkodik: feltételezi, hogy mindenütt ha
sonlójelenségekkel találkozunk. A hasonló és 
nem azonos kifejezés igen lényeges, mivel ta
gadhatatlan, hogy az Amerikai Egyesült Álla
mok feudalizmust nem ismert valósága, Afri
ka gyarmati tapasztalata és az öreg konti
nens, az Európa nevű úrhölgy sokszor túlzot
tan általánosított története nem „azonos”.

A totális megközelítés integratív része a vi
lág egységesülésének felfogása, ami nem
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pusztán azt jelenti, hogy minden egység (le
gyen az régió, ország, nemzet avagy indivi
duum) hasonló utat já r be, de azt is, hogy az 
egyik egység által bejárt út hat a másikra, 
mégpedig a legkülönbözőbb módokon, ame
lyek között igen lényeges meghatározó a tör
ténelmi aktotok fejében és cselekedetében 
megjelenő példakövetés.

Úgy vélem, a modernizációs paradigma 
egyik meghatározó momentuma éppen a 
monolit gondolkodás a fejlett és fejletlen egy
máshoz való viszonyítása s az értékeknek en
nek megfelelő besorolása. Értéksorrendet 
említettem, s úgy érzem, hogy a szerző szá
mára a modernizációs elmélet egyik proble
matikus eleme éppen az értékek túl általá
nos, nem elég konkrét volta. A modernizáció 
relációs fogalom; mindig a meglévőhöz ké
pest modernizálunk, és általában a meglévő 
példák lebegnek szemünk előtt. Ezzel szem
ben a polgárosodás zártabb tartalmi és érték
elemekkel telített fogalom, relatív elemei sok
kal kisebbek.

A modernizáció mint kifejezés ugyanak
kor egyértelműen tartalmazza az átalakítás 
tudatos végrehajtását, azt a feltételezést, 
hogy ahol ez van napirenden, ott a történe
lem nem történik, hanem csinálják. Nyilván
való, hogy a tudatos átalakító, formáló cse
lekvés meghatározó eleme az emberi történe
lemnek, de ennek kizárólagossá tétele s a pél
dakövetéssel való kizárólagos összekapcsolása 
a történelem végéhez vezet bennünket.

Gerő, úgy érzem, tudatosan szegül szem
be az aktivitást szinte kizárólagossá tevő mo
dernizáció (nem véletlen, hogy a kifejezés 
nem modernizálódás) fogalommal, s helyette 
a polgárosodás (és nem polgárosítás) para
digma mellett teszi le a voksát.

Mindezek alapján nem állítom azt, hogy a 
szerző számára pusztán egy polgárosodás 
van, hogy álláspontja szerint minden emberi 
közösségnek ugyanazon az úton kell végig
mennie, de ezen utak hasonlóságát egyértel
műen vallja, s sokszor, éppen a magyarorszá
gi történelem sajátosságaiból következően 
borotvaélen táncol az egy- és többdimenziós 
modellek között.

Egyértelműen leszögezi: „Történetileg a  po l
gárosodásnak n incs alternatívája, viszont a  po lgá
rosodás -  s így a polgár -  minőségének ig en .” 
(11. o.) Ezt a minőséget, a minőség lehetősé

geit és megvalósulását vizsgálja a kötet szinte 
valamennyi tanulmánya.

A mátrix, amelybe Gerő András a hosszú 
évek alatt elkészült tanulmányokat elhelyezi, 
egyértelműen mutatja ezt. A tartalomjegyzék 
ugyanis a következő fejezetcímeket tartal
mazza.

1. A  POLGÁROSÍTÁS ÚTJÁN, 2 . POLGÁROSO
DÁS A SZABADELVŰSIG ÉS A KONZERVATIVIZMUS 
METSZÉSPONTJÁN, 3. NEMZETEUDAT ÉS KUL
TUSZTEREMTÉS.

Gerő a polgár kifejezésnek konkrét tartal
mat ad, nem meg)' bele a történettudomány
ban és általában a társadalomtudományban 
folyó vitába, hogy ki mit ért polgáron: ő meg
határozza fogalmát, és ezt operacionalizálja 
tanulmányaiban.

Persze amikor polgárról, polgárosodásról, 
ne adj isten polgári korszakról beszélünk, az 
azonos fogalmon belül is különböző (bár nyil
vánvalóan összefüggő) dolgokról van szó. 
Hol jogi keretekről, hol általános társadalmi 
normákról, hol tényleges társadalmi lehető
ségekről és sokszor egyéni magatartásmó
dokról. Úgy vélem, a szerzőt mindenekelőtt 
ez utóbbi izgatja, ebből a szempontból vizs
gálja az összes többit. Ugyanakkor a polgár, 
polgárosodás elemzésekor, még a kulturális 
objektumok analízisekor is a politikát állítja 
a középpontba, annak ellenére, hogy tanul
mányaiban, hajói olvastam, a szokott citoyen 
szó nem fordul elő. Az állampolgár iránti ér
deklődés két szempontból szűkíti a leírást, 
akár egy monografikus feldolgozással, akár 
egy összefoglaló cikkel szemben is. A szokott
nál s ízlésem szerint a szükségesnél is kevésbé 
jelennek meg azok a peremfeltételek, ame
lyek között a Gerő által leírt és elemzett pol
gárosodás lejátszódik; az egyénre való kon
centrálás és a mélyfúrás jellegű tanulmányí
rás ezt nem is mindig teszi szükségessé, de a 
kötet talán egy ilyen esszét is megengedett, 
sőt megkövetelt volna. A politikára való kon
centrálás a polgár fogalom másik szokott ele
mét nyomja el: szó sincs a piacról. Ez nem is 
okozna általában problémát, de a piacnak a 
polgárlétről való lemaradása magának a po
litikának elemzését is megfosztja egy lénye
ges elemétől. Gerő sokszor morális megköze
lítésével szemben (és ez régi vitám a szerző
vel) jómagam a polgári politikát is eléggé 
nem hibáztatható módon mereven piacgaz
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daságnak fogom fel. Ebből következően más
képp értelmezem a dualizmus kori párt- és 
választási struktúrának a huszadik század ele
jére bekövetkező átalakulását. Abban egyet
értünk, hogy a probléma összefügg Magyar- 
országnak az. Osztrák-Magyar Monarchiában 
való létével, csak míg olvasatom szerint a 
szerző mindent ebből vezet le, én sokkal na
gyobb súlyt fektetnék a Magyarországon be
lüli hatalmi viszonyokra. Félreértés ne essék, 
én sem egészen értem (remélem csak még), 
hogy a politikai piacon miért nem jelentkez
tek ezt, azaz a közjogi poblémát félretevő 
áruk (azaz pártok), bár a régi viccnek meg
felelően magyarázni tudom. Alapvetően me
rev álláspontomból következően a belső pe
remfeltételek, a társadalmi struktúra polgá
rosodásának hiányából avagy különlegessé
geiből kísérelném meg levezetni az okokat, 
azokat, amiket Gerő, részben túlzottan bele
élve magát a kortársak gondolkodásába, 
pusztán az ország függetlenségének hiányá
val magyaráz. A szerzővel egyetértve én sem 
hiszek a Sonderwegben, pontosabban fogal
mazva minden út külön út. A honi út sajá
tosságaiban Beksics Gusztáv 1879-es gondo
latait követem: „ M íg  A n g liában  a  szabad eszmék 
terjedésével a  dem okralia terjedett, a  nemességet 
m indig  inkább absorbeálta a  polgárság, add ig  M a 
gyarországon a  szabad eszmék behatása a la tt jo g i  
f i d io  keletkezett. A  szabaddá tett egyének és testü
letek a  nemesi jogokban  (bár cím  né lkü l) részesít- 
tettek. N em  voltak nemesek, de jog a ikra  nézve n e
meseknek tekintettek. E z a  fic tió  létezik m ég jelen leg  
is. A  m agyar jo g i fe lfo g á s nem  azt m ondja, hogy 
a  nemesi előjogok m egszűntek, hanem  azt, hogy e 
jogok az összes népre kiterjesztettek; s így m egszűn
tek kiváltságot kép ezn i.’’ (Beksics Gusztáv: Az 
EGYÉNI SZABADSÁG EURÓPÁBAN ÉS MaGYAROR- 
SZÁGON. Budapest, 1879. 17. o.) Ez természe
tesen még nem magyarázat, de talán egy lé
pés a megértés felé, mint ahogy Gerő tanul
mányai is ilyen lépések.

A v ita , a z  e l t é rő  é r te lm e z é s e k  é s  m a g y a rá 
z a to k  s o ra k o z ta tá s a  a  tá r s a d a lo m tu d o m á 
n y o k b a n  fo ly ik , g o n d o l ju n k  itt c sak  a  Század
vég  P o l g á r o s o d á s  M a g y a r o r szá g o n  c ím ű  
s z á m á ra ,  s r e m é lh e tő le g  fo ly ta tó d ik  is o ly a n  
s z ín v o n a la s  írá s o k k a l ,  m in t  a m ily e n e k e t  a  
M agyar pol.g á r o s o d á S c ím ű  k ö te t  ta r ta lm a z .

Szabó D ániel

„A LÉT ÍR”

A hatvanas évek Derridájáról -  
a GrammatolóGIA „fél” magyar fordítása

Jacques Derrida: G ramm atológia I. rész 
Fordította M o ln á r M iklós 
É le tü n k -M a g ya r  M űhely, 1991 . 1 5 9  oldal,
2 0 0  Ft

„Ezért tehát a világjátékát kelt legelő
ször elgondolnunk: mielőtt megkísérel
nénk megérteni a játék összes formáját a 
világban.”

(Grammatoi.ócia. 84. o.)

1

Nem Hérakleitosz ostáblát játszó gyermek ki
rályának folytonosan változó mindensége, 
hanem a „transzcendentális jelölt” távo l lété
ben megmutatkozó világ az, ahonnan a játék 
paradigmája, az írás őseredeti voltának ideája 
előtűnik, még pontosabban -  s Derrida 
Rousseau-hoz kapcsolódó „kultúrfilozófiai 
reflexeit” is szem előtt tartva -  mint szövevény  
„lebomlik”. Az, aki a játékot megérti -  egyút
tal maga is játékos -  saját világának jeluniver
zumába, nagy és átfogó textusába, „szövi bele” 
a távol lévő „nyomait” éppen úgy, mint a fi
lozofálás egész európai hagyományát a gö
rögségtől kezdve egészen Heideggerig. 
(Gondoljunk „az idő  fo n a lá n a k ” és „a fo n a l  ide

jé n e k "  metaforikus szembeállítására a G ra m 
m a t o l ó g ia  legelején.)

„A vilá g  já té k a ” és a megszólaló nyelve 
egyaránt valamiféle ősírás hagyatékában rej
lik, amennyiben -  miként Derrida állítja: 
„...az írás állítólagos származtatottsága, bármily 
valóságos és m asszív is, csupán egy feltétellel volt 
lehetséges: hogy a z  »eredeti« »természetes« nyelv so
hasem  létezett, sohasem volt intakt, érintetlen az 
írástól -  ...m aga is m ind ig  írás v o lt .” (G ra m m a 
t o l ó g ia . 91 . o.) Másfelől pedig „a  v ilá g já té 
k a ” -  a Derridánál központi jelentőségű „on- 
toteológia” logoszát tekintve is -  nyelvjátékká  
alakult át; a játékos pedig a szabályokat vala
miféle arkhéként tapasztalja meg, még akkor 
is, ha nem lép ki a metafizikainak nevezett 
hagyomány vonzásköréből, sőt mindeközben 
a játékszabályok fölszámolását szorgalmazza.

Paradox szándék ez, amely elsősorban a
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différance  fogalmában ölt testet: „a v ilá g  já té 
k a "  vad, szertelen, szelídíthetetlen indulatok 
erőtere, ugyanakkor pedig nem több, mint 
épp hogy fodrozódó vízfelszín, szelíd hullám
verés. Mintha a legelőször elgondolandó 
egyúttal a legelső elgondolható volna, ame
lyet még nem gondoltak cl. Ez az „őserede
tinek” tűnő, ám a derridai filozófia hagyo
mányépületét, a heideggeri „nyomvonala
kat” tekintve nap mint nap alkalmazott ref
lex Azttártalan távlatokat engedélyez: a kezdet 
és a vég  felfüggesztése a pillantást a jeluniver
zum, az írás, a hagyomány kusza lenyomataira 
irányítja. így tehát a körbefnllanlva fölsejlőnek 
adományozható legelőször „a  világ  já té k a ” 
megnevezés.

E világ persze nem a borgesi/ecói könyv
univerzum egyetemes rejtvénytárának analó
giájára fogható fel, hanem a többféle tradíció 
metszéspontján -  mindig eklektikus módon 
megmutatkozó -  mindenség „plasztikus” 
nyelvjátékaiként; e világ napja mindannyi
szor a nyelvhorizonton kel föl s tűnik el.

2

Amikor a Dk la GRAMMATOLOGIE -  amelynek 
Molnár Miklós fordította („transzponálta”) 
első részét a múlt esztendőben vehette kéz
hez a magyar olvasó -  1967-ben napvilágot 
látott, Derrida a francia filozófiai életben 
Husserl-fordítóként, valamint a Tel Q uel esz- 
széistájaként volt ismert; a szöveg fogalmát és 
matériáját körberajzó nyelvészeti, szemioti
kái, filozófiai vizsgálódók egyikeként. Ám az 
1967. év nemcsak a GrammatológíA megje
lentének dátuma, hanem két másik, sziszte
matikusan összefüggő esszéköteté is: a L’ ÉC
RITURE ET LA DIFEÉRANCE-é (Az ÍRÁS ÉS A kü
lön BözöDÉs), valamint a Ia  voix et la phé- 
NOMÈNE-é (A HANG ÉS A MEGJELENŐ) is egy
ben. Innentől kezdve a Derrida-művek -  az 
évek számával arányosan -  kezdenek riasztó
an elszaporodni; s az olvasó, aki a hetvenes 
évek közepéig viszonylagos biztonsággal tájé
kozódik az opusok között, később már ta
nácstalanul tárja szét a karját: az imént föl
sorolt munkákban rejlő ígéretek helyén job
bára miért csak feladatok, nehézségek, meg
oldandó kérdések burjánoznak?

A fenti kérdés a filozofálás alapreílexeire

vonatkozott, ám a „burjánzás” legalább 
annyira érinti a formát is: vajon a ma már 
kétségtelenül alig fölmérhető hatású Derrida 
a szellemi élet mely területeire hatolt be iga
zán? Bármilyen szempontból közelítjük meg 
ugyanis a kérdést, mindig bizonyos határ- 
területekre lelünk, s ezeknek a területeknek 
mindegyike -  ellentétben „a v ilá g já té k a ” egy
ségesnek látott terrénumával -  a szó tradicio
nális értelmében eklektikus. Strukturalizmus, 
kultúrantropológia, nyelvfilozófia, Nietzsche- 
és I leidegger-recepció, kultúrfilozófia és poszt
modern, továbbá a legdivatosabb „vagy” -  
dekonstrukció vagy hermeneutika? -  zsidó 
hagyomány, történetfilozófia; bármelyik tar
tomány kerüljön is szóba, Derrida majd’ 
mindenütt Rilke idegenjeként tűnik fel. (Ér
dekes megfigyelni, hogy azok a|z áljviták, 
amelyek állandóan fölemlíttetnek a Derridá- 
val foglalkozó irodalomban -  elsősorban a 
Gadamerrel, illetve Searle-lel folytatott „dia
lógusra” gondolok -, nyilvánvalóan a süketek 
párbeszédeként hatnak.) Persze az. eklektikus 
mező tarkasága miatt nemcsak a Mester illet
hető, hanem legalább ennyire a kommentá
torok és parafrazeológusok népes serege is. 
Richard Rorty például, aki magát „jámbor 
w ittgensleiniánus nom inális Iá n a k” nevezi, a der
ridai „lextualitás” határjellegének -  filozófia és 
irodalom köztes állapotának - , eme „destruk
tív  o lvasa tnak” a létrejöttében kétfajta „ideáltí
p u s ” termékeny közreműködését látja: a „fa
f e j ű ” szakfilozóíüsét és a „ n a iv” íróét. (Dest
rukció f.s MEGKERÜLÉS. In: Literatura, 
1991/4. 444. o.)

Mindenesetre az a meglehetősen hosszú 
és rögös út, amely filozófiatörténeti értelem
ben a preszókratikától Saussure-ig, Heideg- 
gerig ível, illetve maga az írás, a könyvuni
verzum mottókkal, fragmentumokkal, enig
mákkal ékesített világa a palim pszeszltormára 
emlékeztet: az egymásra írott szövegek (ha
gyományszeletek, referenciák) egyetlen hát
tér mögötteséből emelkednek ki.

3

A palimpszeszt egymásra préselt múlt idői a 
jeluniverzumon belül két, egymás „távlatait” 
csak homályosan megpillantani engedő hori
zontot jelölnek ki. Az egyik -  Derrida szefárd
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zsidó származásának megfelelően -  a könyv, 
széfer, még pontosabban a könyvtekercs, a 
megillá „összetekercselt” múltja s vele az írás
hoz mérten is bukóit bábeli nyelv ideája, a má
sik pedig az „autentikus”, a görög filozófiai 
hagyomány. (Valóban, úgy tűnik, hogy Der- 
ridánál mindkét horizonton úgy pillantható 
meg a másik „fölkelő napja”, mint akár vala
mi távoli, ködös mitológia-filozófia kezdete, 
melynek fénye éppen csak haloványan beszü- 
remkedik a másik világába...) Mégis, az egész 
gondolatépítmény egy szempontból -  a „leg
először” elgondolt kérdések fényében -  egy
ségként vehető tudomásul; s ez az egység a 
jövő fenyegető instanciájában rejlik. Derrida 
itt a latin „sollicitare” ige sajátos etimológiá
jával él: a rendszerépítmény szegletköve -  
amelynek esetleges megingása „az egész” 
összeomlásával fenyeget -  ki van téve az el
jövendő általi „izgatásnak”, illetve „nyugta- 
lanításnak”; s az archaikus latin „sol- 
lus”=„egész”, valamint a „citare”= „lökni” je 
lentéséből adódóan az egész „félrelökésé- 
nek”, „eltaszításának” is.

Ugyanakkor az „összezavart nyelv” magá
nak a démiurgoszi erőnek s művének, a to
ronynak összeomlását is eredményezi; a bá
beli nyelv előtti akár -  miként Derrida játszik 
a szavakkal -  írás (kátáv) volt, akár pedig -  
miként a Heidegger-citátum szól: „A források  
hang ja  nem  halla tszik” (GRAMMATOLÓGIA. 46 . 
o.) -  csönd (szigé), csak úgy idézhető fel, hogy 
egyfajta egészen nyílt háttér kerül megjelení
tésre a szemünk előtt -  a metafizikai arkhé, 
illetőleg valamiféle történeti szingularitás he
lyén.

A „ so llic ita re ” ig év e l k ife je z e tt  jö v e n d ő  s az  
ő s írá s  id e á ja  u ta t  n y it  a  k e z d e t  é s  v é g  n é lk ü li  
sz ö v e g  d e r r id a i  e lk é p z e lé s e  fe lé , v a la m in t  a 

je le n lé t n y o m a it  rö g z ítő  s e g y ú tta l  m e g s e m 
m is ítő  tö r lé s je l  fu n k c ió ja  fe lé  is. „A törlés a n 
n a k  a nyom nak a  struktúrájához tartozik, am i nem  
prezencia, hanem  egy feloldódó, kim ozdidó, önm a
gára  utaló prezencia »simulacrum«-a, am i tu la j
donképpen n incs is .” (-: AZ EL-KÜLÖNBÖZŐDÉS. 
In : Sz ö v e g  és in t e r p r e t á c ió . B p ., 1 9 9 1 .6 0 . 
o .)  A s im u la c ru m  v isz o n t a  létező és a  nem  
létező s tá tu s á n a k  k é rd é s é h e z  v e z e t e l D e r r id á -  
n á l,  m iu tá n  „a  n y e lv  » h a so n m á sa «  m a g a  is 
n y e lv ” sz ó já té k n a k  m e g fe le lő e n  a  b áb e li 
n y e lv  „ to lm á c sa ” é s  a  KratÜLOSZ ú jjá e le v e n í
t e t t  e tim o ló g u s a  e g y e tle n  szó-vivő  sz e m é ly é 

b e n  o lv a d  össze: s e z  -  im m á r o n  m e g sz o k o tt  
p a r a d o x o n n a l  -  az  írás; „az írás a  teljes és tel

jesen  je l e n  lév ő  beszéd tolmácsolója... a  nyelv szol
gálatába állított technika, szóv ivő , egy olyan ősi 
beszéd tolmácsa, mely m aga el v a n  zárva  a  tolmá
csolástól” -  o lv a s h a tó  a  GRAMMATOLÓGiÁ-ban. 
(2 7 . o .)

4

Derrida -  állítólag elírásból származó -  kulcs- 
fontosságú kifejezése a différance  (az elírás a 
harmadik szótag a-jának helyébe került e be
tűt érinti), amely nem egyszerűen az írás, il
letve a felhangzó nyelv közötti köztes tarto
mányt jelöli, hanem a valódi jelenlét, a pré
sence státusát is. „ ...az el-különböződés (d iffé
rance) nincs, nem  létezik, nem  je len  lévő létező 
(on), bárm i is legyen ez; s rá leszünk kényszerítve, 
hogy jelezzük m indazt, mi nem; következésképpen  
nincs se egzisztenciája, se lényege. A  létező egyetlen, 
kategóriájától sem fü g g , lelt légyen az je len lévő  
vagy távollévő ...” (Az el-különböződés. 45. o.)

Az iméntiekből következik, hogy mindaz, 
ami a létező egyetlen kategóriájától sem 
függ, az közvetlenül a lét kérdése felé nyitott; 
s ez a nyilvánvaló sejtés egyúttal a Derridánál 
alkalmazott, mindent átfogó lexlualitás filozó
fiatörténeti fogódzóit is kijelöli. Ugyanis, mi
ként az imént idézett s a GRAMMATOLÓGIA 
után hat esztendővel, 1972-ben, a Marges de 
LA PHILOSOPHIE című kötetben helyei kapott 
tanulmányban olvasható: „A z el-különböződés 
nem csak redukálható egy egyszerű ontológiai vagy 
teológiai onto-teológiai-wjraelsajátításra, de azá l
tal, hogy teret nyit, melyben az onlo-teológia-filo- 
zófia  rendszerét és történelmét létrehozza, végérvé
nyesen magába fo g la lja  és m eghaladja azt. ” (Az 
EL-KÜLÖNBÖZŐDÉS. 4 5 . O.)

Az „onto-leológia” megjelölés s vele az on- 
to-teológia redukciója vág)' destrukciója -  
szorosan illeszkedve a nem is annyira a filo
zófiában, mint inkább az irodalomtudomány
ban népszerűvé vált „dekonstrukció” fogal
mához -  Derridának a heideggeri életmű 
egészéhez való rendkívül szoros viszonyára 
derít fényt. A dekonstrukció ugyanis -  miként 
ezt Derrida maga is megjegyzi -  a heideggeri 
A bbau  fordítási kísérlete; s amiként Heideg
ger világosan megkülönbözteti az A b b a u t a 
„zerstören” ige vonzáskörétől, kitetszik, hogy 
a dekonstrukció is egy adott tradícióegyütte-
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sen belül értelmezhető csak. A világ játékai
nak egyikeként, amely azonban „a v ilá g  já té 
k á n a k ” teljes megértésére tör.

Ilyen értelemben a différance, a valódi je 
lenlét hordozója, számtalan megnyilatkozás
ra oszlik, és megfordítva, ezek együttese „az 
írás, a  szöveg, a  nyom, m in t a d ifférance já téka  és 
működése, melynek a  fe la d a ta  egyszerre a létrehozás 
és a  rombolás”. (-: EGY ÉRTEKEZÉS IDEJE: ÍRÁS- 
JEI.EK. In: Pompeji, 1992/1. 107. o.)

5

Az építés és a rombolás együttes szándékának 
meglétére a différance  latin és görög gyökeré
nek etimológiája szolgálhat példa gyanánt. 
Míg a latin „différé” -  sok egyéb mellett -  az 
időbeli „későbbre halasztást”, „tartalékolást”, 
átvitt értelemben egyfajta „számvetést” je 
lent, addig a görög ige az „átvinni”, „elter- 
jedni”/„elterjeszteni” funkció mellett a szó 
szerinti „különbözni”-t, mint „különbnek len- 
ni”-t jelenti, s egyúttal a „ta diapherontá”-t, 
a „döntő”, a „lényeges dolgokat”. Az „önma
gától különböző Egy”, a „hen diapheron hea- 
utó” hérakleitoszi játéka belevész a „diaphc- 
rein” ontológiai differenciaként való megha
tározásába (Az EL-KÜLÖNBÖZŐDÉS. 58 . o.) -  
írja Derrida -, s az iménti játék visszacsem
pészi a différance erőterébe a „difiére”, a latin 
tő „halogatni” értelmét: az időbeli halogatást, 
mint temporalizációt s a térbeli haladékot, 
mint kinyílást.

Ám az onto-teológia -  vagyis az egész nyu
gati metafizikai hagyomány -  destrukciója 
nem szemléltethető a nyelvhorizonton. A 
grammatológia mint „pozitív tudomány” és 
mint filozófia együttes megalapozása magá
nak a differenciának megnevezhetetlen moz
gását jelenti, valamint a jelenlétbe való bezá- 
rulásuk/bezárattatásuk állapotát. Erre vonat
kozik a Grammatológia első részének utol
só, enigmatikus mondata: „A grammatológia, 
e gondolat, továbbra is be lenne fa la zv a  a  je len lé t
be .” (140. o.) Mindennek eredménye az a né
miképp skizoid helyzet, hogy az „írásíilozó- 
fia” és a „pozitív tudomány” együttes szándé
ka a könyvnek két, gyökeresen „különböző- 
dő” olvasatát engedélyezi: egy Rousseau-mo- 
nográfiáét és egy szemiológiai alapvetését.

Az írás és a könyv őseredeti voltának elő

feltevése, valamint a kezdet és vég nélküli 
textus ötlete a történeti reflexeknek nem tu
lajdonít akkora jelentőséget, mint például -  
talán -  legjelentősebb kortársa, Foucault -  a 
LARCHÉOLOGIF. DU SAVOIR-ban (A TUDÁS a r 
c h e o l ó g iá ja ), a L es  m o i s  e t  i .es  c h o s e s - 
ban (A SZAVAK ÉS A DOLGOK) vagy Nietzsche- 
interpretációiban. A  nyelvi régión túl -  a tu
dományfilozófiai ihletettségű „episztémé” fo
galma mellett elsősorban az archive kategó
riájával -  jól megmutatkozik a történelem 
„plasztikus” metafizikai tere, amely konzer
vál, vagy éppen nyelvi analógiaként tünteti 
föl, illetve tünteti el a „szavakat” és a „dolgo
kat” egyaránt. Nem, Derrida legfontosabb 
történeti, pontosabban „pszeudotörténeti” 
előfeltevése nyilvánvalóan Heideggertől 
ered, s ez a lét történetének „beszédes para- 
doxona”, amely éppen a létezőkre való utalás 
nélkü l realizálódik.

A filozófiai hagyománnyal átitatott „kti- 
lönböződés” történeti értelemben beleolvad 
a differencia haladék idejébe, s a „diapherein” 
ige már említett többes számú participiumá- 
nak -  „ta diapheronta”, az „elkülönböződő 
lényegi dolgok” -  jelentését is némileg mó
dosítja. A dia  prefixum helyére ugyanis in
kább a pro  kívánkozik: s az így kialakuló „elő
hozni” jelentés a plótinoszi „előtérbe tolni”- 
val válik igazán egyértelművé. A jelenlétbe 
ágyazott differencia rejtélyes mozgása köz
ben bizonyos jelek, nyomok (feliratok, nyel
vek, könyvek, teóriák) az előtérbe tolakodnak, 
hogy azután visszatérjenek a háttérbe, vagy 
éppen tartósan birtokolják az egyik, illetve 
másik pozíciót, ám nem az „önmagától kü
lönböző Egy” mozgása, hanem ismételten: a 
„transzcendens jelölt” távo/létében -  pusztán 
a világ játéka gyanánt...

6

Amiként a derridai gondolati építményből 
való kilátás távlatait kifejező nyelvhorizont 
napja mindig a hajnali és a reggeli fény su
gárzását testesíti meg, úgy a G r a m m a t o l ó 
g ia  kultúrfilozófiai és tudománytörténeti 
utalásainak együttesét, a jobb szó híján her- 
meneutikainak nevezhető horizontot mindig 
a déli nap fénye világítja be.

A déli nap fényében ugyanis egyszerre
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mutatkozik meg a „föltekercselt múlt” s a fo
lyamatos beszéd -  a legein -  derivátumaként 
felfogható logosz, valamint a beszéd és az írás 
linearitását egyaránt kifejező vonal. Az előbbi 
szinte teljességgel ötvözhető a könyv  metafo
rájával, viszont az utóbbi, a vonal interpretá
ciója Derridánál Arisztotelész FiziKÁ-jának 
IV. könyve alapján -  az idő mint oszthatatlan 
m ostok  folyománya -  Heidegger magyaráza
tára épül; s a Grammatoi.ÓGIA kulcsmondata 
ennek megfelelően így hangzik: „H a elfogad

ju k ,  hogy a  nyelv linearilása m agáva l hozza az idő
beliség vu lgáris és világ i koncepcióját (homogén, a  
most fo rm á ja  és a  folyam atos mozgás eszménye ha
tározza meg, egyenes vagy körkörös), amely H e i
degger tanúsága  szerint az egész ontológia legben
sőbb m eghatározó fogalm a Arisztotelésztől Hegelig, 
a z írásról való  elmélkedés és a  JilozóJia történetének 
dekonstrukciója elválaszthata tlanná vá lnak . Tehát 
pontosan a  vonal enigm atikus modellje az, am it a  
filozó fia  nem  láthatott, am ikor ráirányította tekin
tetét saját történetének belsejére.” (130-131. o.)

Tehát az írásról való elmélkedés és a filo
zófia történetének dekonstrukciója szorosan 
egybefügg (Derrida a későbbiekben ezer for
mában variálja ezt az egyszerűen belátható 
következtetést!), s közös olvasatuk voltakép
pen a filozófiatörténet újraírását is jelentené; 
másrészt pedig a lineáris írás, az. „epikus mo
dell” elm úló voltának állításával Derrida még 
az iménti ígéretét is megfejeli azzal, hogy a 
filozófiatörténet „saját” logoszának is újabb 
határfeltételeket szab. A PHAlDROSZ-ra hivat
kozva in -Ja n sn u k , „beszédtelennek”, „gyer
mekinek” titulált írás (mely nem képes vála
szolni, ha szólnak hozzá...) múltja valami nem  
lineáris formában gyökerezik, s ez a forma -  
ellentétben a könyv lineáris üzenetével -  egé
szében változtatja tneg az újraírás, újragon
dolás lehetőségeit, „...m időn vona l nélkü l kez
d ü n k  írn i, egyúttal ú jra  is olvassuk a  m últbéli írást, 
egy m ásfajta térszewezés szerint. ” (GrammatolÓ- 
GIA. 131. o.) A „ m á sfa jta  térszervezés” viszont az 
imént fölvázolt kontinuus modell helyébe va
lami gyökeresen másmilyet kellene hogy ál
lítson. De nem állít. Legjobb esetben is csak 
az derül ki, hogy a l ’être écrit enigmatikus ki
jelentés (Molnár Miklós háromféle fordítási 
lehetőséget különböztet meg -  „a lét í r ”, „írva 
lé t”, „írott lé t”; G. Ch. Spivak angol fordítása 
például beéri az utóbbi kettővel: „The w ritten

being”/„The being w ritten”-, of Grammatoi.ogy. 
Baltimore, 1976) értelmében ahhoz a mély 
értelmű szójátékhoz, jutunk el, miszerint a lét 
egészen másként ír, mint ahogyan beszél?!

Ám aligha kérdéses, hogy a megillá, a 
könyvtekercs érzéki hasonlata alapján az 
„írott lé t” metafora az, amelyik szemmel lát
hatóan a „homloktérbe tolakodik”: mint „to 
propheron” az előbb említett „új” nyomvonal 
enigmatikus vagy akár hierografikus termé
szetét is kirajzolja, kivetíti. De mint „to dia- 
pheron” -  azaz: „lényegi elkülönülő”, s ek
ként magának a d ifférance-nak újszerű, köztes 
státusát is körülíró -  nem mutatkozik meg. Va
lóban „izgató” módon rázkódik meg a meta
fizikainak nevezett gondolati építmény egé
sze, ám a körkörös, körbejárható teória ígé
rete sajátos módon vetül ki az írás lineáris 
üzenetére: elemi torzulatok, törésvonalak 
mentén.

7

A Gram matolőgia egyik részében mint „vér
beli rousseau-iánus” tűnik fel Claude Lévi- 
Strauss. Az ő jó l ismert hasonlata: a kultúr- 
antropológus fölfedezve elpusztítja a modern 
ember megismerési erósza előtt még érintet
len terrénumokat. A L’f.GRITURE ET la D1FFÉ- 
RANCE-kötet Ellipszis című írásában Derrida 
-  pontosabban Reb Dérissa, hiszen így írja alá 
a nevét -  a könyvlabirintusról beszél, ahol az 
ember az iméntihez nagyon hasonló módon 
rombolja le az. írott művet, amikor olvasás 
közben beléhatol. Áthághatatlan labirintu
sok, sírfeliratok -  mindaz, ami Alexandriától 
Pergamonig, Kafkától Proustig a könyv  titok
zatos metaforájában összetorlódott -  a nem 
lineáris út egyfajta analógiája: a lineáris olva
sattal szemben áll a körkörös, s ugyanígy, a 
lineáris tradíciómodellel szemben a visszaté
rő vagy más térszerkezettel leírható rendsze
rek, a többdimenziósán tagolt „mitogram- 
mák”. Ám a lényegi üzenet -  nem számítva 
a lineáris út végső üzenetét, a „philosophein” 
valóban infinitivusi természetében megmu
tatkozó „végtelen filozofálást” -  metaforákba 
burkolózik: az olvasó -  vagy beavatandó -, 
aki a könyv, a labirintus belsejében bolyong, 
végül is nem ju t el sehová; a célnál, a kijárat
nál sem várja senki -  írja Derrida az Ellip-
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SZlS-ben (434. o .) - ,  c sak  a  b o ly o n g ó  sa já t  n e 
ve p u f o g  v é g e é r h e te t le n ü l  az  e g y m á s  u tá n  
so r já z ó  fa la k o n ...

„A vilá g  já té k a ”, valamint „a transzcendens 
je lö lt” távolléte a nyelv legbensőbb termé
szetét illetően is szorosan összekapcsolódik 
Derridánál; „Jel és istenség ugyanott és ugyanak
kor születtek" -  olvasható a GrammatolÓGIÁ- 
ban (35. o.). A szótár -  a széles és beláthatat
lan jeluniverzum kicsinyített mása -  a létezők 
tára, ahol az éleai gondolatnak megfelelően 
minden kimondható felölti a létező státusát. 
Mégis, jel és istenség hol hasonlítanak egy
másra, hol nem, közelítések és távolodások 
váltakozó erőterében csak bizonyos nyomvo
nalak rajzolódnak ki. A différance köztességé- 
ben zajló játék eredményeképpen a „nyo
mok” Derridánál csak az ontoteológia dest
rukciójának egyfajta töredékes vázla tá t adják. 
S ez a töredékes vázlat -  jóllehet a végtelen
ségig bővíthető -  lényegét tekintve mindig 
megmarad fragmentumok földuzzasztott 
együttesének.

8

Az írás, a könyv s velük a filozófiai hagyo
mány kusza, labirintusszerű jellege annak a 
háttérnek az azonosíthatatlanságából fakad, 
amelybe a jelek és üzenetek beírattak, s 
amely Derrida szellemtörténeti „klasszifikál- 
hatatlanságát” némiképp megmagyarázva 
éppen úgy fest, mint egy hiányos mozaik. A 
tudás és az intuíció határvidékén e mozaik ki- 
egészíthetőségének zálogát az imént említett 
nyomok jelentik.

A nyom  a G RA M MATO LÓG tÁ-ba n -  egyebek 
mellett -  egy Lévinasra történő utalás révén 
kerül szóba, „...m in t egy olyan m ú lt sokféleségével 
való  kapcsolat, amely sohasem létezett, és sohasem  
élhető m eg a  je len lé t kezdeti vagy módosult fo rm á 
já b a n ”. (109. o.) Ezenkívül arra is fény derül, 
hogy a nyom nem fu n d a m e n tu m  s nem is ere
det-, ugyanakkor pedig -  s az amúgy is kusza 
szálakat még továbbzilálva -  Derrida gyakor
ta ismétli azt a Plótinosznál felfedezett „meg
határozást”, miszerint a nyom a „form átlan  

fo r m á ja ”.
Ekként tehát rébuszok és talányok útvesz

tőjében valóban a kezdet és vég nélküli szö
veg, valamint a nyílt háttérként jellemzett 
tradíciómögöttes jelentheti az elsődleges tá

jékozódási pontot. A nyílt háttér a jeluniver
zum „otthonos” avagy idegen jellegét képes 
érzékeltetni -  élő, eleven, illetve holt állapo
tok szembehelyezése révén, s itt egy jól meg
ragadható, folyamatos „különböződésről” is 
szó van. Amennyiben már a „ta propheron- 
ta” -  az „előtérbe tolakodó dolgok” -  szóba 
kerültek, a husserli fenomenológiai beállítás 
„ősnyomai” gyanánt talán a plótinoszi „episz- 
lémé en  h en i ouszé”, az egységben lévő ismeret 
említhető itt: az otthonos jelleget ugyanis az 
egységbe összegyűlök elevensége biztosítja. A 
bolt nyelvek mintájára felfogható emlékezet- 
mű -  az írás végletes, platóni értelme -  és az 
„ouszia” mint (jelen)/mí elevensége egységre 
lelhet az otthonosság fogalmában, ha az „ou
szia” egyik konkrét (s körülbelül a „teme- 
nosz”-éval -  „kihasítvány”, elkülönített föld
birtok -  megegyező) jelentésére figyelünk. A 
be-lakható, meg-múvelhető, egyszóval „ott
honossá tehető” jelenlét a dolgok és jelek test- 
s z e rű  voltát helyezi az előtérbe. Amiként Der
rida egyik Hegel-hivatkozásának példája mu
tatja: „N ém a je lkén t, hallgatag em lékm űként je le
n ik meg, m i több, m in t egy piramis, és ezt á llítva  
nemcsak a  betű nagybetűs fo rm á já ra  gondolok, ha
nem  H egel Kn c i  KLÓ PÉD1 Á-jának azon szöveghe
lyére is, ahol a  je l  lestél egy egyiptomi piramishoz 
hasonlítja. A z  el-különböződés (différance) »a«-ja 
tehát nem  hallható, néma, hallgatag és diszkrét, 
m int a  sír: oikészisz. E zzel eleve azt a  helyet, a  
család saját tu la jdon  biitokál és sírhelyeit jelö ljük, 
ahol a ha lá l ökonómiája az el-különböződésben  
(différance) kifejlik. H a  képesek vagyunk megfej
teni a  felira to t, akkor e k ő  a  d inasztia  halálát je
len ti.” (Az EL-KÜI.ÖNBÖZÓDF.S. 44. o.) Helyben 
vagyunk...

...az otthonosság tényének és érzetének az 
óiké sziszhez, való kapcsolódása, valamint az 
élet és halál kérdésének a megfejtéshez (a tö
kéletes olvasathoz) történő hozzárendelése 
(gondoljunk például a „fehér” és a „fekete 
Tóra” viszonyára a kabalisztikus iroda
lomban!) a textus univerzális voltát is más 
összefüggésbe állítja, amiként a nyomoknak 
a tradíció fogalmához mért értelmét is némi
képpen módosítja.

9

A hagyom ány szó -  amely görög és latin gyökét 
tekintve egyaránt az „át-adás” szemléleti mö
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göttesét őrzi -  már jelentős módosulást szen
vedett a nyílt háttér, valamint a kezdet és vég 
nélküli szöveg elképzelése alapján, ám a tra
díció ellenében felfogott, vagyis a múlt föltor
lódó, súlyos rétegei alól kimenteni vágyott 
hagyomány fogalmát -  minden szándéka el
lenére -  Derrida mégis csak úgy őrizheti 
meg, mint valamiféle áriáiét. Az időben leg
korábbi ugyanis nemcsak a legősibb, hanem 
egyúttal a legifjabb is; olyan lény vagy álla
pot, amely mindig ifjúi arculatát mutatja fe
lénk. Ez a múlhatatlan ifjúi arc -  mint az ar
chaikus görög kuroszok mosolya -  termé
szetesen mind a művészetekben, mind pedig 
a filozófiában beletorkollik a m itológiai minő
sítésébe, s itt, ezen a ponton mindenfajta an- 
titradicionalista kezdet és tradicionalista vég  
szükségszerűen összetalálkozik. A nyelv- 
be/szövegbe ágyazott kultúra mindenesetre 
Derridánál ennek a „legifjabb kezdetnek” a foly
tathatóságára tör, beleértve az o ikészisz-kérdé-  
séhez tapadóan a „belakhatóság” vágyát is.

A nyelvhorizonton fölkelő s a hermeneu- 
tikainak nevezett szemhatáron delelő nap 
kétségkívül a saját filozófiatörténeti jelenlétét 
kereső derridai gondolkodásmód eszkhatoló- 
giainak nevezhető horizontján ju t el a nyug
vópontig, kimért pályájának végéig. Ebben 
az értelemben a G r a m m a t o i.ÓGIA valóban 
nem tekinthető egyébnek, mint a „végről va
ló beszédnek”, amely az írásra alapozott kul
túra krízisének vizsgálatát végzi el. A lenyug
vó nap szemhatárán viszont merőben csalóka
-  de nem meglepő -  módon összegyűlnek a be
futott pálya emlékét rögzítő sugarak: amint 
az emléksugarak feltorlódnak, a vég gyakor
ta a kezdet formáját ölti magára. Az ottho
nosság, a belakottság legtelítettebb állapota 
keletkezik így: a La PAROLE SOUFFLÉE (A LÉ
LEGZŐ sző) című írásában Derrida Artaud-t 
idézi az ilyenfajta paradox „összetorlódás” 
példája gyanánt: „Én, A n to in  A rta u d , én. vagyok 
a z én Jiam , apám , anyám  és jó m a g a m .” (L’ÉCRI- 
TURE ET 1A DIFEÉRANCE. 2 8 9 . o .)  Ezt a pléró- 
matikus állapotot nevezi Derrida „lói de la 
m aison”-n a k , az otthon törvényének.

A kezdet és a vég felfüggesztésen, illetve 
felszámoláson alapuló összetalálkozása pedig
-  hasonlóan a „föltekercselt múlt” ideájához, 
amely azonban bizonyos kezdeti feltételek
nek szükségszerűen alá van vetve -  a horizont 
jelentését is módosítja: a horizont „horosz”-a

(határ) valamiképpen eggyé illeszkedik a jö 
vő fenyegető instanciájával.

10

A G r a m MATOLÓCIÁ-b a n  körvonalazott „írás- 
filozófia” a teleologikusn-ák nevezett gondol
kodásmódok „logosz”-át közös éltető düna- 
miszhoz, kezdet és vég érintkező pozícióihoz 
rendeli. De ugyanígy, maga az írás is egyszer
re éltető forrás és pusztító erő a logocentri
kus metafizikai hagyomány számára. A D ’UN 
TON APOCALYPTIQUE ADOPl'É NAGUÈRE EN 
PHILOSOPHIE (A FILOZÓFIÁBAN LÁBRA KAPÓIT 
APOKALIPTIKUS HANGVÉTELRŐL) című tanul
mány bevezető része egyfajta etimológiai -  s 
egyúttal kultúrhistóriai -  alapvetés formájá
ban a héber gáilá és a görög apokalüptó ige je
lentéstartományát vizsgálja; az elsődleges 
„föltárni” értelem holdudvarában s egyfajta 
tö r té n e tf i lo z ó f ia i  háttérvázlat formájában ré
szint a „föltárulkozó dolgok”, részint pedig 
az „apokekalümmenoi logoi”, az immáron 
véglegesen „lelepleződött szavak” kerülnek 
előtérbe. Eltekintve a tanulmány gondolat
menetének gerincét a d ó  polémiától, amely 
Kant 1796-os V o n  e in e m  n e u e r d in g s  e r h o 
b e n e n  V o r n e h m e n  T o n  in  d e r  P h il o s o 
p h ie  című értekezésével k a p c so la to s , Derrida 
mondandójának utolsó része, az igazságfoga
lom szükségszerűen apokaliptikus termé
szetével kapcsolatos okfejtés érinti elsősorban 
kezdet és vég feleselő, ámde egy tőről fakadó 
(nyelv)játékát. Eszerint -  miként teleo-logiai 
értelemben mindig -  maga az igazság a vég; 
s hogy az igazság le-leplezödik, az magának a 
végnek eseménye lesz. Mindebből következő
en: az „apokalüpszisz” igazsága szükségsze
rűen az „igazság igazsága” is lesz egyben. (69. 
o.) A heideggeri a lé th e ia teó n n  ilyetén beállítá
sa -  mint ami „apokaliptikus módon” törté
nik meg -  az eredet, a forrásvidék „topo
lógiájának” is új értelmet adhatna, ám a hei
deggeri gyökerek és a zsidó-keresztény teoló
giai megfontolások itt már végképp kaotikus 
egyveleget alkotnak, s ez a kaotikus kavargás 
bizton sugallhatja a „körkörös olvasat” illú
zióját. (Kicsit talán az idézett tanulmány 
egyik, a héber gátó ige lehetséges előfordulá
saival kapcsolatos észrevétele érdemel itt fi
gyelmet, amely Hám, illetve Kanaán -  Noét
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illető -  közismert bibliai tettével kapcsolatos. 
Valóban, a recenzens számára Derrida eljá
rása időnként az „incestus philosophiae” mi
nősítését hívja elő...)

Akár így, akár úgy, ha a „vérfertőzés” mi
nősítés kissé talán túlzásnak is hathat, az 
iménti kaotikus keveredés egy másik kérdés
körre is kilátást enged, amely,,« v ilá g já té k á 
n a k ”, illetve az európai filozofálásnak ünnep i 
jellegével kapcsolatos. Nietzschére alapozva 
ugyanis „a keresztény filozófia” Derridánál is 
megszűnik „a gondolat ünnepének” lenni; az 
eredet élménye itt szükségszerűen egyfajta 
„apokalüpszisz” („mitgalut”) fényében tárul
kozik föl, s ez az álságos föltárulkozás mi mást 
jelentene, mint megint csak egyfajta „behó- 
dolást” a logocentrikus metafizika „szellemé
nek”? Az írás mindenkoron egy véglegesen 
elmúlott világ látványát tükrözi; szó sincs tehát 
a hajdanvoltnak előtűnéséről, sokkal inkább 
az eljövendő archaizálásáról!
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Az írásfilozófia végkorszakában megszólaló a 
différance  derridai fogalmában megtestesülő 
köztes állapotig ju t el mindig újra és újra; bi
zonyos törésvonalak (brizúra) felfedéséig és 
magyarázatáig. Filozófiatörténeti értelemben 
viszont a brizúra elágazó ösvényt is jelenthet: 
ahol és amikor a görög filozófia és a zsidó
keresztény teológia logoszának „összetalálko
zása” megtörtént. Ám ennél jóval fontosabb 
mindaz, ami az eredet élményének paradox 
voltában ju t kifejezésre: a metafizikai tradíció 
mint határ vajon miféle világot zár el a kez
det és vég nélküli szöveg értelmezője elől? 
Úgy tűnik, csak önmagát lenne képes ilyen 
rejtett előzményként föltárni; a Nagy Simu
lacrum a différance játékainak terméke, s nem 
ölti föl a valóságos létező formáját. Persze 
mindez attól is függ, hogy a Grammatológia 
magyarra fordított felének utolsó mondata -  
az írásfilozófa létrehozásának nehézségeiről 
szólva -  maradandó jóslatokkal él-e vagy 
sem. „Bizonyos értelemben »a gondolat« 
semmit sem jelent. M in t m inden  nyitás, jó l  lá t
ható arcula tával ez az irányjelző is egy elm últ kor
szak belsejéhez tartozik. E  gondola tnak nincs súlya. 
A  rendszer já tékában  ez a  gondolat az, am inek soha 
nincs súlya. G ondolkodni éppen az, am iről m ár

tud juk, hogy még nem  kezdtük el: az írás szabá
sához m érve ez csupán az episztémébe vág bele. 
A  gram matolágia, e gondolai., továbbra is be lenne  
fa la zv a  a  je len lé tbe .” (140. o.) Az iménti né
hány mondat nem csupán a múltból «Zótűnő 
és a jövőben «/tűnő gondolat útját kérdőjelezi 
meg, hanem a tudomány és a filozófia hatá
ra in  belül történtekre, illetve az azon kívüliekre  
vonatkozóan beszél a grammatológia megte
remtésének lehetőségeiről.

A határokon belül eredő gondolat, vala
mint a kívül-lévő ezek szerint nem rendelke
zik közös gyökerekkel; a közös gyökerek -  s 
vele a simulacrum -  Derrida szerint éppen 
az eredet fölidézésének tényéhez tartozik. A 
grammatológia ígérete -  legalábbis akkor, a 
hatvanas évek derekán -  valami radikálisan 
újjal kecsegtetett, vagyis a „határokon kívüli” 
elgondolásának lehetőségével. Ám a dekonst- 
rukciós kísérlet -  legjobb szándékait illetően 
is -  megmaradt a tradíció á lla l megszólaló 
iránti nyitott odahallgatásnak.
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Ami a hatvanas évek Derridájának a világ já
tékából voltaképpen fontos és előtárandó 
volt -  a szóközök, a fehér foltok helyén -, az 
az eljövendő két és fél évtized írásainak gra- 
fomán gazdagsága folytán betelni (ha nem is 
„beteljesedni”!) látszik. Mindamellett a 
Grammatoi.ÓGIA idézett jóslata -  a gramma
tológia gondolatának befalaztatása a jelenlét
be -  egyfajta hagyaték formájában továbbra is 
megmarad; méghozzá úgy, mint valamiféle 
dolog, amelyet a gondolati építmény a név  for
májában hitelesít, s amely egy „régi”, „azelőt
ti” világ maradéka gyanánt a világ (nyelvjjá- 
tékának kompetenciaszintjére is kihat. A 
„maradék” voltaképpen a végtelen textus 
kezdetének és berekesztődésének helyén dí
szeleg -  úgy, ahogy a mottó olvasható külön
féle szövegek kezdettelen kezdetén. A mottó 
ilyen értelemben „valami eredetiként” mu
tatkozik meg; mint lüposz, lenyomat -  egy 
másik világ felszínén.

Az eredet egyúttal a n év  határai közé szo
rul, ahogy a korai görögség számára az isten
nevek mint „legrégebbiek” válnak a kultikus 
tisztelet tárgyaivá, illetve ahogy másfelől a ké
sei neoplatonikus Próklosz az istenneveket a
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róluk készült utolsó képként határozza meg. 
Derrida is többször beszél „a tu la jdonnév ha
lárairól”, „a név  szám ára fen n ta r to tt helyről”, 
ahol -  itt Nietzschéről szólva -  „...»« gondol
kodó neve a  die Sache seines D enkens címkéjeként 
áll« g m d o la ta  tárgyaként (Sache), annak címké
jekén t, am it gon d o l”. (-: KÉT KÉRDÉS ALÁÍRÁSO
KAT ÉRTELMEZVE [NIEEZSCHE/HEIDEGGER]. 
In: Literatura , 1991/4. 325. o.)

A gondolat és a gondolkodó  nevével való já 
ték olyan kilátásokat engedélyez, amelyek a 
rendszerépítmény valóságos csúcsai fölé 
emelik a szemlélőt. Tágabb értelemben ilyen 
magaslatként fogható föl a GrammatolÓGIA 
(eredeti címén -  De la GRAMMATOLOGIE -  „A 
grammatológiárd/”) is, amiként erről az egyik 
bevezető mottó is tanúskodik: „ A ki fényeskedik  
a z írás tudom ányában, úgy fényeskedik, m in t a 
n a p .” (1. mottó, 21. o.) Ám a mottó kifejezés 
helyén a francia exergue szó szerepel -  Molnár 
Miklós az eredetit visszalatinosítva „exer- 
gum/jelvéset”-nek magyarítja - , mely szó 
másrészt az érem „süket oldalát”, a lölirat he
lyét jelöli. Képletesen szólva azt a helyet, ahol 
a tiiposz, a „lenyomat” megjelenik.

Á m aradék nyom a -  az új korszak, világ f e l 
sz ínén , ennyi az exergue mint jelmondat, mint 
tradíció s mint megnyíló üres háttér együtte
se, ahol a Derrida-féle végtelenített filozofá
lás zajlik azóta is, írásban és szóban egyaránt. 
Az exergum  tágas, a jövő és a múlt felé egy
aránt nyitott háttér, ugyanakkor pedig kész, 
örökségbe kapott s otthonosan belakott min- 
denség. Ez az otthonosság, illetve belakottság 
nyújt teret, ad helyet az „írásfilozófia” egyik 
metaforikus tételének, miszerint „a lét ír”, s 
annak is, amit a différance-ról szóló, már 
bőven idézett tanulmány utolsó mondatá
ban olvashatunk: „A lét /  a  legkülönfélébb /  m ó
dokon /  m indenü tt és fo ly ton-fo lyvást /  a z egész / 
nyelven /  keresztül /  beszél.” (Az f.i.-KÜLÖN BÖZÓ- 
DÉS. 62. o.)

Mindegy, hogy Derrida valódi anyanyel
vén -  Être -  vagy a szellemin -  Sein  -  nevez
zük is meg, a lét az „írásfilozófia” égisze alatt 
is „beszél”, amiként a „logocentrikus metafi
zika” árnyékában is „ír”, fittyet hányva az 
eredet élményére vagy éppen az új világkor
szak bűvöletére. Összességében a Heidegger- 
kommentátor Derrida beteljesülő vagy betel
jesületlen ígéretei, illetve jóslatai helyett a re
cenzens egy olyan nietzschei jóslatra szeretné 
felhívni a nyájas olvasó figyelmét, amely a

derridai életmű láttán mindenképpen betel- 
jesültnek tűnik: a P lauderei, a Fecsegés testet 
öltött szellemére, ugyanis e démont a leg
kevésbé sem érdekli, hogy a lét voltaképpen 
ír-e vagy beszél...

R ugási G yula

TUDÁS ÉS IDŐ JÁTÉKA

Peter Sloterdijk: A  varázsfa  
Suhrkam p, F rankfurt/M , 19 8 5 . 3 2 2  oldal

Peter Sloterdijk a mai német szellemi élet 
egyik központi alakja. Eddigi főműve, a közel 
ezeroldalas Kritik der zynischen Ver
nunft (A cinikus ész kritikája) filozófiai 
művektől szokatlan módon vált népszerűvé, 
sikerkönyvvé, s hetekig vezette a bestsellerlis
tát. Munkásságával filozófia és irodalom ké
nyes viszonyát próbálja újragondolni, új 
fénybe állítani. A Kritik der zynischen 
Vernunft előszavában ezt olvashatjuk: „ N in 
csen olyan filozó fia , m elynél a z  »öreg, csontos kéz« 
ne tekerné az agyunkat csavarmenetben k i a  f e 
jü n k b ő l? A z  álom, melyet követek, az, hogy a  f i lo 
zófia  elhaló fá já t  még egyszer virágozni lássam -  
egy csalódások nélküli virágzásban, telehintve bi
zarr gondolatvirágokkal, melyek pirosán, kéken és 
fehéren  csillognak a  kezdet színeiben, m int luíjda- 
n á n  a  görög tavaszban  -, m ikor a  teória elkezdő
dön, és mikor, h ihetetlenül és hirtelen, m in t m inden  
világosság, a z  értelem megtalálta nyelvét. Tényleg 
tú l öregek vagyunk kulturálisan, Iwgy megismétel
jü n k  ilyen tapasztalatokat?”

Sloterdijk lételeme a játék és a szórakoz
tatás. Tudatosan számol kulturális „fertőzött- 
ségünkkel”, azzal a felhalmozódott háttértu
dással, amely a legtöbb olvasónak elkerülhe
tetlen sajátja. Regénye azonban nemcsak kul
turális utalások és rejtjeles kódok felbontásán 
keresztül válik élvezhetővé. Azok a kontextu
sok, melyek a regény elemzéséhez elenged
hetetlenek, nem sajátítják ki a regény egé
szét. A mű a hagyományos értelemben véve 
olvasmányos, pergő, szórakoztató, cselekmé
nyes. nyelvezete könnyed és finom humorral 
átszőtt. A kontextusok játéka („háborúja”), 
mely a regény terét hihetetlenül kitágítja, az 
alapréteg, az alapstruktúra felett kezd el mű
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ködni. A kódok, a rejtjelek, az utalások nem 
egy, a z  olvasást megnehezítő, a nyelv referen- 
cialitását tagadni vagy tágítani hivatott szö
vegbe, nyelvbe vannak beleírva (mint példá
ul Pynchon esetében). Sloterdijk új szinten 
próbálkozik a játékkal. A szöveg, a nyelv ma
ga teljesen tiszta és hagyományos („olvasha
tó”), és olyan hagyományokhoz nyúl vissza, 
mint a francia felvilágosodás kori utazási re
gény, ahol a ráérős szereplők hosszú párbe
szédekben adják elő filozófiai téziseiket. A 
párbeszédek által előhívott dramatizáltságot 
fokozza még, hogy a regény huszonkét feje
zetének többsége egy-egy jelenetet tesz ki, 
hogy a szereplőket leginkább szavaikon ke
resztül ismerhetjük meg, és olyan formai sa
játosságok, mint a rövid (a színpadi rende
zést megkönnyítő) jellemzésekkel ellátott 
névsor a regény elején (a szereplők fellépé
sük sorrendjében), illetve az, hogy a fejezetek 
három részre oszlanak: Ú ri jelenetek, Pá
rizsi jelenetek, J elenetek a pszichológiai 
FORRADALOMBÓL.

Az ELÖLJÁRÓ BF.SZÉD-ből megtudhatjuk, 
hogy bár a regény kétszáz évvel ezelőtt ját
szódik, mégsem történelmi regénnyel van 
dolgunk. „A jelenről lesz szó, a  tiszta je len rő l és 
csakis a  jelenről. A  könyv expedícióra vállalkozik  
egy el nem  m últ m últba, mely a  m ai állapotok á l
lagába égettetell bele. A  történet, mely elmeséltetik, 
a meghosszabbított m oslban játszódik, am it m i mo- 
dernitásnak n evezü n k .” Rögtön a regény leg
elején tehát elkezdődik a játék, melyet Slo
terdijk játszik magával, velünk, a történelem
mel, a freudizmussal, a mesmerizmussal és 
még ki tudja mivel. Az Elöljáró BESZÉD egy 
lábjegyzete szerint a főhőshöz és általa írt le
velek, illetve a traktátus, mely a regény négy 
különböző fejezetében „itt adatnak közre elő
ször”, valódi, létező szövegek, melyek a Bajor 
.Állami Könyvtárban találhatók München
ben, s melyeknek Sloterdijk a könyvtári szá
mukat is megadja. Hasonló „csapda” -  mely 
csapdák titka, hogy nem csapnak be, nem 
vágnak át, csak az izgalom, a játék terét nyit
ják meg -  az, hogy ebben a bevezetőben Slo
terdijk kijelöli azt a két legfontosabb kontex
tust, melyek egybejátszása a regény egyik 
kulcsa. A főhős, Jan van Leyden, Sigmund 
Freud „öccsének” neveztetik, és megtudjuk, 
hogy a történet az 1789-es francia forrada
lom előestéjén játszódik, amikor F. A. Mes
mer tana és munkássága a francia társasági

élet egyik állandó témája. A bevezető tudo
mányos komolysággal készíti elő a játékot, a 
szerző szinte szabadkozik, hogy ilyen hord
erejű események és eszmék eredete után ku
tatva egy ilyen „tudományos szempontból érdek
te len” figurára bukkan, s sajnálkozva bár (tu
dományos elfogulatlanságra, „tényekre” és 
„dokumentumokra” hivatkozva) kénytelen 
Jan van Leydent a modern „önmegismerés” 
és pszichológia szülőatyjává tenni. A regény 
ezzel az eszmetörténeti és életrajzi indíttatás
sal kezdődik. Rögtön megalapozódik a főhős 
rokonsága Freuddal -  ez a végén visszatér 
Jan van Leyden zsidó származású, fiatal bécsi 
orvos, aki Párizsba megy, hogy ott megismer
kedjék a pszichológia legújabb vívmányaival. 
Strasbourgon keresztül Párizsba, majd tovább 
egy Buzancy nevű faluba utazik. Az utazás 
során megismerkedik a mesmerizmussal, be- 
avatódik a szerelem, a szexualitás rejtelmei
be, megismeri az előkelő párizsi társaságot. 
Buzancyban Mesmer egyik tanítványa, a hip
nózis (szomnanbulizmus) feltalálója, Marquis 
de Puységur él és praktizál. (A szereplők 
nagy része nem fiktív személy.) A pszicho
analízisre utal a főhős több ízben visszatérő 
anyakomplexusa, mely hol álomban jelent
kezik, hol úgy, hogy mielőtt egy idősebb pá
rizsi asszonyság odaadná magát Van Leyden- 
nek, megjegyzi: „M aga olyan fia ta l, a z  anyja le
hetnék. ” Az aktus után írt levélben (a „doku
mentumok” egyike) Van Leyden „modern O i- 
d ipuszró l" értekezik strasbourgi mesterének. 
Egy másik, a buzancyi beavatás előtti álomban 
Van Leyden saját születését álmodja meg. A 
leveleken kívüli legfontosabb betétszöveg 
Van Leyden Buzancyban írt T raCTATUS 
PSYCHOLOGICO-PHlI.OSOPIllCUS-a, mely Slo- 
terdijkra jellemző poétikus stílusban megírt, 
hasonlatokkal, metaforákkal teletűzdelt és a 
XVIII, század nyelvezetét remekül imitáló 
pszichológiai traktátus. A traktátusban leír
tak ugyanazt a játékot folytatják, mint a re
gény egésze: egy Freud utáni tudás átülteté
sét egy Freud előtti korba, a tudás és az idő 
kontextusának megbontását és újjárendezé- 
sét. Van Leyden első levele tézisszerűen tar
talmazza ezt: az idő nem egyenes vonalban 
halad előre, hanem darabokból áll, ezek szét
esnek, és új helyen bukkannak elő, transz- 
plantálhatók, „az időnek több gyom ra va n , ter
mészete szerin t kérődző”.

A tudás kontextusának újjárendezésében
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a mesmerizmusnak is fontos szerep jut. A 
freudizmussal való rokonításon és elegyíté
sen kívül az író a mesmerizmus és a francia 
forradalom közötti hatástörténeti összefüg
gést hangsúlyozza. Mint ahogy arra Sloter- 
dijk is utal az első fejezet egy lábjegyzetében, 
az ötlet, illetve a tudományos feldolgozás Ro
bert Darnton „klasszikus m u n ká já b a n ” (Mesme
rism and th e  End of Enlightenment in 
France [A mesmerizmus és a francia felvi
lágosodás vége]) található. A mesmeri flui- 
dum egyetemessége, a „m agnetikus inlernacio- 
n á lé”, a „fluidális kozm opolitizm us” eszméi a for
radalom előtti francia értelmiséget szinte láz
ban tartották. A Mesmert és Rousseau-t ötvö
ző Société de l’Harmonie Universelle szabad
kőműves-páholyának tagjai közt későbbi gi- 
rondisták is találhatók (például Adrien Du
port, a regény egyik szereplője). A társaság 
emblémájának egyik fogalompárja: „Physique 
universelle-Juslice un iverselle .” A fent említett 
Duport egyik barátjának megfogalmazásá
ban: „...le g ra n d  principe de la  san té  physique est 
l ’égalité entre tous les êtres...”

A történelem a regény csúcspontján, az 
utolsó fejezetben kerül igazán előtérbe. A 
Buzancyban tartózkodó és a márkit faggató 
Van Leyden aláveti magát a kezelésnek, hogy 
valóban megismerhesse az új pszichológiát. A 
freudi mintát követő (a márki a fekvő páciens 
háta mögött ül egy sötét szobában) alászállás 
a tudattalanba történelmi vízióba fullad. 
Megbomlik az eddig teljesen egységes narrá- 
ció, az egyértelmű tér- és időrend. A fikció 
és a valóság összekeveredését egy negyven 
évvel későbbi rövid beszélgetés a márki és 
Van Leyden közt sem csökkenti. Van Leyden 
látomásában kitör a forradalom, letartóztat
ják, majd megmenekül és hazakerül. Közbe 
van iktatva az 1825-ös koronázási szertartás, 
ahol a már említett beszélgetés zajlik. A re
gény ideje tehát 1785 és 1825 között mozog. 
A kor fontosabb történelmi helyszínei is meg- 
említődnek („Valmy, M arengo, Austerlitz, Jen a , 
M oszkva, Lipcse, Waterloo”), de Sloterdijk itt is 
hangsúlyozza, hogy őt nem a hivatalos törté
nelem érdekli, hanem a mögötte kitapintható.

A Bécsbe visszatérő főhőst az utcán isme
rősként üdvözlik. A regény zárójelenetében 
visszatér a Freud és Van Leyden közti hason
lóság. A gardróbtükörben önmagát szemlélő, 
immár megöregedett professzor tükörképe 
egyértelműen Freud.

A regény történetének ideje tehát az első 
huszonegy fejezetben lineáris és egyértelmű, 
a kontextusok játéka biztosítja a történet sok
oldalúságát. A lineáris történelmi időbe ágya
zódnak be olyan tudások -  kontextusukkal és 
utalásaikkal együtt-, melyek jóval később ke
letkeztek. A modern kortudat születésének 
pillanata nemcsak történelmi esemény, annál 
több. Az Elöljáró beszéd szerint a „tudatta
lan  B astille-ának” ostroma megelőzte a tényle
ges Bastille ostromát.

N emes Péter

GOLDMARK KÁROLY 
VONÓS KAMARAZENÉJE

B -d ú r  vonósnégyes op. 8, a-m oll vonósölös op. 9  
Lajtha  Vonósnégyes. M ező  László -  cselló 
H ungaroton  Classic, H C D  31  5 5 6

Az európai késő romantikus zene egyik meg
határozó képviselője, Goldmark Károly mű
vészetének megítélése -  életében és a halála 
óta eltelt nyolcvan évben is -  folyamatosan, 
szinte évtizedről évtizedre és földrajzi helytől 
függően is változott. A múlt század végi Ma
gyarország Liszt mellett Goldmarkot tekin
tette a nemzet valaha élt legjelentősebb kom
ponistájának, aki Európa-szerte megalapozta 
a magyar zeneszerzés hírnevét. Hetvenedik 
születésnapján számos kitüntetésben része
sült, tíz évvel később pedig országos ünnep
ségsorozatot, díszhangversenyeket rendeztek 
tiszteletére, és a budapesti Tudományegye
tem tiszteletbeli bölcsészdoktorává avatta.

Később, a húszas-harmincas években 
azonban származása és zenéjének hangsúlyo
zottan európai jellege miatt a magyar zenei 
közvélemény szinte teljesen megfeledkezett 
Goldmark oeuvre-jéről, és a helyzet 1945 
után sem fordult kedvezőbbre, bár Káldor 
Márton és Várnai Péter regényesen megírt, 
de szakmailag megalapozott Goldmark-mo- 
nográfiája (1956) és az életmű fokozatos visz- 
szatérése a hangversenyéletbe már előkészí
tette Goldmark újrafelfedezését, amely 1980- 
ban. születésének 150. évfordulóján követke
zett be. Ekkor jelent meg -  Emlékek életem-
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BŐL címmel, Kecskeméti István közreadásá
ban -  Goldmark visszaemlékezés-kötetének 
magyar kiadása, és az elmúlt másfél évtized
ben néhány valóban színvonalas hanglemez
kiadvány is napvilágot látott, köztük a Hun
garoton Classic tavalyi lemeze, amely Gold- 
mark fiatalkori vonósnégyesét és vonósötösét 
tartalmazza.

Goldmark Károly életműve vitathatatla
nul szervesen kapcsolódik a magyar zenetör
ténethez is: Keszthelyen született, fiatalon 
számos magyar városban (Pest-Buda, Sop
ron, Győr, Németkeresztúr) töltött hosszabb 
időt, a szabadságharc egyik csatájában is részt 
vett. Bár az 1860-as évek elejétől Ausztriában 
(Bécsben és Gmundenben) élt, gyakran ha
zalátogatott családtagjaihoz vagy egy-egy 
műve bemutatójára.

A kor magyar hangvcrsenyéletének veze
tő együttesei, a Filharmóniai Társaság Zene
kara, majd a századelőn az Országos Szimfó
niái Zenekar, állandó jelleggel műsoron tar
tották a Falusi LAKODALOM-szimfóniát, a Sa- 
k u niai a - nyitányt, a H eg edú vf.rsf.n Y-t (Hu- 
bay Jenő legendás szólójával), sőt a Filhar
móniai Társaság fennállásának 50. évfordu
lójára Goldmark Zrínyi címmel ünnepi 
hangvételű szimfonikus költeményt is kom
ponált, kisszámú magyar ihletésű alkotásá
nak egyikét. A verbunkosra motívumaiban 
utaló, hangsúlyozottan nemzeti jellegű zene 
azonban egyáltalán nem illett Goldmark stí
lusához, kompozíciós eszközeihez. Az Egyet
értés kritikusa, p. e. ugyan úgy vélte, hogy a 
Zrínyi „teljesen m agyar s tűü  szim fonikus zene, lá
zasan lüktető m agyar m otívum okkal, amelyeket a  
mester a  legváltozatosabb harm óniákban dolgozott 
fe l ,  fényesen hangszerelve”, néhány évvel ké
sőbb viszont -  már Bartók és Kodály színre 
lépése után -  a kor egyik mértékadó recen
zense, Kern Aurél pontosabban közelítette 
meg az igazságot: „a Zrínyi Goldmark m unká i 
között nem  á ll első helyen. N ekü n k  azért kedves, 
mert m agyar luingokat szólaltatott m eg benne. Va
lam ikor tőle vártuk  az ú tm utatást a  m agyar szim 
fo n ik u s  stílushoz. Későn adta  meg. De hála  a  m a
gyar ta lentum nak, n incs is m ár szükségünk arra, 
hogy Goldmark e tekintetben tanítson. Szeretettel 
hallgatjuk cifra körm ondatait, de jó l  tud juk, hogy 
ez nem  a  vm gyar m uzsika, s követn i ebben Gold- 
m arkot nem  fo g ju k ”.

Goldmark valóban nem adott „útm utatást 
a  m agyar szim fonikus stílushoz”, hiszen egyetlen

irányzatnak, iskolának sem volt elkötelezett
je. „M inthogy vezetn i nem  tudtam , és másokkal 
m enn i nem  akartam , inkább egyedül ha lad tam ” -  
írta időskori visszaemlékezésében, reálisan, 
objektiven értékelve művészi pályáját. Stílu
sának -  és gyakran témaválasztásának is -  az 
orientalisztikus kolorit iránti nyitottsága, szí
nes harmonizálása, kitűnő hangszerelési ké
pessége jó  néhány művét és összességében 
egész kompozíciós nyelvezetét félreismerhe
tetlenül egyénivé alakította.

A Hungaroton új felvételén hallható két 
vonós kamarazenei alkotás nem tartozik az 
említett egyéni hangú kompozíciók közé, és 
remekműnek sem nevezhető. Páratlan érté
kük azonban, hogy bepillantást engednek 
egy kiforratlan arculatú, ekkor talán még 
nem is eléggé képzett, de ösztönös tehetségű 
harminc-harminckét éves komponista műhe
lyébe, egy Goldmark -  mint szimfonikus és 
operaszerző -  által szekunder jelentőségűnek 
tartott és az oeuvre egészében mennyiségi 
szempontból is elenyésző műfaj, a kamaraze
ne segítségével.

Az 1860-ban komponált B-DÚR VONÓSNÉ
GYES (op. 8.) -  Goldmark egyetlen kvartettje 
-  nem igazán látványos és könnyen befogad
ható mű, inkább -  a Pester I lo y d  századvégi 
kritikusának szavaival élve -  „egy erőteljes, zse
niális természetű alkotó birkózását m u ta tja  a sza
bad, önálló megjelenésért, az ellentétet a  gondola
tok merész szárnyalása és a  még nem  megfelelő fo r 
m ába öntött tisztán anyagi közö tt”. Az 1991-ben 
alakult Lajtha Vonósnégyes (Rásonyi Leila -  
1. hegedű, Oltai Ildikó -  2. hegedű, Kolozs
vári László -  brácsa, Szabó Péter -  cselló) in
terpretációja mindenekelőtt azért szerencsés, 
mert kitűnő érzékkel emeli ki a kvartett ér
tékeit -  egységes, tömör hangzás, a négy 
hangszer invenciózus dialógusjátékai -, s ez
által a mű hiányosságai -  sematikus dallam
vezetés és harmóniafordulatok -  háttérbe 
szorulnak.

Az első tételben expresszíven szólalnak 
meg a bevezető Andante-szakasz rövid sóhaj
motívumai, hitelesek a váratlan modulációk, 
a komor elsötétülés (b-moll, majd asz-moll) 
valódi feszültséget teremt. A gyors főrész in
dítása talán nem eléggé lendületes, de karak
terében hűen adja vissza a Goldmarkra oly 
jellemző fájdalom-remény ambivalenciát. A 
melléktéma érzelmes, lírai dallamai, a záró
tétel pregnáns ritmusképletei gondosan ki
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munkált, igényes tolmácsolásban hangzanak 
fel, akárcsak a pillanatról pillanatra új és új 
hangszerelési ötletekkel meglepetést szerző 
kidolgozásszakasz, amelyben a cselló és a brá
csa apró kontrasztmotívumai, a hegedűk és 
a mélyvonósok tudatos elkülönítése már a 
hangszerelés, zenekarkezelés későbbi meste
rét mutatja.

A lassú tételt -  legalábbis bevezetését te
kintve -  egyértelmű motivikus rokonság fűzi 
az első tételhez. A kezdeti „Seufzer-Motivik”, 
majd a tétel egészére jellemző, szinte Chopin 
stílusára visszautaló, szlávosan érzelmes vagy 
éppen Goldmark több mint egy évtizeddel 
későbbi operája, a Sá ba  k ir á l y n ő je  hangvé
telét előlegező dallamvilág a Lajtha Vonósné
gyes előadásában egyaránt érzékenyen, szug- 
gesztíven szólal meg, bár a két középső szó
lam apró intonációs bizonytalansága és a té
telt lezáró expresszív brácsa-recitativo túlzott 
visszafogottsága kissé zavarólag hat.

Az interpretáció egyik csúcspontja a rövid 
terjedelmű, koncíz Scherzo, amelynek alapja 
az örökmozgószerű, motorikus alaplüktetés, 
valamint Goldmark kedvelt ritmusképlete, a 
triola előtérbe helyezése. Kolozsvári László és 
Szabó Péter technikailag kifogástalan, per
fekt, ugyanakkor mértéktartó, tudatosan a 
háttérben maradó játéka valóban biztos, ál
landó ostinatoalapot jelent, amely felett a két 
hegedű indulószerűen ritmuscentrikus, illet
ve széles ívű, dallamcentrikus motívumai 
egyaránt tökéletesen érvényesülhetnek.

A finálé indítása kissé bátortalannak tű
nik, s ezért a bevezető ütemek „függönyté
mája” és a visszafogott főtéma kontrasztja, az 
egész tétel legeredetibb zeneszerzői ötlete 
nem valósul meg teljes szépségében. A későb
biekben kiemelkedő Rásonyi Leila meleg tó
nusú, kifejező játéka, amelyhez harmoniku
san társul a másik három szólam. Összessé
gében a kvartett tolmácsolása -  ha nem iga
zán eredeti és átütő erejű is -  megbízható és 
kottahű, s ezért hiteles képet fest a gyakorla
tilag teljesen ismeretlen Goldmark-műről.

A két évvel később, 1862-ben keletkezett 
A-MOl.L v o n ó s ö t ö s  (op. 9) -  amelyet a szerző 
„Erkel Ferenc királyi m agyar főzeneigazgató  ú r 
n a k ” ajánlott -  zenetörténeti értékét, a mű
fajtörténetben betöltött szerepét és a Gold- 
mark-oeuvre egészében elfoglalt helyét te
kintve egyaránt jelentősebb a kvartettnél. A 
Mendelssohn és Brahms kamarazenei szer

kesztésmódjából sokat merítő alkotás hang
szer-összeállítását -  két hegedű, brácsa, két 
cselló -  tekintve követi a vonósötös megte
remtőjét, Luigi Boccherinit, a romantikusok 
közül pedig Schubertét, szemben áll viszont 
a vonóskvintettjeiben két brácsát szerepeltető 
Mozarttal. A két csellót foglalkoztató appará
tus -  a másik csellószólamot a felvételen Me
ző László játssza -  egyáltalán nem véletlen: a 
mű egyik különlegessége éppen a mélyvonó
sok dominanciája és a cselló technikai adott
ságainak, hangterjedelmének maximális ki
aknázása.

A Lajtha Vonósnégyes tolmácsolásában az 
első tétel főtémája kontúrosan, világosan, de 
gazdag tónussal szólal meg, a derűs, zsáner
képszerű G-dúr cscllótéma és C-dúr hegedű- 
motívum lendülete is elismerést érdemel. A 
tétel dramaturgiája, elsősorban az. állandó 
szekvenciamenetekre épülő sűrítés, drámai 
fokozás realizálása azonban nem eléggé ha
tásos: az említett két, nagy vivőerejű dúr-dal- 
lam után érezhető visszaesés következik be, 
és a kidolgozás ezernyi apró hangsz.erelési öt
lete, az orgonapontok és mozgékony dalla
mok különös egyíitthangzása sem érvényesül 
megfelelően.

Az. Andante con moto karaktermegjelölé
sű, lírai, de érzelmes második tételben a két 
cselló -  Mező László és Szabó Péter kitűnő 
együttműködésének köszönhetően -  érzékle
tesen, természetes egyszerűséggel jeleníti 
meg a Goldmark által megálmodott „kürttó
nust”, Rásonyi Leila előadásában pedig ma
gával ragadó a prímhegedű magas regiszter
ben megszólaló, szekvenciára épülő dallama, 
amely -  különösen a tétel alaphangneme (E- 
dúr) ismeretében -  az irracionális világ, a ro
mantikus tündérmese allegóriájának tekint
hető. Hasonlóan szép, tudatosan átgondolt, 
harmonikus a tétel kontrasztanyaga, a szen
vedélyes triola-motívumsor -  amely (akár
csak a V o n ó s n é g y e s  lassú tételének egyik té
mája) tematikus-motivikus kapcsolatban áll a 
SÁBA KIRÁLYNŐJE szerelmi dallamával -  meg
szólaltatása is.

A Scherzo a két évvel korábbi kvartett 
scherzotételéhez viszonyítva lényegesen né
piesebb, bár alapja, összekötőeleme ezúttal is 
az állandó ritmusképietekre épülő, ostinato- 
szerű kíséret. Az interpretáció kulturált és ki
egyensúlyozott, bár hiányzik belőle az igazi 
népies dudamuzsika, a mazurkára emlékez
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tető ritmusok intenzitása. Briliánsán, a szóla
mok logikáját kristálytisztán nyomon követve 
hangzik fel viszont a finálé, amelyben újra 
említést érdemel a két hegedű és a két cselló 
tökéletesen összecsiszolt együttműködése.

A Hungaroton felvétele technikai szem
pontból alig bírálható. A négy, illetve öt 
hangszernek a hangtér egészében való elhe
lyezése pontosan követi az európai standar
dét, a hangszínek és arányok ideálisak, s ez 
Bárány Gusztáv zenei rendező munkáját 
dicséri. A mikrofontechnika is korrekt, bár -  
különösen a kvartett esetében -  túlzottan 
érezhető a négy instrumentum pontos egyen
súlyára, a tökéletes kiegyenlítettségre való tö
rekvés, amely egy-egy szólisztikus szakasz 
esetében negatívan befolyásolja a hangképet, 
hiszen a három hangszeren megszólaló, 
nemritkán teljesen homogén ritmusú kíséret 
feleslegesen felerősödik.

Az. új CD -  amely Goldmark szülővárosa, 
Keszthely kulturális intézménye, a Helikon 
Kastélymúzeum támogatásával készült -  
egyaránt ajánlható az érzelmes-melankolikus 
romantikus muzsika kedvelőinek és a múlt 
századi magyar zene rejtett értékeit megis
merni vágyó zenebarátoknak.

Retkes A ttila

A HOLMI POSTÁJÁBÓL

BOCS

Szerkesztőimnek

Sajnálom, kedves tutoraim,
hogy nem keltett a versem, csak unalmat,
hogy mint a főadó műsorain,
áttetszik rajta a tavalyi harmat,
hogy lyukas zoknit stoppolgat a rím
és steppelt házikabátra utalnak
ki-kifeslő emlékfoszlányaim
(örül az elme, most magába marhat).
Igen: hol tömjén, hol meg naftalin.
Mint építmény: egy miniatűr Karnak, 
s a képek a nézés oszlopain 
megannyi elszánt Simeont aszalnak.
De legyen vége már e képzavarnak; 
mint rég, rossz választások napjain 
a szomjas honpolgár a szesztilalmat, 
nézzétek el hiányosságaim, 
miként a jobb is megbocsát a balnak.

H alasi Zoltán

A folyóirat a Nemzeti Kulturális Alap, 
a Soros-alapítvány, a Budapest Bank és a József Attila-alapítvány 

támogatásával jelenik meg


