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B O R B É LY  S Z I L Á R D r e g é n y r é s z l e t

Megyünk és hallgatunk. Huszonhárom év van köztünk. A huszonhármat nem 
lehet osztani, mert csak magával osztható. Meg eggyel. Ilyen magány van köz-
tünk. Nem lehet részekre bontani. Egyben kell cipelni. A földhányáson me-

gyünk. Mi úgy hívjuk, gorond. Az Ogmand goronda. Erre járunk, amikor az erdőre me-
gyünk fáért. Néha a Szomoga laposa felé térünk ki, hogy a Kabolóúton menjünk. Az nem 
olyan sáros. Máskor a Gróferdején keresztül, a Pallóúton. Anyám feje kendővel van be-
kötve. Mi keszkenőnek mondjuk. Az asszonyok feje mindig be van kötve. A vénasszonyok 
az álluk alatt kötik meg. Nekik feketét kell viselni. Az anyám kendője színes. Nyaranta 
könnyű háromsarkos kendőt hord. Fehér alapon kék pöttyös kendőt. A kölcsei vásárban 
kapta apámtól a múlt évben. Mi úgy mondjuk, hogy kőücsei vásár. Neki hátul, a kontya 
alatt van megcsomózva. Szép gesztenyebarna haja van. Vörösesgesztenye. Nem minden 
gesztenye vöröses. Ősszel szoktuk gyűjteni a nővéremmel. A faluban egyetlen gesztenyefa 
van. A Barkóczy-majorban maradt meg. A többit kivágták a háború után.

„Mert mi vagyunk az urak. Mámma már a nép az úr. A kizsákmányoltak. Most mi zsák-
mányoljuk ki a kulákokat. Ha nem tetszik, untetszik…”, mondják az egykori zsellérek.

„Könnyű nekik, mert egy vasszeget se vittek be a közösbe”, mondja nagyapám, aki leg-
jobban a lovait sajnálta. A lovakat helyette kínozták a téeszben. Kihajtották belőlük a lel-
ket. „Megszakadtak. Megdöglöttek idő előtt. Oszt mi haszna volt ?”, szokta mondani. Az 
új urak türelmetlenek voltak és erőszakosak. Mindenkit elvtársaknak hívták, és úgy kö-
szöntek egymásnak, hogy „Előre !” És folyvást a haladásról beszéltek :

„Haladni kell a korral, elvtársak. Azt termelünk, amit akarunk. Ha rizskása kell, akkor 
rizskása. Az lesz, amit a párt akar. A természetet le kell győzni, elvtársak”, ismételgették 
a jelszavakat a brigádvezetők a korareggeli eligazításokon a didergő embereknek.

„Elvtársad neked a radai rosseb”, morogja nagyapám, de úgy, hogy ne hallják.
„Na-na, vigyázzon a szájra”, morognak az új urak, de ők sem akarnak bajt.
A díszfákat kivágták, a majorsági épületeket elbontották. A csodaszép gesztenyefasor he-

lyén Pártház épült. Az egykori uradalomról mindenki hallgat. Mindenről, ami régen tör-
tént, mélyen hallgatnak. A múltról nem szabad beszélni. Az öregek úgy mondják, hogy az 
ántivilágról. Amiről hallgatunk, az nincs. A múltat el kell törölni… Végképp.

Már elment a
MESIJÁS ?
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De mi el szoktunk szökni ősszel a  gesztenyefá-
hoz, a  Kepec-gyepjén túlra. A  kertek alatt lopako-
dunk. A  hatalmas fa ötujjú levelei nyár végén szá-
radtan hullanak. Mintha hatalmas kezek heverné-
nek az avarban. Tavasszal virága fehér gyertya. Zöld 
kopáncsa sündisznó. Gyufaszálból csinálunk neki lá-
bat. Anyámtól elkérjük az elégett gyufaszálakat. Csak 
ő gyújthatja meg. Mert a gyufa pulyának nem való.

„Kés, villa, olló, pulya kezébe nem való”, kántál-
ja anyám.

Anyámnak napközben kontyban van a haja. Ha este leereszti, akkor éjszaka lesz. Én szok-
tam fésülni, nem a nővérem. Szeretem fésülni. A szarufésű széles rései között siklanak a szá-
lak. Fényes, mint az éjszaka. Csillagos az ég, és jó szaga van. Fűszaga, kenyérszaga, tejszaga. 
A szarufésűtől undorodom. Leölt állatokra emlékeztet. Mindig fekete kosz van a résekbe 
ragadva. A zsíros korpa és a por rakódik le, az tapad így össze. Az asszonyok kontyba teke-
rik a hajukat a kendő alatt. Szarucsattal fogják össze. Nappal az anyám haja is el van rejtve. 
A nővéremé még nem. Szombatonként olajsamponnal mossuk a hajunkat. A konyha föld-
jére tesszük a mosótekenőt. A platton forralunk vizet, aztán egymás után fürdünk. Mind-
annyian olajsamponnal mossuk a hajunkat. Ettől egyforma a szagunk. Amikor belépek az 
ajtón, mindig érzem. Másoknál másféle szag van. De most, ahogy megyünk fáért, még sötét 
kendő van anyámon, vastag gyapjúkendő. Talán szürke, de nem látom. És most ő is az álla 
alatt kötötte meg, mint az öregek, hogy melegítse a fülét. Mindig hideg van. Mindig fázom, 
és fogom anyám kezét. Ha valamit cipel, akkor zsebre dugom a kezem. Mindig cipel valamit.

Megyünk a járdán, és didergek. Mindig didergek. Nagyon fázik a kezem, meg a cipő-
ben a lábujjam. A kerítések dróthálójának lyukaiban a pókhálókon kirajzolódik a zúzma-
ra. Most jól láthatóak a kusza vonalak. Azt játszom, hogy a mutatóujjam hegyét beledö-
föm, és akkor varázsütésre eltűnik. Elég egy szálat elszakítani, hogy szétomoljon az egész. 
A szálak elszakadnak, a zúzmara kristálycukorra emlékeztető szemcséi lehullnak a földre. 
A drót zörgése miatt néha a kutyák is előszaladnak. Ha anyám hagyja, akkor botot vagy 
pálcát húzok végig a dróton. Ilyenkor a legtöbbnek nincs kedve ugatni. Csak néhány ku-
tya ugat mindig, és a kerítés túloldalán kísérnek bennünket, míg el nem hagyjuk a por-
tájukat. Ezek az ideges kutyák. Mi úgy mondjuk, csihés. Vicsorognak, hófehér, erős foga-
ikat mutatják, toporognak, remegnek a dühtől.

„Ne isztikéld üket”, mondja anyám.
„Nem isztikélem”, válaszolom és behúzom a nyakam. A szemem sarkából anyám kezét 

figyelem. A bal oldalán állok. Bal kézből nem szokott ütni. Fellélegzek.
„Ne hazudjá”, mondja.
„Csak a pókhálókat ütögetem”, mondom. Anyám nem szól semmit, maga felé ránt dur-

ván. És megszaporázza a lépéseit.

A föld még szürkésfehér a fagytól. Megyünk a kerekektől összevágott sáros úton. Most 
a fagy miatt nem ragad. Mindenütt nagy sárdarabok vannak, mi görnek mondjuk. Mind-
egyikbe belerúgok. Porzanak és szétomlanak. Vagy odébb gördülnek. Néha fáj a lábujjam, 
de ez is jó, mert legalább nem zsibbad. Amíg fáj, addig jó. Nem látom a cipőm. Nem em-
lékszem rá, hogy milyen a cipőm. Nem látom a nadrágom, se a kabátom, se a sálam, se 
a sapkám. Azt tudom, hogy a lábamon kapca van, mert a kapcarongy folyton elcsúszik. És 
ha elcsúszik, akkor még jobban fázik. Mindig fázik, mert nem vagyok ügyes, hogy a kap-
cát szorosan tekerjem rá, a végét pedig visszadugjam a lábszárnál hátul a megelőző réteg 
alá. Akkor nem csúszna szét, és nem fázna. Anyám nem ér rá, hogy ő tekerje a lábamra 
a kapcát. Így megyünk a fagyott járdán, a deres gaz közt, de már nincs hó. Még minden 
fagyott. A kiskertek csapzottak, mintha feldúlták volna őket. A bal kezem fázik, a jobbot 
fogja anyám. Nagy keze van, kemény és repedezett. A körmei koszosak, mint minden-
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kié. Az én kezem körmei is koszosak. Ha unatkozom, kipiszkálom a körmök alól a feke-
te koszt. A fejés, a mosás, a kormolás, a kihamuzás miatt kireped a bőr, és beszakad a kö-
röm. Anyámnak puha és párnás a kézfeje.

„Fázik a lábam”, mondom.
„A te bajod”, dünnyögi, de igazából azonban nem figyel rám.
„De fázik a lábam, ésnyám”, mondom, „nagyon fázik. Vegyen fel, ha Istent ismer.”
„Gyere a lábodon, nem bírlak máe”, mondja, de érzem, hogy másutt jár az esze. Ez bánt. 

És bosszant. Mérges vagyok és haragszom rá, mert nem akar velem foglalkozni. Azt aka-
rom, hogy csak velem foglalkozzon. Belerúgok a betonba. Lehorzsolom a cipőm orráról 
a barna festéket. Nem veszi észre, vagy nincs ereje megpofozni. Latolgatom. Máskor azt 
szokta mondani, „hogy dögölnél meg te is, hogy a brant egyen meg”.

„Majd kapsz otthon”, sziszegi a fülembe. Mi úgy mondjuk, otthol. Aztán otthol sírva ver 
a felmosóronggyal. Ez a rongy a felmosóvödörben ázik mindig, hogy kéznél legyen, ha fel 
kell törölni a koszt, a kiloccsanó moslékot, a macskaszart, a ganéjt, ami a cipőnkről hul-
lik le. Folyton megbüdösödik a vize. A felmosórongy a nővérem elszakadt mackónadrág-
jából lett. Indigókék, belül bolyhos. Sok vizet szív magába, ezért jó nehéz. Sosem csavar-
ja ki rendesen, úgy ver vele. Nem fáj annyira, amennyire ordítok. A nővérem is így szok-
ta. Tőle tanultam. Anyám dühödten csapkod a ronggyal.

„Brant egyen meg”, szipogja. Mert közben sír. Tudom, ilyenkor magára gondol, meg 
a falura, amelyben lakunk. Sajnálom és haragszom rá.

„Nem bírom ezeket megszokni”, mondja anyám a falubeliekről. „Utálom, hogy nem fürde-
nek. Nem is mosdanak. A fogkrémről azt se tudják, eszik vagy isszák. A gyerekek koszosak, 
kutya se törődik velük. A boltban meg olyan büdös van, majd felfordulok…” Anyám foly-
ton mos. Súrol. Egy szobában laktunk mindannyian. Két ágy van benne, a hátsó fal mel-
lett hosszában. A két ágy között épp annyi hely van, hogy még én beférek. A két ágytám-
lán feltolom magam. Erős a karom. A saslengést még nem tudom. De ott szoktam lenge-
ni, amíg anyám a nővéremmel tanul az asztalnál. Egy asztalunk van. A nővérem nem sze-
ret tanulni. Azt mondják róla, hogy „nehéz a feje”. Néz maga elé, és csak azt várja, hogy 
vége legyen. Hogy felsírjon az öcsénk, vagy bekiabáljon valaki az utcáról. Hogy kifusson 
a tej. Mindegy, csak valahogy véget érjen ez az egész. Konokul néz maga elé, nem szól.

Makacsul hallgat. Úgy tesz, mintha a könyvet nézné. De nem azt nézi. Én már tudom 
a Himnusz második strófáját is, csak nem értem. Bendegúznak vére. Nem tudom, kicsoda 
Bendegúz. A szoba közepén most a könyv van, az asztal kihúzható lapjába két alumíni-
um mosogatómedencét építettek. Mi úgy mondjuk, alumónium. De nem használjuk. Az 
asztalhoz tartozik két hokedli. Az egyik fiókos, abban tartjuk a cipőkefét, meg a fényesí-
tőt, a rongyot és a Csillag márkájú cipőpasztát a lapos fémtégelyben. Fekete és barna szí-
nű. Van még egy konyhaszekrény, egy ruhásláda, amelynek a tetején ülni lehet, és rongy-
pokróccal van letakarva. Meg a platt, amellyel fűtünk, nyáron azon főzünk. A ház fala vá-
lyog. Földes háznak mondjuk, mert a küszöbön belül is föld van. Döngölt föld. A dön-
gölt földre szurkosvásznat teszünk a szoba közepén, ahol a konyhaasztal áll. Azon történik 
minden. Ott eszünk, és ott mos anyám. Ott dagaszt és ott kopasztja a csirkét. Ott tanu-
lunk, és ott olvas néha anyám nekünk.

A nővérem alszik apámmal, én meg az anyámmal. Nemrég egy bölcső került még be 
a mi ágyunk mellé, hogy anyámnak kézre legyen éjszaka, ha sír benne az öcsém. Meg éj-
szakára oda tesszük az egyik hokedlit is. Anyám álmosan morog, ha sír a kicsi, fél kézzel 
kinyúl és álmában ringatja.

„Már megint sír, rosszat álmodott”, gondolom magamban. Én gyakran álmodok ros-
szat. Ilyenkor be szoktam pisilni. Reggel anyám dühöng. Néha kapok egy-egy taslit, ami-
kor a lepedőt húzza át. A surgyészalmát csak ritkán cserélik.

„A pulyahúgy nem büdös”, mondja apám.
„Azt én tudom”, mondja anyám.
„Nincs annyi szalmánk, hogy folyton cserélgessük. Majd csak elhagyja. Pulyakoromba 

én is bepisiltem”, mondja még.
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„De én fekszem rajta, nem te”, felesel anyám.
„Akkor küldd át hozzám”, mondja apám. Így aztán néha az apám ágyában alszom. A nő-

vérem meg anyámmal. Ilyenkor sokáig ébren vagyok. Apám horkol és büdös. Mindig ci-
garettaszaga van, gépzsír- meg benzinszaga. A benzint szeretem, a gépzsírt utálom. Sokszor 
sör- és pálinkaszagot áraszt. Ájultan alszik, és amikor fordul, rám fekszik. Mi úgy szoktuk 
mondani, rám tehénkedik. Alig tudom kihúzni alóla a kezem vagy a lábam. De nem so-
káig kell apámmal aludnom. A nővérem ugyanis már nagy, és vele kényelmetlenül alszik 
anyám. Visszahív, remélve, hogy nem pisilek újra be. Telnek az évek, de én még mindig 
elfelejtek felkelni és kihúzni az ágy alól a bilit. Vagy időben kitámolyogni álmosan a tor-
nác mellé, ahol aztán könnyítek magamon a fal tövében. Másnap reggel sötét folt jelzi 
a földön, meg a nedves csorgás a bécsikékkel felhúzott lábazaton. Nyáron még szaga is 
van. A nővérem mindig kicsúfol.

„Kis pisis, kis pisis”, mondja, és szamárfület mutat. Pedig ő a pisis. Mindenki tudja, 
hogy a lányok húgyosok.

De anyám legjobban a falubelieket utálta. „A parasztokat”, ahogy mondani szokta.
„A nagyapádék parasztok. Csak a földet imádják. Azt sajnálják, hogy elvették tőlük. Min-

dig is csak a földre tudtak gondolni. Semmit se szeretnek, senkit se tisztelnek. Csak a föl-
det. Évekig koplalnak, korpalevest esznek reggel, délben meg este is. A bika alatt is borjút 
keresnek. Megbasznák a kecskét két fillérért, még ha tudnák, hogy sose kapják meg, ak-
kor is. Kuporgatnak. Zsugorgatnak. Faszarik. Irigyek. Megfojtanák egymást egy kanál víz-
ben. Nem emberek ezek. Parasztok…”, mondta megvetően, és mondandója végén a föld-
re köp undorral az arcán, mintha poloskára harapna. A kert végében lévő málnásban né-
ha poloskát kapunk be a málnával. Utána soká kell köpködni. Aki még nem kapott be 
poloskát, az nem tudhatja, milyen.

Megyünk és hallgatunk. Harmincegy év van köztünk. A harmincegyet nem lehet osztani, 
mert csak magával osztható. Meg eggyel. Ilyen magány van köztünk. Nem lehet részekre 
bontani. Egyben kell cipelni. Apám mindig rosszkedvű. Ha nagyon rossz kedve van, elmegy 
a kocsmába. Mi korcsmának mondjuk. A kocsma is a Rámpán van. Meg a bolt. Mi bótnak 
mondjuk. Ha nagy leszek, majd én is a kocsmába járok. Mert oda járnak a férfiak. Csak még 
kicsi vagyok. Még csak a kuglipályához járunk a fiúkkal néha vasárnap délután. Az a kocsma 
mögött van. A szeméttároló mellett. A bábukat mi állítjuk fel és a golyóval szaladunk vissza. 
Van, hogy ötven fillért is keresünk. De a kocsmába tilos bemennünk. Az asszonyoknak sem 
szabad betenni a lábukat. Oda csak a férfiak mehetnek. Az asszonyok a fiúkat szokták küldeni. 

„Mennyé má, hozd haza az apádat”, mondják. Mert a férfiak oda járnak estenként.
Vesznek egy üveg sört, és kiállnak a Rámpára. Köpködnek. Előtte feleseket isznak. Ci-

garettáznak. Krákognak. A kocsma pultja pléhvel van borítva. A pohármosó mellett áll-
nak az üvegek, amelyeknek a dugójából görbe fémcső áll ki. Ebből töltik meg a kupicá-
kat. A kocsmáros egymás mellé rakja, ahányat kérnek, és a kuttyogó üvegből tölti a pá-
linkát. A férfiak már ekkor mosolyognak. Ilyenkor az arcuk tiszta lesz, a kemény voná-
sok meglágyulnak. A ráncok kevésbé feszülnek. Alig várják, hogy felkaphassák a kupicát. 
Összefolyik a szájukban a nyál.

„Egésség ! Egésség !”, kiáltják és hirtelen hajtják le. Aztán amikor már részegek, azt kia-
bálják, hogy „Isten ! Isten !” De ezt nem szabad mondani. Mert újabban nincs Isten. Azt 
mondják, hogy nincs.

„Hogy az istenfaszába nincsen ?”, kérdezi nagyapám.
„Ne káromkodjon maga vénisten”, mondja ilyenkor Máli, és röhög. Az arca csupa ránc. 

„Ha nincs, hát nincs. Nem lehet minden.”
„Mondani könnyű”, mondja apám, „hogy nincs. De azok se hiszik, akik mondják. Mert 

a gyereket elviszik messze, egy másik faluba, és ott kereszteltetik meg, a rokonoknál”, do-
hog. „Pedig Istent csak a papok találták ki.”

Anyám ezt nem hiszi. Ahogy apám se. De hallgat, nem akar vitát. Sosem akar vitát. 
Másra tereli a beszédet.

„Ezek is bort isznak, oszt vizet prédikálnak…”
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Anyám azt mondja, hogy „nekünk ezekhez semmi közünk, 
ez a pártemberek dolga. Hadd mondják, majd megveri őket 
az Isten.” A férfiak félnek egymástól, ezért mennek esténként 
a kocsmába. Otthon egyedül jobban félnek. De ha együtt van-
nak, szemmel tudják tartani egymást. Az asszonyok maradnak 
otthon. Aztán csak ők a férfiaktól, akik részegen mennek haza 
késő éjjel. A férfiak meg csak dobálják be a feleseket a kocsmá-
ban. Az apám egyik bátyja a kocsmáros. Azután, hogy elvitték 
az öreg zsidót, ő nyitott kocsmát. A nagyapámék egyik tiszta-
szobájára ajtót vágtak az utcafront felől. Látta a zsidónál, hogy 
kell csinálni. Amíg el nem vitték a zsidókat, Mózsi volt a kocs-
máros. A pálinka a legfontosabb. Vizezni is kell, hogy legyen 
rajta haszon. A nagybátyám még csak levente volt, őt nem vit-
ték a frontra. Lassan belejött.

A férfiak feje hirtelen hátracsuklik, amikor a rövidet dobják 
be. Jambójuk a koszos kocsmakőre esik. Ősztől tavaszig a fűrésztelepről hoznak fűrész-
port, azzal van felszórva. Amíg friss, erdőillata van. Aztán mocsárszaga. A leeső indigókék 
jambókat a sáros lábak tapossák.

„A kurva istenit ! A kutya úristenit neki”, ordítják hajadonfővel.
„Hogy az Isten húzzék a faszára, mit taposod a sapkám…”, mondják. De már nevetnek 

is, ha náluk erősebb lépett rá. Mert félnek. Az arcokon bárgyú vigyorgás, a gyenge világí-
tás mellett is belátni a torkukba. A villanykörték halványsárgán izzanak. Ettől kriptahan-
gulat van a teremben. Egyre harsányabban röhögnek. Mindenki ordítva beszél. Meg le-
het süketülni. Egymástól kéregetnek cigit. Az öregek pipáznak, de apámék már csak cigiz-
nek. Mindig idegesek, mindig sietnek. A csikket összeszedik, újat sodornak belőlük. Szé-
gyellik, de lehajolnak minden csikkért. A legtöbben kapadohányt szívnak, ollóval vágják 
apróra az újságpapírt, abba sodorják. A mutató és a középsőujjuk sárga a nikotintól. Meg 
a bütyökujjuk is, mert végül a bütyök és a mutató közé csippentik, amíg a körmükre ég.

Kigúvadt szemmel szívják. Az igazi dohányosok a szájuk sarkában tartják mindig. Nem 
veszik ki, amíg el nem ég. Úgy beszélnek, hogy ott parázslik a csikk. Néha eloltják, hogy 
tovább tartson. Aztán ha végeztek, a markukba köpnek, és ott nyomják el a csikket. Sose 
dobják el. Amikor dolgoznak, rágják a csikk maradék dohányát. Sárga és kátrányos. Na-
gyot és sűrűt köpnek tőle. A foguk is sárga csonk. A kocsmai verekedések miatt mindnek 
hiányzik néhány foga. A maradék pedig a dohánytól sárga. Az idősebbeknek már alig van 
néhány foga. A férfiak mindig csapatokban vonulnak valahonnan valahová. Nappal dol-
goznak, este isznak. Az arcuk keserű. Indigókék munkásruhát viselnek zubbonnyal. Télen 
pufajkát vesznek rá, meg bundás sapkát a jambó helyett. Usánkát. De minden ruha lóg 
rajtuk, mindig koszosak. Egész évben gumicsizmát viselnek. Télen vastag kapcával veszik 
fel. Apám gumicsizmáját este én segítem lehúzni. Áll a szoba közepén, a feje a villanylám-
pa karimájának ütődik. Imbolyog előre-hátra.

„Nem vagyok részeg”, mondja anyámnak. Pedig majd elesik. Akarja mutatni, hogy nem 
imbolyog, pedig imbolyog.

„Látod, hogy nem vagyok részeg ? Csak egy kicsit beszélgettünk, diskuráltunk az elv-
társakkal…”

„Gondolom, te fizettél”, mondja anyám.
„Meghívtam őket egyszer… kétszer én is. Na és akkor mi van ? Az én pénzem. Muszáj 

meghívni a kartársakat…”
„Ne urizálj”, mondja anyám. „Inkább feküdj le, és ne ébreszd fel a kicsit”, mondja anyám.
„Húzd má le a csizmám, édes fiam”, mondja nekem apám. De nem mozdulok. Félek, 

hogy megver.
„Húzd le neki, mert menten elesik”, mondja anyám. Apám mégis előre akar hajolni, meg-

billen. Öklendezik, majd hányni kezd. Kitámolyog az ajtó elé. Az ajtó nyitva marad. Lá-
tom a csillagokat és apám hátát, ahogy előrehajlik. A hűvös esti szél behozza a hányássza-
got. A Rámpa felől fúj, hozza a kocsma keserű dohányfüstjét és apám hányásszagát. Ami-
kor apám visszatántorog a szobába, lerogyik az ágyára. Lehúzom a csizmáját. Végigkenődik 
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a kezemen a hányás. A lavórhoz megyek. Lemosom. Apám közben hátrabillen. A lába még 
a földön. Átmenet nélkül alszik el. Horkol, alvás közben nyammog. A hányást nyalja le 
a szája széléről. Néha megrándul a teste. A kezével a levegőbe csap. Majd a kar erőtlenül hull 
vissza. A nővérem úgy tesz, mintha aludna. Befogom a fülem, hogy én is el tudjak aludni.

„Megölsz. Az apád is gyilkos volt. Hagyjá má békibe”, ordít az apám, és közben hány. Már 
megszoktuk. Mindig hány, amikor hazajön. Apámnak gyenge a gyomra, azt mondják.

„Ne igyá, ha nem bírod”, mondja neki másnap anyám.
„Miattad iszok”, mondja apám.
„Egy frászkarikát”, mondja anyám. „Mert szaralak vagy, azért iszol.”
„Megígérem, hogy abbahagyom”, fogadkozik apám.
„Miattam ne igyá, és ne is ígérd meg. Csak hagyd abba.” Anyám farral forog apámra, 

ahogy mondani szokták. Kerülik egymás tekintetét. Apám halálos betegnek érzi magát. 
Már leitta a hordós káposztáról a levet. De az se segített. Szenved, mint a kutya. Megfo-
gadja, hogy soha többé nem iszik. Nem megy arra, ahol a régi brigádja van. Mindig ez 
a vége. Anyám szó nélkül hallgatja. Apámnak nincs munkája. Az erdőre jár taplót gyűjte-
ni, gallyat meg makkot szedni, gombát, mikor mi van. Napközben vadkörtét rágcsál. Es-
tig nem jön haza. Anyám szégyelli, nem megy ki az utcára.

Esténként, ha nem részeg, a boszorkányokról mesél apám. Az a legfélelmetesebb bennük, 
hogy át tudnak változni. Minden kutya, macska, ló és bika lehet boszorkány, főként éjjel.

„A szomszédunk szólt, hogy fehér kutya képében boszorkány jár az ólunkba. Gyerek-
ként csak azt tudtam, hogy azt beszélték a  szüleim, hogy hajnalban a boszorkány szív-
ja ki a tejet. Mire megszólal a kakas, eltűnik. A tehén hetek óta nem adott tejet. A szom-
széd kifigyelte, hogy egy kis fehér kutya oson ki a macskalyukon hajnalonta. A harma-
dik szomszédról, Kotvásznéról beszélték, hogy boszorkány. Kifigyeltük, mikor jön a ku-
tya. De az úgy tudott bemenni, hogy nem vettük észre. Apámmal még sötét hajnalban, 
lapáttal, villával vártuk a macskalyuknál. Amikor megszólalt a kakas, apám a villát emel-
te, én meg a lapátot. Nem álltunk ott hiába, mert jött is a kutya. Csapkodtunk, de ügyes 
volt. Apám a villával megsértette a jobb hátsó lábát. Sántítva elszaladt. Eltűnt a szilvafás-
ban, a sövény alatt kiosont. Néhány csepp vér mutatta, hogy merrefele futott. De a gaz-
ban elvesztek a nyomok. Másnap hiába vártunk, nem jött. Harmadnap se. Aztán hallot-
tuk, hogy Kotvászné két napja fekszik. Egy nagy seb van a jobb lábán, senki sem tudja, 
hogy szerezhette. Olyan, mintha beleszúrtak volna. Többet aztán nem jött a fehér kutya. 
Reggel meg lehetett fejni a teheneket újra”, mondja.

Nem tudok elaludni sokáig. Félek a boszorkányoktól. A tudálékos emberektől, a biká-
vá változó gonoszoktól. Rettegek a szemmelveréstől, a ráolvasástól. A cigányoktól, akik 
ellopják a pulyákat, hogy megegyék. Félek a kutaktól, a közelükbe se merek menni, mert 
béka lakik bennük, és azok lasszóval berántják a gyerekeket. Az éjszakától is félek, kimen-
ni a házból, mert a rézfaszú bagoly leselkedik a sötétben. Kalapál a szívem. Minden zajtól 
megijedek. Már mindenki alszik. Fülelek. Aztán elalszom, és álmomban folytatódik to-
vább. Egy nagy sötét gomolygás ereszkedik rám. Amikor már majdnem összelapít, felsí-
rok. Sötét van. Apám járkál velem a szobában.

„Ne sírj. Semmi baj”, mondja.

„Ma pászkát eszünk, mert csak azt tudok csinálni”, mondja anyám, amikor hazaérünk. 
Az ágakat összetörjük, a vastagabbakat a fészerben összevágom baltával. Mire visszaérek, 
anyám már összegyúrja a lisztet vízzel, megsózza, laposra kinyújtja. A forró plattvasra te-
szi, hogy kiszáradjon. Melengetjük a kezünket a tűzhely fölött. Még csípős a tavasz. Apánk 
tanfolyamon van. A téeszből rég kirúgták. Sokáig nem kapott munkát. Volt a talajosok-
nál, meg dolgozott a keverőben. Aztán nem volt, aki vállalta volna a bentlakásos tanfolya-
mot. Kenderesen képzik ki a szivattyúkezelőket, a Horthy-kastélyban van a szállásuk. So-
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se gondolta volna. Apám lesz az átemelő szivattyú kezelője. A tanfolyamot neki kell fizet-
ni. Már egy éve nincs kereset. Anyám próbált pénzt csinálni. Kacsát hizlalt, libát tömött, 
eladta a csirkéket is. Mindent eladott a piacon, amit csak lehetett. A paszulyt, a hagymát, 
a krumpli javarészét is. Napszámba jár nappal, kézimunkákat hímez éjjel. A cigányoktól 
is elfogadott segítséget. Rézműves Arankáék néha hoztak gombát, a disznónak makkot, 
amit az erdőben leltek. Nekik se volt semmijük.

De most már jó lesz. Apánk árasztja majd el tavasszal a rizsföldeket vízzel. Amikor a ta-
lajosoknál dolgozott, a nagy földgyaluk egyengették el talajt, készítették az alacsony gátakat, 
a vízelvezető csatornákat. Vastag vascsöveket fektettek, és azokra hatalmas csapokat hegesz-
tettek. A csatornákra zsilipeket betonoztak. A zsilipek vaslapját hosszú srófok mozgatták le 
és fel. Mindegyiket az apám fogja majd szabályozni. Kinyitja a csapokat, felemeli a zsilipe-
ket, beindítja a hangosan pöfögő motort, amely az aggregátort és a szivattyút működteti.

„Apád komoly faladatot kapott”, mondta anyám. De látom, hogy inkább fél az egész-
től. Leginkább attól, hogy apámnak egyedül kellett az egész munkát elvállalnia. Nincs sen-
ki, aki váltaná. Éjjel-nappal kinn lesz a Túrparton. Büszkének kellene lennem az apámra, 
de nem vagyok az. Félek ezektől a gépektől. Nem bírom a motor hangját. Undorodom 
a gépzsírtól, a gázolajtól, a rozsdának és a vaspornak a szagától. Apám nyugtatja anyámat, 
hogy jó lesz az. „Jobb, mint a semmi.” Neki kell fizetni a tanfolyam árát. Vagyis anyám 
árulja össze a pénzt a piacon.

„Megtérül ez majd, meglátod”, mondja apám. „A téesznek rossz éve volt. Nincs pénze. 
A munkaegységeket se tudta kifizetni”, sorolja tovább halkan, egyhangúan, visszafojtottan. 
Anyám odavágja az asztalhoz a lábost, amelyben puliszkát főz. „Oszt te még ezt el is hiszed, 
vagy engem nézel hülyének ? Mer ha elhiszed, akkor nagy baj van az agyaddal”, mondja.

„Meglátjuk, majd meglátjuk”, mondja apám. De van valami a hangjában. Az idegesség 
van benne visszafojtva. A múlt évben készült el a földmunka. Idén már termelni fognak 
a kásatelepen. Apánk lesz a gépkezelő, és akkor majd minden rendbe jön. Igaz, hogy kinn 
kell laknia a bódéban éjjel-nappal. De az a népgazdaság érdeke, hogy a gépekre vigyáz-
zon. A téesz vezetősége is nagy reményeket fűz a rizstermelési ágazat sikeréhez. A párttit-
kár elvtárs és a tanácselnök elvtárs, őt apám csak Gusztinak hívja, már gratulált a kultúr-
házban a téeszelnöknek. Forradalmi változásnak nevezte, amikor március 15-én minden-
kit összehívtak a forradalmat ünnepelni.

Megkérdezem anyámtól, hogy mi a forradalom. Vizes ronggyal törli le az asztalt. Azt mond-
ja : „Nekünk ahhoz semmi közünk.” Aztán többet nem mond. Hallgat konokul. A kultúr-
házban a forradalomról és a rizstermesztési ágazatról beszélt a téeszelnök elvtárs, hogy ezek 
nagyon kellenek a falunak. Aztán elénekeltük az Internacionálét. Az Internacionálét szeretem, 
a Himnuszt unom. Unom énekelni, mert olyan, mint a temetésen. A tanácselnök elvtárs 
Guszti Petőfiről beszélt, aki a rokonunk, azt mondta. A rizsről tudok. Mi kásának mondjuk. 
De azt nem tudom, hogy a forradalomhoz nekünk mi közünk van. Anyám se mondta meg. 
Mindig rosszkedvű, ritkán beszél. Csendben szokott sírni vagy hangosan kiabálni. Min-
den átmenet nélkül. Ordibál, aztán nagy csend lesz újra. Néha valamelyikünket meg is veri. 
Apám már egy éve nincs itthon. Miután a téeszből kirúgták, a keverősöknél dolgozott. Hajnal 
négykor kelt, hogy biciklivel átérjen Kömörőbe. Késő este ért vissza, amikor már aludtunk.

„Honnét rokonunk nekünk Petőfi”, kérdeztem. Nem hagy nyugodni. Nekünk sok ro-
konunk van, de nem beszélünk velük.

„Mert Ádám a vízre szart, Éva meg felitta”, mondta anyám idegesen, ahogy mindig 
szokta, amikor arról faggatom, hogy a faluban ez vagy az honnan rokona apámnak. A fa-
lu egyik fele Garda, a másik meg az apám rokona. De anyám nem szereti apám rokonsá-
gát. Azok se szeretnek bennünket.

Amikor húsvét közeledik, anyám egész nap takarít. Nem beszél. Csak este ül le, amikor 
az öcsénk már alszik. Az asztalra két gyertyát tesz, állva gyújtja meg. Behunyja a szemét, 
maga felé hajtja a gyertya melegét. A szemét eltakarja.

9
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„Áldott legyen az Úr, aki meghagyta érnünk 
ezt a napot, ha nem is vagyunk együtt”, mond-
ja, és tudom, hogy apára gondol, aki hol a ta-
lajosoknál van, hol a  keverősöknél, hol meg 
a  kocsmában. Most épp Kenderesen van, és 
már biztos a  kocsmában, mert holnap szom-
bat, és akkor később kelnek. Anyám a  kezei-
vel befogja a szemét, de a szipogásából tudjuk, 
hogy sír. „Mesélek nektek”, mondja és előveszi 

a zacskót, amelyben fémpénzek vannak. Elkopott pengők, hátoldalukon koronával, ame-
lyen ferdén áll a kereszt. Szeretek ezekkel játszani, régen a nővéremmel rakosgattuk. Mos-
tanában egyedül. Amíg anyám mesél, a  lámpa sercegve ég, mert nagyon takarékoskod-
nunk kell az árammal. Én az asztal kislibazöld lapján rakosgatom, osztályozom a pengő-
ket, a lyukas kétfilléreseket, amelyekért már nem lehet semmit se venni, de az antivilág-
ban anyám kincsei voltak. Vigyázni kell rájuk. Ha idegen jön, gyorsan eldugjuk a fiókba.

Mesijás megáll, és rám mosolyog. Nem mond semmit. Csak áll, hunyorít a nap miatt, él-
vezi a kora tavaszi napsütést, amely melegíti az arcát. Élvezi a meleget. Áll és mosolyog. 
A Rámpáról jön, mint rendesen.

„Mit bámulsz, Mesijás ?”, kérdezi tőle a nővérem.
„Temmit te”, válaszol Mesijás, mert tota.
„Akkor meg ne állj itt”, mondja neki a nővérem.
„Tak nétem a kittiut”, válaszolja. Arca sötét bőre ráfeszül a csontokra. Cserzett, és rán-

cok futnak szét rajta. A szél szárította ki, vagy a koplalás. Cserzett a bőre, szinte repede-
zett, mint tavasszal a föld. Nincs egyetlen foga se.

„Hát ne nézzed”, förmed rá a nővérem. Megfogja a kezem és elvonszol a kerítéstől. Csö-
pi nem ugat, mert Mesijást egy kutya se ugatja meg a faluban. Egyedül őt nem ugatják 
meg a mindig éhes és dühös, láncon elvadult kutyák. A gazdák ezért is inkább a kertek 
alatt közlekednek. A telkeket elválasztó két barázda között a szántatlan hagyott gyep kö-
zepén ösvény vezet a földek felé. A sövénnyel körülvett udvarok végében gyalogút keresz-
tezi a telkek lenyúló szántóját. Aki nem akar a haragosával találkozni, vagy csak egysze-
rűen siet, inkább a kertek alatt megy. De a cigányoknak tilos a kertek alatt járni. Mesijás 
csontsovány. A nyakát ferdén, a fejét felszegve tartja. Mindig mosolyog, de keserűség lát-
szik az arcán. A szeme kifejezéstelen. Mindenkivel egyformán beszél, tartózkodón és tisz-
telettel. Nem lehet megsérteni. Sosem lesz mérges. Az egész teste merev. A merev törzs, 
a dacosan felszegett fej, a lelógó cérnavékony karok miatt úgy tűnik, mintha Mesijás alak-
ja siklana a levegőben. Mintha lába nem is érintené a földet.

„Tebuttok”, mondja Mesijás. „Anátot hod van ?”, kérdezi. Mindig ugyanazt kérdezi. Min-
denkitől valamilyen közeli hozzátartozójának az egészsége után érdeklődik…

„Jól van”, mondja a nővérem elutasítóan.
„Ét apátot ?”, mosolyog Mesijás.
„Ő is.”
„Ét natapátot ?”, folytatja tovább.
„Ne kérdezz végig mindenkit. Jól vannak”, ordítja a nővérem.
„Atto jó”, mondja Mesijás továbbra is szelíden. Mosolyog. Belátunk a fogatlan szájába. 

Sötét van benne. Sűrű sötét. A bőre is sötét. Elállnak a fülei. A kalapja csálén a fejébe csapva.
„Itten ádon”, mondja és arcát a nap felé fordítva, behunyt szemmel indul vissza, lefe-

lé a cigánytelepre.

Borbély Szilárd (Fehérgyarmat, 1964) : költő, irodalomtörténész. 
Legutóbbi kötete : A testhez (Kalligram, 2010).
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G R E N D E L  L A J O S r e g é n y r é s z l e t

Könnyen lehet, hogy egyszerű a magyarázat, csak arra gondoljon, Szmirnov, hogy 
Jana két évvel idősebb volt Pityunál, és ez a két év olyan vihart kavart, hogy elvesz-
tette az orientációt, besült a fegyver, meg a Jóisten a megmondhatója, hogy mi-

csoda nyavalya áll itt fönn. Ez így van, tudta ezt még az ősember is. De a szerelmes ifjú-
val nem lehet beszélni. Pláne a Pityuval. Szerelmes lett a húszéves Janába, és számára a gá-
lyarab, az arab menekültek és a mosatlan edények egyetlen dolgot jelentettek – üres szö-
vegek voltak, hiszen „mi”, ha úgy gondoljuk, elmegyünk a világ végére is, mert tökélete-
sen megbízunk egymásban. És punktum. Még középiskolás volt, Jana meg már nagylány, 
ki otthagyta a szerelmét, pedig már meg volt gyűrűzve az ujja, de a vőlegénye roppant ve-
szekedős volt és részeges, és akkor az utolsó pillanatban Jana meggondolta magát, és ki-
adta az útját. Csakhogy a vőlegényt sem ejtették a feje lágyára, elkapta az iskola mögött 
Pityut, és úgy megdöngölte, hogy kórházba kellett szállítani. Jana pedig mindennap el-
ment hozzá, és úgy becsavarta Pityut, hogy az mást se látott, mint a közeli esküvőt. A Ta-
kácsnak csak ekkor jutott a fülébe a dolog. Hazajött a fiú, és az esküvőről kezdett beszél-
ni, mintha már meg is állapodott volna a pappal, hogy hányadikán és miféle esküvő lesz. 
A Takácsnak úgy fölment a vérnyomása, hogy tiszta lila lett. Úgy kellett a Pityut kimene-
kíteni, nehogy másodszor is a kórházba kelljen vinni. S akkor elköltözött a Janához. A Ja-
na volt vőlegénye ismét helyben hagyta, de ott termett Jana unokaöccse, és Pityu meg-
úszta néhány sérüléssel és zúzódással. Nemcsak szlovák az istenadta, hanem még idősebb 
is. Mi lesz az ilyen házasságból ? A gyereknek csepeg a tej a szája széléről, a lány meg irtó 
rafinált. Ha új szeretője támad, úgy rázza le, mint kutya a vizet – dühöngött a Takács, és 
meg lehet érteni a bölcsességét.

Az esküvő nem hagyta békén Pityut, Jana csak nevetett, de amikor már huszadszor el-
mondta, hogy esküdni akar, hogy kacsasült meg krumpli, meg ízes csokoládétorta, Jana 
is fontolóra vette a dolgot. Nem kell doktornak lenni, csakis jó állást szerezni – és érett-
ségi után az asztalosmesterséget is kitanulta. De inkább az esküvőről beszélnék, mond-
ta Noszlopy, mert ez igen cifra esküvő volt, Mária, a Takácsné eljött rá, de a Takács nem. 
A Takács haragudott a fiára. Takácsné többször is szóba hozta, persze titokban és suttogva, 
hogy ne hallja más, így aztán mindenki tudott róla, ha másként nem, hát a pillantások-
ból. Mária különösen viselkedett, mondhatni, megbotránkoztatóan, de ott, a rendkívü-
li eseményen elmerült a hangja a sok közhely között. És később már minden tök mind-
egy volt, a társaság mind egy szálig berúgott. Másképpen nem ment nekik a szlovák nyelv. 

Az utolsó reggelen

2. RÉSZ
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A kérném szépen egyszerűen „vyprosím si” volt, az eleget ettem „napchal sem se”, már 
ugye a helyesírási szempontok szerint nőnemű, és nem hímnemű. Ha alaposabban kö-
rülnézett az ember, már az esküvőn meg volt írva, hogy dugába dől az egész. A magyar és 
a szlovák fél becsukta egymás előtt az ajtót, senki se ide, se oda. Az asztalfőn mi, magya-
rok hatan-heten, a többi szlovák egy kupacban. Néha udvarias szavak kíséretében, mo-
sollyal és egy kis kárörömmel, érdeklődtek, hogyan telik az idő, jó volt-e a vacsora, s Ta-
kácsné mindig megfelelt : „napchal sem se”.

Talán tizenegy tájban, még az emberek nem voltak túlságosan berúgva, egy kövér mó-
kamester, egy újonnan jött, piros fazon egy kecskegidát hozott, melyet a sok ember úgy 
megrémisztett, hogy kitépte magát a piros fazon merev szorításából, és picikét öklelve 
a díványon termett. Pityu ezúttal hősként mutatkozott meg. A rémült jószágot elvezette 
a kamrába, és izzadva, de győztesen odaállt a felesége mellé, aki először tanácstalan volt, 
de a végén megcsókolta, amolyan selymesen, ahogy a csókot csak a legodaadóbb felesé-
gek, és a legodaadóbb kurvák adják. „Persze szó sincs róla, Szmirnov, hogy kurvának ti-
tulálnám, de a nőknek van egy csodálatos tulajdonságuk : mindig másutt vannak, hóbor-
tos, hófehér ködökben táncolnak az ismerős férfiakkal, akiknek fogalmuk sincs róla, hogy 
a nőszemély éppen behálózza őket.” Persze a kecske kecske volt, olyan buta, mint egy hó-
bortos, öreg, százéves néne, akinek mindegy már, hogy az illető férfi-e vagy nő. Egy da-
rabig kétségbeesett mekegést hallottak, aztán csönd lett. Csak éjfél után jutott az eszébe 
egy kelekótya atyafinak, hogy milyen irtózatos magányban szenved az oktalan állat. Már 
jól be volt rúgva, és irtó nagy cirkuszt rendezett. Huszonnégy éves voltam, mondta Nosz-
lopy, öreg doktornak éreztem magam, felőlem a kelekótya akár rá is törhette volna az aj-
tót. Az atyafi kikönyörögte a kulcsot a menyasszonytól, illetve a fiatalasszonytól, és büszke 
testtartással levitte a kecskét az udvarra, és kikötötte az almafához. Hát, egyesek el voltak 
ázva, mint az út menti fa, én viszont nem, én kőkeményen álltam az italt, mivel épp csak 
belekóstoltam, mert olyan savanyú volt, mint az ecet. A nagynéni, a Takácsné viszont it-
ta, mintha világéletében szomjas lett volna. És berúgott, de csak egy picit. Éjfél után egy 
perccel Pityu lépett a mikrofonhoz.

– Nos – kezdte zavartan. – Egy piros csíkot húzok az életemben. Volt, ami volt, elfelejtem.
– Én is – mondta egy kicsit hamiskásan Jana.
– Aki ezek után is velem tart, üdvözlöm a fedélzeten.
– Úgy van – rikkantotta egy-két hang.
– Tengerre – kiáltotta Jana, most már hamisság nélkül.
Szép pár, gondolta Noszlopy, egy cseppet gúnyosan, voltaképpen irigykedve.
Mély éjszaka volt, mikor a nagynéni már fölszedelődzködött, és nagy puszikkal, va-

lóságos csókokkal árasztotta el az ott maradt társaságot. Beültek a taxiba, egy 603-asba, 
mint a miniszterek és az államtitkárok. „Micsoda flanc”, jegyezte meg epésen a nagynéni, 
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s a magyarul is tudó taxisofőr felfortyant. „Még egy megjegyzés, és kiszállítom magukat.” 
A nagynéni halkabbra szerelte tehát a mondanivalóját. A sofőr nem volt fölháborodva, 
úgy lenézte az egész társaságot. „Hajjaj ! Sajnáljam-e vagy összeverjem, mint a hátas lovat.” 
Előbb szálltam ki. Apám is, anyám is élt még. Apám túl érzékeny ember volt, olyasvalaki, 
aki szereti a tömött, nehéz borokat, a túrós csuszát, de kacsapecsenyével, és olykor-olykor 
magyar nótára fakad és egyéb búsromantikus vacakra, amely főleg engem idegesített, ha 
épp rám jött az idegbaj, mondta Noszlopy, és csengő hangon, a távolból hallotta az apja 
hangját, mintha szél birizgálná a háztetőkön a drótot. Ezt Szmirnovnak ismernie kellett, 
mert a magyar nem egyfajta, hanem sokszínű, mint a mezei virág. Apja és anyja is részt 
vettek az esküvőn, de a lagzira már nem mentek el. Nem nekem való a mulatás, szabad-
kozott az öregúr és Noszlopy mamája. Csak nem a meghívó miatt ? A meghívón paraszt-
asszony volt és munkásfiú, ez volt a legolcsóbb. Apámnak nem volt kifogása a menyas-
szony ellen, még az sem, hogy idősebb Pityunál. Szűrőn keresztül nézte a világot, ami tet-
szett neki, azt bizalmába fogadta, ami meg nem, azt nem, holott tíz okos ember is meg-
erősítette, hogy téved. És ehhez Jana is hozzájárult. Ha nagy ritkán eljött hozzánk, min-
dig kiügyeskedte magának azt a néhány percet, amíg egyedül maradhatott az apámmal, 
és tetszett is apának, noha vigyázott, hogy ne váljék settenkedő bikává. Az apám elhatá-
rozta, hogy Jana szép, és ha szép, akkor okos is, és ebben nem tudta senki sem megingat-
ni. Az anyám legyintett, Krisztus sem ivott alkoholt, miért az én férjem igyon, jelentet-
te ki büszkén. És ezzel azt is mondta, hogy hiába szelel a lány, mint az autógumi a baleset 
előtt, az ő férjét mégse fogja meg. Jana amolyan második apjának tekintette az apám. Az 
öreg rájött erre, és büszke is volt rá.

Pityu ebből nem vett észre semmit, mert Jana ott kotkodácsolt a fülébe. Örökké a Ta-
kácsot szidta, no, nem gorombán, csak úgy módjával.

– Tulajdonképpen nem szívlelem, és pont.
A Kék Pipában egyszer, amit azóta már rég elfelejtettek, most egy csúfos aluljáró van 

a helyén, sötét folyosó, nos, egyszer panaszkodott Pityu a Kék Pipában, csak úgy ömlött 
belőle a panasz, öngyilkos akart lenni, meg miegymás, Noszlopy pedig még félig gyerek 
volt, túlságosan a szívére vette a dolgot, nem is tudott miatta aludni vagy egy hétig. Mert 
Jana úgy lenézte Pityut, mint a pisiseket szokás. De aztán nem lett öngyilkos, és nem is 
adta föl. De ott, a Kék Pipában nagyon elkeseredett volt, ráadásul nem vették föl az egye-
temre, és munkát is csak nehezen tudott találni. Végül is sürgönykihordó lett a postán, 
nagyon szégyellte szegény. Nos, akkoriban zúgott bele a Janába, mint a kutya, követte éj-
jel-nappal. Janának tetszett a dolog, minél gorombább volt hozzá, titokban annál jobban 
tetszett neki. Ott, a Kék Pipában Pityu elpanaszolta, hogy milyen gyakran kitolt vele, hogy 
szánt szándékkal nem jön el a randevúra, meg kicsi póráznak nevezi. Egyszer húsvétkor 
nem nyitott ajtót, de tudja, hogy miért nem, összeédeskedett az új krapekjával, aki negy-
venéves volt és kövér, mint egy nagyra fújt buborék. Szóval csak úgy ömlött belőle a ten-
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gernyi panasz. Csilingelő kávéháznak hívtuk a Kék Pipát, mert az ajtó minden be- és ki-
menetkor halkan csilingelt, míg a végén megunta a főnök, és leszereltette. De akkor már 
nagyok voltunk, és ritkán jártunk az olyan köpködőkbe, mint az egykori csilingelő kávé-
ház. És már Janával járt a buksi Pityu, akin rajta maradt a buksi név, ahogy szerelme hív-
ta. Jana jó helyre is járt, de rosszra is, ilyenkor buksi nem tudta megvédelmezni, csupán 
a rosszallását fejezte ki, hogy sok körülötte a csúnya és lecsúszott lány, kivált a fogatlan 
Terka. Őt különösen utálta, mert ki akart kezdeni vele. Még a kávéház csilingelő korsza-
kában, mikor még fuldokló pillantással fogadta a részvétlen Janát, mert az keresztülnézett 
rajta – nos, még szabad volt, bár nem tudott a szabadságáról semmit sem. A szabadságot 
hosszú évekkel később, Jana mellett fogta fel. Nos, jobb későn, mint soha. A szabadságot 
mint hiányt. Talán megérti, Szmirnov úr, ha egyszer túl lesz a harminchármon.

„Nos, hogy is kezdjem. Liptószentmiklóson nem volt magyar iskola, mikor végre Po-
zsonyba költöztünk, én már iskolás voltam, és az apám úgy döntött, hogy ha van is magyar 
iskola, egyszerűbb lesz, ha szlovákban folytatom, mert úgy beszélek szlovákul, hogy sen-
ki rá nem jön, hogy magyar vagyok. A Takácsék is szlovákba íratták Pityut, de elég gond-
juk volt vele, míg a Pityu rendesen megtanult szlovákul. Szerintem sosem, de ezt hagyjuk. 
Szóval róla mindjárt lehetett tudni, hogy magyar. Már sok barátom volt, amikor kiderült, 
hogy magyar vagyok, nagyot néztek, volt, aki káromkodott, de a barátság erősebbnek bi-
zonyult. Ha viszont összevesztem valamelyikükkel, rögtön a családfámat szidták. Te sze-
mét magyar, satöbbi. Egy idő után négyen-öten nagy haverok lettünk. P., nem árulom 
el a nevét, zsebes lett. Piacokon és nagyobb áruházakban találkoztunk, és, hm, meglop-
tuk a szegény embert. Olyan fortélyos volt P., hogy a bűvész keresztnevet adtuk neki. Egy 
évig tartott ez a cirkusz. A gimiben jó gyerekek voltunk, de a gimin túl hétpróbás gazem-
berek. Aztán lebuktunk. Én nem, mert éppen beteg voltam, középfültő-gyulladásom egy 
haszonnal járt : megúsztam a lebukást. A többiek nem árultak el, de a tanári kar egyik-má-
sik tagja sejtett valamit. A Prior áruház előtt történt, már nem tudom, hogy azelőtt hogy 
hívták, a társaságot elvitték a rendőrségre. P.-t kirúgták a gimnáziumból, B. és Z. megro-
vást kapott, pedig utolsó évesek voltunk. P. a kommunizmus után meggazdagodott, de 
otthagyta a fogát egy autóbalesetben. Mit ér az élet ? Ötvenen túl mintha roppant kiter-
jedt álom volna, mintha meg sem történt volna, mintha csak egy Tibi bácsi meséje vol-
na, a gyerekkor, Pityu, Jana és a többiek, mit ér az élet ötvenen túl, ha csupa kificamo-
dott sorsú emberi roncsot talál az éhenkórász csavargó, aki tán jobb napokat is megélt, de 
most már biztos, hogy nem fog.

De ez harmincöt évvel ezelőtt volt. Pityu szerelmes volt. P.-nek meg lópofája volt, szem-
ben a berezelt Pityuval, a lányos, szőkésbarna hajával, a virtiglien sovány testével, mely 
még fiatalabbá tette. Ha akartam volna, se tudtam volna komolyan venni, pedig hát rá-
szolgált nem egy alkalommal. Nem volt gyáva, aki csak addig ugrál, amíg szembe nem 
kerül egy súlyosabb emberrel.”
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– Alighanem úgy összenőttünk, hogy egy balta sem tudna szétválasztani.
Hát ez rém nevetséges volt, Pityu és a balta, de P. csak legyintett.
– Ha ezt mondod tíz év múlva, lehet, hogy elhiszem.
Sértőn és megalázón mondta, de ezt a hangvételt már megszoktuk tőle, szinte föl sem 

vettük. De nem úgy Pityu. Úgy vágta szájon P.-t., hogy az hanyatt esett a betonon.
– Bocsánat, nem akartalak megbántani.
– Semmi gond – mondta Pityu. – Csak elszaladt a kezem.
P. meg fogta a bal kezével az arcát, de a jobb villámgyorsan működött. A következő pil-

lanatban Pityu gubbasztott a betonon, és csodálkozva nézett szembe P.-vel.
– No, most már elég volt – lépett közbe Jana. – Nem játszunk addig, amíg hulla nem 

lesz valakiből.
A Prior (mostanság Tesco) környékén történt, egy rendezetlen környéken, ahol sötét 

volt, mint egy kuplerájban. Nem voltunk díszpintyek, de vagányok sem. „Tulajdonkép-
pen a vagány szót nem is értettem, amíg az apám meg nem magyarázta. Az olyan. Milyen ? 
Hát olyan, mint ti vagytok. Most már értettem. Faszkalapok.” Az apja töprengő éleselmé-
jűségével nem tudott vitába szállni. Az utolsó gimis évfolyamban sokat császkáltak éjsza-
ka, a csajokat keresték buzgón, és „rá is repült” a vállaikra egy-kettő, néhány napig, sőt 
hétig ottmaradtak, de aztán odébbálltak. Ki tudja, miért ? Primitívek voltak ? Vagy egysze-
rűen csak csórók ? Vagy néhány nap múlva unni kezdték őket ? Három-négy évig tartott 
ez a nagy barátság, aztán befejezték a gimit, és úgy szétrebbentek, mintha sosem találkoz-
tak volna. Bohus még eljött Pityu esküvőjére, állt a fagerendás mennyezet alatt, és egyszer 
összerázkódott, mert a templomban hideg volt. Bohus érettségije kitűnő lett, jogász lehet 
belőle vagy közgazdász, álmukban sem gondolták volna, hogy rendőr lesz. Mint a flekk-
tífusz, mondta csodálkozva és nevetve Noszlopy.

– Boldog ? – kérdezte a gerendák alatt, mint aki rendre azt várja, hogy kételkedjem. De 
ki kellett ábrándítanom.

– Nem. Nem játssza meg magát.
– A fene tudja. Tulajdonképpen jó, hogy ennyire összejöttek. De hogy tíz év múlva is 

így legyen…
Gyorsan el is felejtette, ha ugyan képes az ember elfelejteni a dolgokat. Egyszer csak itt 

termett a tíz meg néhány év múlva, mint egy mesebeli huszár.
Az eddig jóindulatúan hallgató Szmirnov most közbeszólt :
– Nem volt a barátja, ugye ?
Noszlopy megrázkódott, mint aki nem erre várt, sőt az ellenkezőjére számított volna.
– Rosszul ismersz. Épp hogy a barátja voltam. Sokkal jobb, mint a seggnyalói.
– Igen ? De hát csupa gonoszat mondasz róla.
Noszlopy csöndben káromkodott, hogy ne hallja meg Szmirnov.
– Pityu a legjobb barátom volt. Éppen ezért néha az idegeimre ment.
Szmirnov tudomásul vette, mint egy csöndes bogarat, mely annál büdösebb, minél job-

ban szereti a társát. „Én pedig beláttam, hogy másféle módszerhez kell folyamodnom. Ág-
nes, Pityu húga, telebeszélte a kisfia fejét a jóságos nagybácsiról. Úgyhogy csak lassan a ki-

15
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józanodással. Mert Pityu nem volt sereghajtó, de ugyanakkor az élbolyba sem tartozott, 
hogy finoman fejezzem ki magam. Valaha én is csodáltam.” – Feszengve mondta ki, ho-
lott ez természetes. Óvatosan szemügyre vette Szmirnovot. Semmi visszataszító nem volt 
benne, legföljebb a hirtelen szőke haj, az ritkaság errefelé. Magyarul jól beszélt, kissé lá-
gyan és oroszosan, és olykor hátravetette a hangsúlyt. Finom volt, túl lányos. A mozdula-
tai is, mintha csupa lány vette volna körül. Noszlopy egy pillanatig csodálkozott, hiszen 
nemhogy gróf nem volt az apja, de a nagyapja tajgai paraszt volt, szenet pusztító földmű-
ves, aki még csak írni sem tudott. És mégis, a fickóban volt egyfajta bátorság és kurázsi. 
Oly lányosan mondta, és ugyanakkor oly keményen kérdezett.

Noszlopy elhatározta, hogy ha törik, ha szakad, kiugrasztja a nyulat a bokorból, hadd 
lássa, kivel van dolga. Hisz nem is tudott erről a Szmirnovról semmit. Másod vagy hányad 
unokatestvére volt, és úgy nőtt fel, hogy a létezéséről is alig tudott. Közben odakint besöté-
tedett, Noszlopy nem gyújtott továbbra sem villanyt, csak a levegő vibrált Szmirnov körül, 
és a fehér pulóvere világított. Nagy nyugalom terjedt Szmirnov körül, a végzet vagy a kö-
zöny nyugodalma, a cigarettafüst az ablak fele kanyargott, majd visszafordult a szobába.

– Mondd, te jó orosz vagy ?
– Mi az, hogy jó orosz ? – kérdezte nagy csodálkozva, mert nem értette a kérdést.
– Hát a jó orosz az, aki ha fölfordul is a világ, csakis orosz tud maradni.
– Marhaság – mondta Szmirnov határozottan. – Először is, vagyunk annyian, hogy 

eszünkbe sem jut ilyen kérdést föltenni. Majd ráérek gondolkodni, ha majd olyanok le-
szünk, mint ti vagytok.

– Pityut közömbösen hagyták a dolgok. Az, hogy nem is szlovák.
– Hát persze. Szlovákiában élünk, szlovákul kell megtanulni. Ezt még a Jóisten is úgy 

akarja.
Noszlopy azonban nem hagyta magát, előjött a tromffal.
– De most már egészen mást mond. Sajnálja, hogy nem tud a fia magyarul.
– Hát persze, szabad ember. Megváltozott a véleménye. Úgy gondolom, hogy most is 

igaza van. Mindkettő igaz. Nem is fontos a nyelv, a gondolat fontosabb. Márpedig a gon-
dolkodásnak nincs határa. Érted ?

– Nem egészen. De majd gondolkodom fölötte – és sürgősen másra terelte a szót.   

Grendel Lajos (1948) : író, esszéíró. Legutóbbi regénye : Távol a szerelem (Kalligram, 2012).

16



17

Szellem
Emlékszem a  fekete színre, arra a  fekete színű dresszre, amiben úgy lopakodott, 

akár egy macska, és emlékszem még zöldeskék macskaszemére, amiben megla-
pult némi nyugtalanság, s mint egy fakó paraván, valamit el is rejtett énelőlem ; 

valóban rejtélyes volt. Mégis inkább Eszter szövevényes és nem kevésbé szeszélyes törté-
neteire emlékszem, melyek ugyanúgy az arcomba vájódtak, mint feledhetetlen pillantá-
sa. Családom deprivált helyzetéből kifolyólag nem engedhettem 
meg magamnak, hogy továbbtanuljak, imigyen, felsőfokú tanul-
mányaimat néhány esztendővel előretolván, elutaztam a főváros-
ba, csakhogy szerencsét próbáljak. S néhány hét múlva – egyelő-
re nagybátyám által par hasard szerzett kölcsönlakásban dekkol-
va – este nyolc órától hajnali fél ötig egy hatalmas és ódon galé-
riában mint biztonsági őr felügyeltem. Komédia. Ám egyáltalán 
nem bántam meg ; jóllehet egyedül voltam, azonban a könyvek 
és az a két testes thesaurus – angol és francia szavak csodás tár-
háza –, amiket magammal vittem, teljesen lekötötték a figyelme-
met. Mindamellett, hogy az alatt a hellyel-közzel nyolc óra alatt 
kétszer, esetleg háromszor is körbejártam a széles, fixatív- és olaj-
illattól visszhangzó termeket, ahol – még most is úgy képzelem 
– senki más nem járhatott, csak én, egyedül én. Emlékszem a fe-
kete szövetre, a zöldeskékkel elegy pillantásra, a  szavakra, ame-
lyekből másodpercek alatt kerek és izgalmas történetek sarjadtak. 
Igen, még emlékszem, miközben egy vaskorlátra könyökölve, im-
már elsőéves hallgatóként nézem a Duna ugyancsak zöldeskék ár-
nyalatát, mely egyetlen pillantásával elnyel, elemészt engem, aki 
csupán emlékezik.

S most, most mi ez a különös hangfoszlány ? Látom magam, 
amiként fölriadok a dohos, szűk fülkében s bágyadtan követem 
a váratlan, és miért ne mondhatnám : kísérteties dallamokat, me-
lyek föléledtek a galéria egy messzi traktusában. A dallamok szin-
te matematikai pontossággal megírt taktusai lágyan követték egy-

Z S U P O S  N O R B E R T n o v e l l a

Szellem Most, most, most meghalnék érted…
De jön a reggel, a gond s elhalványúl a képed…

Füst Milán
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mást, jóformán karöltve ; s egyből ráismertem az apám által oly sokat hallgatott Bach-téte-
lekre. Kóvályogva nekilódultam az ismeretlen-ismerős termeknek, még mindig arra gon-
dolván, hogy az emlékezetem csal e muzsikával, és hogy talán a honvágy kelthette élet-
re ezeket a ritmusokat, semmi más. Csupán egynéhány napja dolgoztam a posztomban, 
s a titokzatosság, és akkor a zene nemkülönben, átjárt engem is, nem csak a végtelen fo-
lyosókat, falakat, a falakon s a falak előtt porosodó ezernyi képek vásznát. Azonban mi-
nél mélyebbre hatoltam az objektum enteriőrjében, annál intenzívebben szólt a muzsika, 
amit már semmiképpen nem minősíthettem a képzeletem szelíd játékának : valaki tar-
tózkodott rajtam kívül az épületben. És Bachot hallgat ? Badarság. Mégis továbbmentem. 
Talán a kíváncsiság hajtott, vagy pedig a félelem – nem tudtam volna meghatározni ; csak 
„mentem, két öklöm két ronggyá rohadt zsebemben”, motyogtam magamban a halhatat-
lan szonett sorait, amikor valami egészen váratlanba botlottam. Egy alacsony, énnálam 
minden valószínűség szerint idősebb lány szemlélte a festményeket. Kezében zseblámpa, 
sovány lábán kopott papucs, amiben tökéletesen nesztelenül kószált. Azt hiszem, Eszter, 
aki a bennünket körbeölelő félhomályba ugyanúgy belekapaszkodott, akárcsak hosszú, 
sötét színű hajzuhatagába, mihelyt megpillantott, egy éleset kurjantott, ami egyfelől fé-
lelmet szimbolizáló sikolyt, másfelől pajkos kiáltást is jelölhetett, mely mindenképpen 
kegyelemért esedez, de hogy miért, az rejtély. Azután mindketten hallgattunk.

Amikor napokkal később eszembe jutott a  borostyán-szépségűvé kövült incidens, 
képtelen voltam eldönteni, hogy inkább tragikusság vagy netalán nevetségesség hatja át 
ügyetlen, mindazonáltal megfontolatlan cselekedetemet. Mindhiába szekírozott Eszter, 
hogy ő egyáltalán nem betolakodó, nem egy ismeretlen drogos vagy részeg fruska, aki-
nek vélem (pedig semmiképpen nem tartottam annak), hanem teljes jogú tulajdono-
sa egy szobának (ahová el is vonszolt magával, s ahol, meglepetésemet aligha leplezvén, 
szembetalálkozhattam a kínos realitással), úgyhogy – folytatta vehemensen a felbőszült 
lány – nem tehetem ki a szűrét csak úgy, cakompakk. S mindhiába próbáltam magam-
hoz térni a komfortosan berendezett szobácska küszöbénél, kezemben körülbelül féldeci 
borral, amit Eszter épp a grandiózus bemutatkozás örömére töltött ki két műanyag po-
hárba, merthogy egyvégtében sorakoztattam magamban az érveket és ellenérveket, mi-
alatt a fülembe bújt a váratlan fölbukkant személy zsibongó intonációja. Csupán seré-
nyen bólogattam. Proszit.

Végül minden tisztázódott. Nagybátyám, András elfelejtett említést tenni kegyeltjé-
ről, akinek helyet, mondhatnók hozzám hasonló mód egy kölcsönlakást – avagy szobát, 
édesmindegy – kerített egy omladozó, az égvilágon senkit sem foglalkoztató galéria mé-
lyében, valahol Pest külvárosában. Szájtátva hallgattam Andrást, a különcködő bohémet, 
aki mellettem ült a lakkhiányos padon, egy elhagyatott s szokatlanul nyugalmas tér kö-
zepén. Alig hittem a füleimnek. Tudatomban pedig toldozott-foltozott históriák kavarog-
tak festőművész nagybátyámról, akinek az otthon atmoszférájában két jellemző, ugyan-
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akkor egymást kioltó tulajdonságát rótták fel unos-untalan : nem átallja az alkoholt, va-
lamint, zsugori lévén, meglehetősen fogához veri a garast. Ámbátor alig kevesebb mint 
egy hónap elegendő volt ahhoz, hogy szembesüljek a családi fabulák illogikus állításaival. 
András nemhogy vetekedne egy szerzetes absztinens, állhatatos életével, de még egy jó-
formán nincstelen leánynak is segített talpra állnia. De Eszterrel kapcsolatban nem mon-
dott többet. Kajánul vigyorgott az orra alatt s valami olyasmit dünnyögött, hogy ő majd 
mindent elárul nekem, ha úgy szeretné, különben pedig amúgy is rengeteget fog beszélni.

– Be nem áll a szája – legyintett akkurátusan András, mikor búcsúzóul visszafordult. 
– Lyukat beszél a hasadba.

Megint csak megszólalnak a dallamok, azok a kísértet-dallamok ; de ez most egészen 
más muzsika, és köze a korábbi hangfoszlányokhoz egyedül a centrummal magyaráz-
ható, ahonnét elindul s vibrálva kúszik könyv-bástyákkal óvott fészkemhez. Nem be-
szélünk egymással. Ennek ellenére mégis loholva szelem a folyosókat, végtelen termeket, 
csakhogy ott legyek, lássam arcát, halljam hangját, mely, akár a fény, megtörik remegő 
gyomrom üvegfalában. Majdnem hogy egy hét is beletelt, mire mindketten legyűrtük 
bátortalanságunkat és ismét, azazhogy először igazán beszélgetni kezdtünk, és akkor is 
csupán Eszter, pontosan, amiként nagybátyám megjósolta napokkal korábban. Eszter be-
szélt és csacsogott és duruzsolt és énekelt s hirtelen kimerült, majd utóbb álomba szende-
rült. Arra eszméltem, hogy a hosszú-hosszú konverzáció alatt elfogyasztott bormennyiség, 
plusz a tikkasztó augusztusi éjszaka elaltatta a lányt, aki vígan szuszogott az egynéhány 
matracból eszkábált fekvőhelyen, mely recsegve-ropogva ölelte magához soványka testét. 
A zene ezenközben elhalt. A csend engem úgyszintén elkábított, és mialatt visszatánto-
rogtam az őrhelyemre, fejemben a szavakkal, melyekkel az elszundított lány traktált ko-
rábban, átjárt valami könnyűség, valami megfoghatatlan zuhatag ; majd én is elaludtam.

S lassan-lassan egymásba folynak a napok, az éjszakák, ámde a szavak ugyanoly élén-
ken ragyognak, mint annak előtte : a tudatomban szaladgálnak – még most is ! – az Esz-
ter által fölébresztett karakterek. Rengeteg sztori meglapult a tarsolyában, amiket, akár 
egyfajta fokonként kibontakozó crescendo-dallam, napról napra, éjszakáról éjszakára el-
mondott számomra, valóra váltva e képtelenséggel az éji álmokat, és, ha nem is végérvé-
nyesen, de eliminálva a nappali köntösbe öltöztetett külvilágot, ami éppúgy távolodott 
éntőlem, mint a hétköznapi szavak és rutinszerű mozdulatok, a bevásárlóközpontok és 
mozifilmek egyaránt. Hol voltam egyáltalán ?

Az alatt a több mint két év alatt, amíg éjjel a mesék ébresztettek, s ásítva hallgatott 
a nappal, Eszter csupán alkalomadtán, két-három havonta ha néhány napra utazott el 
az elhagyatott galéria mélyéből. Nem említette, miért megy, hová megy, kivel találkozik. 
Nem beszélt a legegyszerűbb vagy épphogy legnehezebb történetről sem : a saját történe-
téről ; meglehet, nem is kérdeztem minderről, bárha vágytam rá, hogy közelebbről meg-
ismerjem őt, e különös, éjszakai hírmondót.

Egy alkalommal közel egy hétig volt távol – most sem osztotta meg velem, hová uta-
zik – és joviálisan meghagyta számomra, hogy nyugodtan hallgassam a lemezeit, bár-
mit, amit csak óhajtok, s hogyha úgy tartja kedvem. Hosszú éjszakák ezek, mikor Eszter 
távol van ; még inkább egybemosódnak s kitágulnak, akár a korábbi napszakok akárme-
lyike. Elszédülve tébláboltam a folyosókon, kerestem valamit ; jobban mondva : valakit. 
Minden festményt újra és újra megvizsgáltam, mindegyik lemezt újra és újra meghall-
gattam, kottáról kottára, Bachtól Leoš Janáčekig mindent. Úgy éreztem elviselhetetlen 
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magányom közepén, hogy a nap mint nap elmondott történetek, családokról és álmok-
ról, tulajdonképpen afféle serkentőszerként hatnak a testemre és az elmémre. Ráadásul 
Eszter impulzív hangszíne csupán hab a tortán.

Apám annak az éjszakának a másnapján látogatott meg, teljesen váratlanul, mikor 
Eszter először megcsókolt engem. Megzavarodva álltam a délutáni vakító napsu-
garak kereszttüzében, mialatt atyám szünet nélkül skandálta az újabbnál újabb 

információkat az otthon levőkkel, szótlan anyámmal, nemrég megbetegedett öcsémmel 
s az omladozó házzal kapcsolatban. Némiképp megértettem szavait. Egy jottányi hig-
gadtság is ágyazódott e szapora hírözön áramába, annak ellenére, hogy mégiscsak hide-
gen, majdhogynem idegenül álltunk egymással szemben. Azok az észrevétlen, éles szi-
kék ismét gátat metszhettek közöttünk, mint korábban, s ráadásként mindketten kábák 
voltunk, akár az álomkórosak : apám a hosszú, számára bizonyára szokatlan vonatúttól 
meg az októberi fények kavalkádjától, én pedig az éjszakai affértól, a csóktól, mely, mint 
mondani szokás, derült égből villámcsapás. Apám közelebb csoszogott, eközben ingerül-
ten morgolódott sztentori hangján, aminek kiváltó oka hűvös közönyöm lehetett, amivel 
fogadtam őt. Bevallotta, azért érkezett, hogy örömhírrel szolgáljon számomra. Kíváncsi-
an fürkésztem arcát, melyet minduntalan beárnyékolt kusza emlékezetem áttetsző fáty-
la. A több mint félszáz esztendős arcbőrön végigbukfenceztek a fényhullámok. Nem ér-
tem. Mire gondolsz, apa ? Egyszerű, mondta, ezért is kellett fölutaznom hozzád – majd 
belefogott vég-hossza nincs monológjába, amiben meglapult némi mélabú, mindamellett, 
hogy az örömhírt rendkívüli elánnal göngyölítette fel számomra. Valóban egyszerűnek 
tűnt mondanivalója. Nemrég, amiként taglalta lassan-lassan, néhány héttel ezelőtt szó 
szerint összefutott egyik gyerekkori pajtásával, aki egy végeláthatatlan, temérdek sörrel 
meg fröccs-tengerrel megöntözött délutánt követvén fölajánlott apámnak egy állást, va-
lahol Németország szívében. Miután végighallgattam, megkíséreltem együtt örvendeni 
apámmal, aki immár tíz éve éldegélt s próbálta eltartani családját alkalmi munkák töm-
kelegéből, hasztalanul ; biztosra vettem, hogy apám, originális szakmáját tekintve általá-
nos iskolai tanár, kapva kapott az alkalmon.

Nagyszerű, suttogtam felszínesen. Éreztem, a csók, s még inkább Eszter, a hatalmá-
ban tart, és szorít, nem ereszt.

– És veled mi a helyzet, Bence ? – érdeklődött apám, meglehetősen felajzva ; szemében 
még ott szikrázott az iménti örömhír tűzijátéka : rég nem láthattam ennyire felhőtlen-
nek az öregemet. Fenomenális, minő ráncok !

– Semmi – hebegtem színtelenül.
– Miazhogy ? !
– Csupán, csupáncsak dolgozom – válaszoltam –, semmi különös. – Majd meg sem 

várván, miként reagál zavaromra, olyasmit tódítottam, hogy mennem kell, nem marad-
hatok tovább, de nyugodtan pihenje ki magát, megtalál minden szükségeset a lakásban, 
de valóban mennem kell, igen, apa, nem tűr halasztást, semmiképpen sem, úgyhogy kel-
lemes sziesztát, majd hajnalban érkezem, viszlát.

Azután semmi más, csupán lenyargalni a lépcsőn, kilépni a késő délutáni nyüzsgés-
be, álmatlanul és vágyakozva, végül szaladni a kacskaringós utcákon, villamosra fel, vil-
lamosról le, metróba be, metróból ki, mialatt az egybemosott világot letuszkolni egy fe-
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neketlen üregbe s helyet adni a vágynak meg céltalanságnak, melyek oly hűen konzer-
válják a minap átélt eseményt ; azt a nagyon is illékony pillanatot. Hosszú órákig csava-
rogtam a pesti utcákon és tereken, mígnem elhatároztam, hogy elindulok a galéria felé, 
átitatva a gondolattal, hogy őt, Esztert netán nem találom már ott. S eszembe jut a kép-
sor, a mindennapi mesét követő csöndesebbnél csöndesebb hallgatás, mely földuzzadt 
az elmúlt hónapok szavakkal teli súlyával, amiben Eszter könnyű mondatai elkevered-
tek a könyvek és versek tartalmával. A súly pedig csak süllyed és süllyed, mikor a csend 
megfeszül kettőnk között, és akár egy hullám, bekebelez ; s miután kitör, nem marad más 
a puszta mozdulatnál, mely nem ismer nyelvet, nem ismer szavakat. Igazi metamorfózis. 
Ahogy megkeresik egymást az ujjak, ahogy egymásba kapaszkodik két pillantás a  fél-
homályban, és ahogy fölbukkan egyfajta bizonyosság a magánnyal s rejtéllyel kereszte-
zett épület mélyében. Bizonyosság, ami pofonnal végződött. Puff neki ! S végül arra kért, 
hogy menjek el, mivel nem érzi jól magát s egyedül szeretne maradni. Sapienti sat, tar-
tózkodj bárminemű kapcsolattól.

Eszter, mikor beléptem hozzá, nem figyelt rám különösebben ; lezseren ücsörgött egy 
kopott s megrepedt támlájú széken, közvetlenül az ablak mellett. Halkan dúdolta a hát-
térben duruzsoló szaxofon-suttogást, mialatt egy poros, szürke vászonra különös formá-
kat s fakó színeket pingált. Nyugtalanul fészkelődött a széken, mely meg-megnyikkan-
va furakodott a dzsessz-zene szinkópáiba. Úgy ült ott, ahogy jóval később az emlékeze-
tembe vésődött. A fekete szövet, az itt-ott megnyúlt dressz kiemelte alakját, s mikor el-
ső ízben rám emelte tekintetét, a szobában szinte vakítóan villódzó zöldeskék pillantása 
szintúgy a tudatomba szökött, és exponálódott, mindörökre. Hallgattunk. Egyes-egye-
dül az ecset, a vászon meg a távolban vibráló zene által ébresztett harmónia törte meg 
néma állapotunkat. Leültem az ágynak titulált fekvőhelyre, és figyeltem, amiként Eszter 
a fakó fényben festi, egyre csak festi ákombákomjait, színeket és formákat egybegyúr-
va-kenve. Fáradtságom, mint valami beinjekciózott nyugtató, lassan szétáramlott a tes-
temben ; s elaludtam. Minden, ami körbevett, még inkább egybemosódott, a csók, az éj-
szakák, apám, a föléledt októberi eső. Egy mezőről álmodtam, egy tóról, amiben úszott az 
idő, a föveny, az égbolt áttetsző vászna, és a tó partján egy fa hullámzott, ami én voltam.

Arra riadtam, hogy valami hideg, kavicsszerű az arcomhoz ér. Óvatosan végigtapogat-
ja az arcomat, és mikor fel szerettem volna ülni, Eszter szelíden, nüánsznyi melankóliá-
val utasított, hogy feküdjek tovább, ne mozduljak. Azután végképp egybemosódik min-
den ; a mozdulat, mely a lélegzet ritmusához idomul, hol lassan, már-már lomhán követi 
a pillanatot, hol pedig fölgyorsul s feltartóztathatatlanul kapaszkodik az elmúltba. Majd 
ismét csak csend. Megint csak hallgatás.

Még nem múlhatott el éjfél, mikor Eszter lopakodva, akár egy macska, kikászálódott 
a matrac-rengetegből s teste köré csavarva egy seszínű ruhaneműt a lemezek közt kez-
dett babrálni, miközben bágyadtan szemléltem, mintha nem volna más, csak egy elté-
vedt szellem. A zene vészjóslóan fölharsogott. Eszter egy kissé megszeppenve visszabújt 
a gyapjútakaró alá, ahol feküdtem. Az eső türelmesen kopogott ; a zene bonyolult mode-
ratója majdnem hogy elnyelte.

Eszter kérdezett tőlem valamit, de nem értettem, mit mondott, és megkértem, hogy 
ismételje meg szavait. S akkor történt ; abban a pillanatban beszélt először magáról, ha-
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bár most sem első személyben, hanem úgy, 
akárha egy újabb, azelőtt ismeretlen mesefi-
gurát keltett volna életre : harmadik személy-
ben s megállás nélkül kritizálva e szereplő kül-
lemét és bellemét egyaránt, mint hogyha még 
kiforratlan volna. Nehezen illesztettem ös-
sze a  homályos curriculum vitae hermetiku-
san zárt mozaikdarabkáit. Próbáltam elkép-
zelni a Keleti-Kárpátok néhol felhővel takart 
szürke domborulatát, ahogy Eszter ecsetelte 
számomra. S azt a kacsalábakon forgó házat, 
ahonnét elmenekült. Ámde, mikor rákérdez-
tem, mi okból menekült el, miért mondta azt, 

elmenekült, s mikor arcára pillantottam, az éjszaka fakó kék leplébe fonva is észrevettem, 
hogy pillantása könnyektől nedves. Mégis folytatta. Két kezével elfedte arcát s úgy árul-
ta el az ominózus képsorokat. A férfi, akivel ott, a határon túl együtt élt, tulajdonkép-
pen nem a rokona, egyszerűen befogadta őt abba a tanyaházba, abba a mocsokba ; s mi-
vel sehová se mehetett, Eszter ott tartózkodott, tizenhárom évesen s voltaképpen nincs-
telenül, idővel kihasználtan, egy darab rongyként. Mindezt szenvtelenül taglalta, csu-
páncsak egyszer-egyszer bicsaklott meg a hangja, s még akkor, mikor azt kérdeztem, mi 
történt. Nem reagált. Nem hallhatta szavaimat.

– Mi történt, Eszter ?
– Semmi – suttogta sután, tenyerével takart ajkain át. Nem történt semmi sem. El-

mentem arról a helyről. Elhagytam őt.
– Miért ? – faggattam tovább, hasztalanul.
Hosszú percekig a visszafojtott lélegzet, halk neszezésekkel kísért sóhajok visszhang-

zottak ; együtt ringatóztak Beethoven negyedik piano triójával, amannak allegrójával 
s az eső lágy kopogásával. Majd Eszter hirtelen felkiáltott s váratlan zokogásba fulladt. 
Mondott szavakat e kitörés alatt – pontosabban fel-felkiáltott –, amiket nem értettem. 
Magamhoz öleltem, mire belém csimpaszkodott s idővel megkönnyebbülve hümmögött 
még jó néhányszor.

Úgy véltem, mikorra már a muzsika is elhalt, és nem maradt más az eső staccatóján kí-
vül, hogy Eszter elalhatott. Kibontakoztam öleléséből, hátrahagytam az ágyon fek ve-össze-
ku porodva, és az ablak előtt megállapodva megkíséreltem kiverni a fejemből az iménti 
ólomsúlyú konfessziót. A távolban a város fényei pislákoltak. Áttetszően meg-megremeg-
tek, némely pontocskát a két ujjam közé szorítottam s ekképp vizsgáltam meg, mintha 
egy-egy apró bogár volna csupán. A hajnal váratlanul ért engem és az alvó lányt mellet-
tem. Lassanként minden fölgyorsult, elviselhetetlen iramban követték egymást a nappa-
lok, úgy, ahogyan most az éjszakák. Céltalanul flangálok a rakpart szürke és szennyes kö-
vezetén, fejemben Arisztotelész axiómáival, Schiller verssorával, vagy azzal a jámbor gon-
dolattal, hogy valaminek a lehetősége, hogy létezzék, elegendő ahhoz, hogy valóban lé-
tezzen, s hogy valóságos legyen. Valami mégis arra késztet, hogy eljárjak abba a pesti ke-
rületbe, ahol valaha a galéria komor épülete állt. Megragadom kezemmel a drótkerítést, 
és a napsütötte, porig gyalult salakos földet fürkészem ; talán abban a fikarcnyi remény-
ben, hátha megpillantok egy sértetlen hanglemezt, egy vakrámát, festményfoszlányokkal, 
vagy csupán egy elkallódott, fekete szín szövetdarabot, mit magával ránt a szél.   

Zsupos Norbert (Debrecen, 1989) : nem sokkal tízéves korom után, úgy az ezredforduló környékén, 
családommal Baranya megyébe, Siklósra költöztünk. A középiskolát Pécsett végeztem el, a Pécsi 
Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolában, reklámgrafika szakon. Miután leérettségiztem, szakmai 
vizsgát tettem tervező‑grafika szakmából. Azt követően Pécsen belefogtam egy logisztikai‑szakme‑
nedzser tanfolyamba, amit ímmel‑ámmal elvégeztem, nem túlzott intencióval, szüleim közreműkö‑
désének jóvoltából. Jelenleg egyetemista vagyok, magyar irodalom szakos. S természetesen rajzolok, 
de legfőképp, írok.
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Hajnali
Magunkra maradtunk a szakasszal,
akik rokonaim és szomszédaim is voltak,
te is ott voltál és idegenek is,
egy ellenséges légkörű bolygón.
Tudtuk, hogy nem győzhetünk.
Bár akkor még nem láttunk
egyet sem belőlük, de láttuk már
A bolygó neve : Halált, és az első részét is.
Illetve nekem csak mesélték őket,
kicsi voltam még az ilyen horrorhoz,
a Szárnyas fejvadászt pedig untam.
Mégis megpróbáltunk úgy halni,
mint acélkemény férfiak.
Mint egy Deckard, vagy Vasquez.

Felriadtam. Bámultam a plafont keveset,
aztán felkeltem, még aludtál a másik szobában.
A másik fal túloldalán a szomszéd
kilencvenhárom éves Seiner néni,
akinek régóta halott fia
kétszer annyi lenne, mint én most,
épp képzelt felső szomszédját nyugtatgatta,
akit megint megvert az Állat,
mint később megtudtam, a férfi barátnője,
aki szintén csak a máskülönben vak néni
elméjében létezett.

T O R O C Z K AY  A N D R Á S
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Nincs semmi akaraterőd ? – kérdezte keményen.
Én eddig csak üvöltözni hallottam a nénit,
gonosz dolgokat, meg gyerekdalokat sok
szövegtévesztéssel. Mintha vicces lenne,
pedig van egy öreg szekrény a nappaliban,
rettegek tőle, hogy egyszer abból bukkan elő.

A konyhába mentem tekerni egy cigit.
Valaki miatt a mélybe süllyedt a lift,
kamionok és kukásautók morajlottak a távolban,
mint egy furcsa száraz gépóceán partján élnénk.
Ettem egy banánt és egy mandarint.
Ősz volt, az ablak belül párás,
alig lehetett kilátni.
Szédülni kezdtem a cigarettától,
még félig sem szívtam el.
Ittam egy pohár vizet.
Figyeltem,
ahogy a hó, mint utolsó simítás,
sütés után a porcukor nagymamák süteményeire,
a sötétségből hullni kezd.
A porcukor‑hóesés mögött pedig
a szemközti házak ablakait.
Rendszert próbáltam felfedezni abban,
épp melyik villany gyullad fel.
A különféle típusú és korú égők
fényének árnyalatait figyeltem.
Elképzeltem a koránkelők életét,
ahogy cigizve állnak egy lakótelepi
konyhában, vagy szendvicset pakolnak
a férjüknek munkába, kávét szürcsölnek,
vagy őszi reggeli‑ízesítésű teát.
Az utcán csinos, álmos lány sétált.
Dörzsölte a szemét. Hullt rá a gyenge hó,
fülében halk gitár‑zene bolyongott.
A Fehérvári és a Bocskai út
kereszteződésében balra fordult.
Egy bácsi a Vásárcsarnok felé baktatott.
Nem tudom, odaért‑e.
Időközben Seiner néni is befejezte,
a fal felé fordult,
és én is visszafeküdtem,
a fal másik oldalán.
Akkor már nem álmodtam idegenekről,
katonákról, megvakult nagymamákról.
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Visszatérés 
a labirintusba
A hely végül is átlagos volt.
Akadt, akinek tetszett. Volt, akit hidegen hagyott.
Volt, aki elsírta magát, mert félt,
és volt, aki a gyönyörtől zokogott tőle.
Nyilván sokan unatkoztak,
még többen csak ki akarták pipálni a listán,
voltak, akik véletlenül tévedtek arra,
pedig egy életet leéltek a szomszédban.
Voltak, akik átmentek rajta, vagy a WC‑t használták.
De voltak, akik benne éltek, bombák elől bujkálók,
rendőrök gumibotja elől hajlongók,
láthatatlan hajléktalanok, vagy ősrégi, kirúgott
dolgozók. Volt, aki csak a szagát nem szerette,
volt aki a tudatot. Volt, aki örült, mert odakint eleredt
épp az eső. Volt, aki csak a filmet nézni jött.
Volt, aki a gyerekét hozta le, és volt, aki
a szeretőjét, volt, aki az unokáját,
volt, aki a feleségét, volt, aki a kollégáját,
volt, aki az osztálytársát.
Voltak, akik csak a pénzért jöttek,
voltak, akik csak a bort hozták.
Voltak, akik nem ismerték, csak
kokainmámoros techno party‑kon,
és voltak, kik titkos tavain
csónakáztak. Voltak, akik meg akarták fejteni a titkát,
voltak, akik hallani vélték, hogy beszél,
voltak akik meg akarták szeretni,
akik meg akarták szerezni, és
voltak, akik megszerették,
és persze voltak,
akik csak próbáltak megszabadulni tőle.
Egy ideje a közelébe sem mentem.
Csak a hírekből ismertem, mendemondákat hallottam róla.
Hiszen már nekem is belépőjegyet kellett volna vennem,
hogy végigmehessek rajta.
Más útjelző‑táblák
és más arcok segítenek már eltévedni benne.

Úgy terveztem, soha nem térek vissza,
miközben, hogy kijutott‑e már,
abban nem lehet soha biztos az ember.
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Balatonaliga
Az üdülő teraszán készített fotót nézed.
Kerti székek, asztal, rajta napraforgó‑
virág mintájú viaszos vászon. A telefonod
képernyőjén is jól látszódó tárgyak,
lenyugvó nap izzó narancsa, elkapod,
ahogy az ernyő alá nyes, váratlanul,
mint egy tét nélkülinek hitt ping‑pong
meccsben. És a hamutál
a többféle márkájú, formájú cigarettával,
kávéspoharak és a műanyag palack,
a székeken színes törölközők, anyukád fürdőruhája,
eldőlt naptejes flakonok, fekete napszemüvegek,
összeaszott matrac. Korhadt deszkafalak.
Aztán a keresztrejtvények. Hogy szerette anya.
Pedig soha nem a vicc poénja volt az érdekes.
Nézd csak, a kép alapján mintha egy csapással,
csettintéssel vagy kattintással
eltüntethetők volnának a szeretteink,
mint mikor víz alól nézel egy napfogyatkozást,
ugyanilyen, mikor a diófánál állva
gyerekzsivaj úszik a ház irányába a strandról,
és te már érzed a lángoló lombkoronák szagát.
Most a füst a kerti bútorok emléke körül
sompolyog, a kiürült palack kicsit még
tovább gurul, kicsit még tovább zörög,
a megfejtés árkai lassan elnyerik
végső mélységük, formáik, nyughelyük.
Továbbá látható a képen az is, ahogy
a műanyag székeken felejtett
törölközők, fürdőruhák hogy fognak
forrósodni, egyúttal száradni,
közben lassan fakulni, elfonnyadni,
végül pedig fokozatosan kihűlni,
mikor rájuk ömlik a fekete lé, ami
elnyeli őket. Mint a lángosos bódéknál
a szabályos időnként hintába kezdő,
– bekapcsolva felejtett, vagy így programozott –
tininindzsás autó a magabiztosságunkat,
az autó, akiben senki nem ül már,
hogy utazik valahová, senki sem hiszi.
fényeit és zenéjét senki nem élvezi.

Toroczkay András (1981, Budapest) : költő, újságíró. Kötete : Napfényvesztés (Magyar Napló, 2010).
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T Á B O R  Á D Á M

A művészet 
fúgája
menekül a művészet
betegségbe bújik
munkába menekül
babonába bújik
testet deformál
tárgyat cizellál
kontaktust kreál
más bőrébe bújik
menekül a művészet
maga mögé kerül
csíkként cikázva
magát kijátszva
kereket oldva
fúgává
kerekül

Emma‑dilemma
kié legyek ? a férjemé ?
az Évié ? a férjié ?
a melóé ? az életé ?
a gyereké ? az estéké ?
egy éjjelé ? az éveké ?
a valóé ? a meséké ?
a magamé ? egy édesé ?
egyé ? vagy akárkié ?
mindenkié ?
a senkié ?
kié legyek ?
ki én ? kié ?

Mozart golyó
mozart golyhó
léhán gurulsz ideoda
siklasz termen
falnak verődsz
fejed fogod
fejed forog
visszapattansz
szíved forog
körbe pörögsz
világ forog
míg egy lukba belehuppansz
lányszáj bekap
elszopogat
mozart mozart édes golyó

Tábor Ádám (1947) : költő, esszéíró, kriti‑
kus, szerkesztő. A Szellem és költészet (2007) 
című, Kalligramnál megjelent esszéköte‑
téért 2007‑ben a Szépírók Díját nyerte el.
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Repülő
Hosszan követted
mutatóujjaddal
a repülő vonulását.

Fehéren habzó csíkot
húzott maga után :
felhasította az eget.

A gép befért
az ujjaid közé.
El akartad kapni,

mint röptében a legyet,
ám kisiklott
ujjaid szorításából.

Mire utánanyúltál,
a repülő odafönt
ponttá zsugorodott.

Hiába kereste a szemed,
eltűnt a kék égen
a fehér horzsolás is.

Tenyereden a repülő
nyomvonalát látom.
Vágásokat sajátomon.

O R C S I K  R O L A N D

Nem kopik 
a hang
Beütötted a fejed
a könyvespolcba.

Nyüszítettél, mint a sok
kopott kötet.

A parkettán ültünk,
billent az egyensúlyod,

mint dió a betonon,
nagyot koppant homlokod.

Lila pecsét maradt
a bal szemed fölött.

Koppant a fejed,
kong a fejem :

nem kopik
a hang,

nem kopik
a hang,

nem kopik
a hang,

a lila koppanás
a bal szemed fölött.
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Vágás
Bátran szeltem a felhők
fehér dűne‑halmait,

szárnyaimmal egyen‑
súlyozva az áramlatokban.

Harcra kész varjúsereg
bukkant elő hátam mögött.

Sokáig ellenállt acél‑
testem.

Felriadtam,

eszembe jutott egy gyerek‑
kori filmrészlet :

Szürke öltönyös férfi
futott a tág mezőn.

Duplaszárnyú, propelleres
repülő üldözte.

Senki sem látta.
Némán perzselt a nap.

Öt másodperc
Tik‑tak –
mondtad büszkén első szavad,
ősnyelveden a hang
forrásként fakadt.
Tik‑tak –
mondtad jókedvűen,
a nagy falióra felé
nyújtva kezed.
Tik‑tak –
ismételted,
az óra mechanikus
ketyegése volt a válasz.
Tik‑tak –
mondtad szuszogva,
mintha ez a pár hang
lenne lélegzeted.
Tik‑tak  –
egy hanyag mozdulat,
s a vén vekker nyögött
pihesúlyod alatt.

Orcsik Roland : költő, kritikus, szerkesztő. Legutóbbi köte‑
te : Mahler letöltve (Kalligram, 2010). Szegeden él.
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MÁSODIK NAP ELŐSZÓ

Midőn elékecmergett a Hajnal, hogy a Nap szekerének kerekeit megolajozza, s fáradozá‑
sának eredményeképpen, melynek során a kerékagyhoz tapadt fűcsomókat egy bottal kieb‑
rudalta, úgy felizzott, mint egy pirospozsgás alma, előbújt Tadeusz is, nyújtózott egy na‑
gyot, magához intette a rabszolgalányt, s négy szemhunyás nem sok, annyi se telt bele, már‑
is felöltöztek, aztán lementek a kertbe, ahol már várta őket a kofánék serege, s minekutána 
négy‑négy frissen szedett fügét tukmáltak magukba, melyek koldusgúnyájukkal, hátratört 
nyakukkal, no meg a szajhák könnyeivel igen csak felfakasztották az étvágyakat1, kifogni 
akarván a múló időn ezer és egy játékba kezdtek2, még véletlenül se hagyván ki a hosszú 
sorból akár csak egyet. Sem az Anca Nicolát3, sem a Rúgások kerekét4, sem a Védd a fele‑
séget5, sem a Kotlóstyúkot6, sem a Bújócskát, sem a Megsérültem, cimborát7, sem az Úgy 
hirdetem, úgy parancsolomot8, sem az Isten hozta mesterünket9, sem a Fecském, fecs‑
kém, kicsi fecskémet10, sem a Verd a hordót csapra11, sem az Ugorj egy tenyérnyit magas‑
ba12, sem a Megy a kavicsot13, sem a Tengeri nagyhal, vesd rá magadat14, sem a Csicseribú, 
csicseribá, pizzatészta, vízlajtorját15, sem a Botok királyát16, sem a Vakmacskát17, sem a Lám‑
pást a lámpássalt18, sem a Feszítsd ki a vásznamat19, sem a Seggrepacsicskát20, sem a Bak‑
ugrást, sem a Tyúkocskákat, sem a Nem jött el az ükapámat21, sem az Ürítsd ki a hordót22, 
sem az Anyunak a mogyorót23, sem a Hinta‑palintát, sem a Rabló‑pandúrt, sem a Bíró‑
sági eljárást24, sem a Bújj elő, bújj előt25, sem a Tűt‑cérnát a kezébe nevűt26, sem a Madár‑
ka, madárkát27, sem az Édes görögöt vagy balzsamecetet28, sem pedig a Nyissatok kaput 
a szegény sólyomnak elnevezésű játékot29.

De alighogy eljött a déli habzsolás ideje, valamennyien az asztalhoz ültek, s miután csil‑
lapították étvágyukat, Tadeusz szólt Lukréciának, hogy jóravaló asszonyként viselvén magát, 
fogjon is bele a történetébe. Amaz pedig, minthogy fejében oly sok mese volt, hogy már‑már 
a fülén eregette őket, egyetlen fejezetbe fogta az összeset, majd kiválasztotta a legjobbikat, 
melyet most én is elmesélek.

G I A MBAT T IS TA  BAS I LE

Pentameron
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PETREZSELMA
MÁSODIK NAP ELSŐ MESÉJE

E gy várandós asszonyság kieszi a petrezselymet egy bökötörné kertjéből, ám midőn 
tettén rajtakapják, mindent odaígér, mit hasából fial. Aztán megszüli Petrezselmát, 
akit magához is vesz a bökötörné, és egy toronyba zár. Egy herceg azonban elrabol‑

ja, három makknak hála kiszabadulnak a bökötörnétől, Petrezselma pedig a szerelmes ifjú 
palotájába kerül, ahol hercegné válik belőle.

„Mivel abbéli vágyam, hogy a hercegnőt nevetni lássam, igen erős, az elmúlt éjjel, midőn már 
a hangok itt is, amott is elültek végre, mással sem vesződtem, csak felforgattam elmémnek régi lá‑
dapadjait, s belekurkásztam emlékezetemnek összes szurdokába, kiválasztván valamennyi törté‑
net közül, miket a jámbor lélek, nagybátyám öreganyja, Chiarella Vusciolo nagysága regélt – hogy 
tartsa meg kegyeiben az Ég, továbbá szolgáljon mindnyájunk egészségére ! –, azokat a meséket, me‑
lyekből napjára egyet közölni érdemesnek ítélek, s amelyekről úgy vélem, hacsak nem a fonákjuk‑
ba fúródott tekintetem, hogy bizton elnyerik tetszésteket. S ha egy lovas századdal, mely megfuta‑
mítja a bánatos kedélyeket, nem is vetekedhetnének, trombitaszóként bőven elegendőek lehetnek, 
felserkentve, s az ütközet mezejére parancsolva társnőimet, hogy az enyémnél nagyobb harci erők‑
kel, továbbá gazdag tehetségükkel orvosolják szerény szónoklatomat.”

Élt valamikor egy várandós asszonyság, név szerint Pascadozia, aki egy napon az ablakba kö-
nyökölve, mely oda rúgott egy bökötörné kertjére, szemet vetett egy szépecske petrezselyem-
ágyásra, s lévén a petrezselymet úgy megkívánta, hogy majd’ belealélt kívánalmába, lesben 
maradt, majd midőn a bökötörné elment hazulról, kanyarított egy maréknyit belőle. Ám-
de kevéssel azután, hogy a bökötörné hazaérkezett, s éppen elkevergetett volna egy kis önte-
tet, látja ám, hogy a sarlóját annak rendje és módja szerint használta valaki, mire kifakadt :

– Nyugodtan letekerhetik a fejem, ha fülön nem ragadom ezt a sarlónyelet, s meg nem 
leckéztetem, hogy megtanuljon a saját tányérjából enni, de leginkább, hogy eszébe se jusson 
másnak a fazekában csörömpölni.

A szegény asszony azonban továbbra is lejárt a kertbe, míg egy reggelen a bökötörné rajta 
kapta, és dühösen neki rontott :

– Megvagy, elkaptalak, tolvajok némbere ! Te fizeted tán az árendát erre a kertre, hogy ily 
kevés illendőséggel nyesegeted a növényeimet ? Szavamat rá, hogy nem foglak Rómáig kül-
deni egy kis penitenciáért30 !

A nyomorult Pascadozia egyre csak könyörgött, esengett, mondván, hogy hát nem az éh-
ség, sem pedig a testi sóvárság ördöge vakította el, miközben e gyalázatos tettre vetemedett, 
hanem mert várandósságában attól rettegett, nehogy születendő gyermekének arcán petre-
zselymet veteményezzenek, s hogy a bökötörné valójában még hálás is lehet, amiért ő maga 
nem rakott egy-két árpát a szemére31.
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– Szavaknál több kell az arának !32 – felelte erre a bökötörné. – Nem fogsz a horgodra tűz-
ni holmi mesebeszéddel ! Ha nem adod nekem, mit magadból fialsz, legyen bár lányka, avagy 
fiúgyermek, életednek bérét tekintsed máris befejezettnek.

Szegény Pascadozia, hogy a  fenyegető veszélyt elhárítsa, egyik kezét a másikra helyezte, 
s megesküdött, a bökötörné pedig szabadon engedte.

Hanem mikor eljött a szülés órája, olyan gyönyörűséges leánykát hozott a világra, hogy szép-
sége még egy ékszeren is túltett, s lévén a mellén egy petrezselyempamacs fityegett, el is nevez-
te Petrezselmának, majd miután a gyermek egy arasznyit nőtt naponta, hétévesen iskolába ad-
ta. Csakhogy valahányszor iskolába ment a lányka, folyton belebotlott a bökötörasszonnyba, 
amaz pedig a következőket mondta neki :

– Szóljál anyádnak, hogy emlékezzen az ígéretére !
És addig-addig ismételgette ezt a szólamot, hogy a szerencsétlen anya, miután megelégel-

te már a dallamot, beadta a derekát, és így szólt :
– Ha még egyszer találkozol a banyával, és szóba hozza azt az átkozott ígéretet, te csak an-

nyit felelj : Vedd el, ami jár !
Petrezselma pedig, aki az egészről mit sem tudott, alighogy a banyával újfent találkozott, 

és amaz nekiszegezte a szokásos szólamot, ártatlanul megfelelt neki, miképpen az anyja buz-
dította, mire a bökötörné a hajánál fogva egy erdőbe cibálta – hol a Napnak paripái még so-
sem jártak, lévén nem akarták megfizetni a legelőbért, amit a sötét árnyak szabtak –, majd 
egy toronyba zárta, melyet bűbájnak erejével emelt, s amelynek nem volt se kapuja, se lép-
csősora, csak egy picinyke ablaka, a bökötörné pedig megtelepedett Petrezselma hosszú ha-
ján, merthogy igencsak hosszú haja volt a lánynak, s úgy kúszott fel, ereszkedett alá, úgy járt 
ki-be a haján meg az ablakon át, mint hajósinas az árbockötélen.

Történt azután egy napon, midőn a bökötörné a tornyot odahagyta, Petrezselma pedig ki-
hajolt azon a picinyke likon, és felkencézett haját a Nap gondjaira bízta33, hogy épp arra ve-
tődött egy hercegnek fia, s amint megpillantotta a két aranylobogót, melyek Ámor seregébe 
toborozták a halandó lelkeket, majd a becses fürtökből kiváló Szirén-arcot is észrevette, ami 
a szíveket megörvendeztette, ennyi szépség láttán módfelett megnövekedett a vágya, s mi-
nekutána egy egész emlékiratnyi sóhajtozást menesztett a lánynak, úgy rendeltetett, hogy az 
erődítmény nagy kegyesen megadta magát.

A béketárgyalás igencsak jól sikeredett, az ujjbegyre lehelt csókokért a herceg apró bic-
centéseket kapott, meghajlásaiért cserébe kacsintásokat, busás ajánlataiért hálás köszönete-
ket, továbbá minden egyes szalemalejkumért34 kedves szavakat. S minthogy e ténykedés so-
rán, mely több napon át tartott, felettébb egymáshoz szoktak, úgy döntöttek, megérett az 
idő egy kiadós légyottra. A nevezett dolgot be is ütemezték egy éjjeli órára – mikor a Hold 
Két szál pünkösdrózsát játszik a Csillagokkal –, ráadásul azt is kiforralva, hogy a lány altatót 
ad a bökötörasszonynak, a herceg pedig majd szépen felkapaszkodik a haján.

Ebben maradtak, s mikor eljött a megbeszélt óra, a herceg a toronyhoz sietett, füttyentésére 
a lány leengedte a haját, ő két kézzel megragadta, és felszólt, hogy „Húzzad !”, majd mikor fenn 
volt végre, az ablakon át a szobába ugrott, rávetette magát az Ámor öntetébe illő petrezselyem-
re, fejedelmit vacsorázott belőle, s még mielőtt a Nap kitaníthatta volna paripáit, hogy a Zo-
diákus karikáját átalugorják35, aláereszkedett az aranylajtorján, s avval ment is a maga dolgára.

És ez így ment nem egyszer, míg végül a bökötörasszony egyik szomszédja nem csak ki-
szagolta, de Rosso módjára bele is ütötte orrát a mások szarába36, mondván a bökötörnének, 
hogy legyen résen, mert Petrezselma egy bizonyos ifjúval hentereg, s hogyha a gyanúja meg 
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nem csalja, a dolgoknak bőven lesz folytatása, hiszen hallotta ő a zsongást, látta a koslatást, 
ami zajlott odafent, de még ennél is nagyobb abbéli félelme, miszerint ha elrendelnének egy 
razziát, kilakoltatnák őket még május előtt37.

A bökötörné megköszönte szépen a szomszédasszony jó tanácsait, mondván, hogy meg-
tesz majd mindent, mi Petrezselma útjába áll, meg hogy különben se lenne könnyű a dolga, 
ha szabadulásra adná fejét, hiszen egy bűbájjal megbabonázta, s ha csak meg nem kaparintja 
a három makkot, miket a konyha gerendélyébe dugott, eleve elbukott minden próbálkozása.

Ám míg amazok ketten javában tanácskoztak, Petrezselma, akinek igencsak éles hallása volt, 
továbbá a szomszédasszonyra is gyanakodott, kihallgatta az egész beszélgetést, s mikor az éj-
szaka magára kapta a fekete gönceit, hogy a molylepkéket elriassza, majd szokása szerint be-
toppant a herceg is, a lány mindjárt felparancsolta a mestergerendára, ahonnan megszerezte 
a makkokat, s minekutána értette csínjukat, lévén a bökötörné őt is elbájolta, egy madzaglét-
rán leosontak szép kettecskén, majd felvették a nyúlcipőiket, s szedték a lábukat a város felé.

Csakhogy a  szomszédasszony mindezt észrevette, és akkora sivalkodásba fogott, olyan 
hevesen óbégatott, hogy a  bökötörné megébredt kisvártatva, s  amikor meghallotta, hogy 
Petrezselma megszökött, leereszkedett ő is a létrán, mely ott himbálódzott az ablakhoz kötve, 
majd tüstént a szerelmesek nyomába eredt.

Azok pedig, látván, hogy megbokrosodott ménnél vadabbul közeledik, máris úgy érezték, 
bevégeztetett, de Petrezselmának eszébe jutottak a makkok, amiből egyet maguk mögé hajított, 
s hát ott termett helyében egy véreb vicsorogva, de az olyan ordas volt, szűzanyám, s úgy nyar-
galt vadul csaholva a bökötörné felé, hogy ha utoléri, menten darabokra szaggatja, annyi szent.

No de a bökötörné se tétlenkedett, lévén gonoszsága az ördög fattyáéval vetekedett, kezét 
a zsebébe dugta, előhúzott onnan egy cipót, s alighogy a vérebnek adta, amaz a farkát csó-
válgatva lecsillapodott.

Majd loholt tovább a menekülők után, ámde Petrezselma, midőn meglátta, hogy újfent 
a nyomukba férkőzik, a második makkot is elhajította, s íme, láss csodát, a makk azonmód 
egy ordas oroszlánná vált, mely farkát a földhöz csapdosva, sörényét vadul lobogtatva akko-
rára meresztette száját, hogy aki látta, azt gondolhatta, menten lenyeli egyetlen darabban 
a bökötörnét.

Erre a bökötörné sarkon fordult, megnyúzott egy szamarat, ami a rét közepén legelt, bő-
rét magára öltötte, s avval már indult is vissza, neki egyenesen az oroszlánnak, amaz pedig, 
mivel ténylegesen szamárnak hitte, úgy megijedt, hogy még ma is menekül előle, ha azóta 
meg nem állt.

Ennek okáért, vagyis azért, mert legyőzte a második akadályt, a bökötörné ismét üldöző-
be vette a nyomorult fiatal párt, akik csak meghallották a csoszogást, s látták a porfelhőt, mi 
az égig emelkedett, rögvest tudták, hogy a bökötörné ismét a nyomukban van.

De mikor Petrezselma elhajította a harmadik makkot is, amiből egy farkas bújt elő, a ba-
nyának pedig, aki a szamárbőrt továbbra is magán viselte, miután azt hitte, hogy az oroszlán 
még mindig követi őt, már nem volt ideje újabb fondorlatokra, ekként, mintha csakugyan 
szamár lenne, a farkas be is kapta nagy mohón.

Kinn volt hát a slamasztikából a szerelmes pár, s szépen-lassacskán elérték a herceg biro-
dalmát, ahol a herceg, apjának kegyes beleegyezésével, nőül vette Petrezselmát, beigazolván 
megannyi orkán, s egyéb izgalmak után, hogy :

A jó kikötőben töltött óra feledteti száz év viharát. 
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ZÖLDMEZŐ38

MÁSODIK NAP MÁSODIK MESÉJE

N ella egy herceg szerelmese, aki egy kristályalagúton közlekedve naponta kedvét 
leli benne, de mert az alagutat az irigy nővérek összezúzzák, megsebzi magát és 
már‑már elhagyni készül a földi életét. Egy furcsa fordulatot követően azonban 

Nella tudomást szerez a megfelelő gyógyírról, ellátja a beteget, majd férjül veszi.

Uramatyám ! Akkora élvezettel hallgatták végig Lukrécia történetét, hogy egy szemhunyásra se 
taksálták volna az idejét, ha további órákba tellett volna még a végére érni, most pedig, midőn 
Franciska következett, amaz előállt, s ekként folytatta a beszélyt : „Felettébb furcsa, gondoljunk 
csak bele, hogy isteni szobrokat s bitófához tartóoszlopot, továbbá királyi trónust és budifedőt 
egyazon fából lehet megfaragni, s hasonlóképpen az sem kevésbé rendkívüli, hogy egyazon ce‑
fet papírlap, melyre korábban szerelmes sorokat róttak, ugyanúgy issza egy szépasszony csókjait, 
miként a legrandább segget törülgeti. Mindez a világ legjobb asztrológusát is az őrületbe kerge‑
ti. De beszélhetnénk akár egyazon anyáról is, aki egyik lányát jónak, a másikat gonosznak szüli, 
egyiket henyének, másikat dolgosnak, szépnek vagy rondának, irigynek, adakozónak, szűz Di‑
anának vagy Kacsa Katának39, nyomorultnak vagy szerencse lányának, holott az ésszerűség úgy 
kívánja, hogy a dolgoknak, melyek egy tőről fakadnak, megegyezzen a természetük is. De hagy‑
juk az érvelést arra, ki jobban érti, én mindössze csak annyit szeretnék elbeszélni, mit példaként 
fentebb is felemlegettem, vagyis egyazon anyának három leányáról fogok mesélni, kiknek szoká‑
sai annyi eltérést mutattak, hogy a rosszak a tönk szélére jutottak, a jóravaló leány pedig most is 
ott ücsörög Fortuna kerekén.”

Élt egyszer egy anya, kinek volt három leánya, de kettő közülük olyan szerencsétlennek szü-
letett, hogy az életük folyton zsákutcákba tévedt, ezenfelül minden tervük félresikeredett, 
s minden ábrándjukat végül belelögybölték a moslékba. A legkisebbiket azonban, kinek Nel-
la volt a neve, már az anyja hasában elkényeztette a jó sorsa, és szentül hiszem, hogy ami-
kor világra jött, minden jó összefogott, hogy a dolgok legjavában részeltesse őt : legfénye-
sebb sávját neki juttatta az ég, Vénusz neki adta szépségének legelsőbbikét, Ámor a szere-
lem leggyönyörűbb hevét, a Természet pedig minden virágának legszebbikét adományozta 
oda. Nem akadt olyan dolog, amibe ha csak belefogott, ne a legelőnyösebb oldalát mutat-
ta volna, nem volt olyan tette, ami ne sikeredett volna tökéletesre, miképpen egyetlen tánc 
sem hagyott foltot a becsületén.

Ennek okáért a nővérei, kiket már a sérv gyötört, nem győzték annyira irigyelni őt, amen-
nyire mindenki más odavolt érte, s minél inkább elpaterolták volna a föld alá, annál inkább 
tenyerén hordozta őt a világ.

Élt azonban a környéken egy elvarázsolt herceg is, aki gyakorta tengerre szállt, hogy e szép-
séget kifogja, s egy alkalommal olyan hévvel vetette be a szerelmi rabság szigonyát, hogy el-

34



35

találta véle az aranydurbincs epedő kopoltyúját, majd kifogta és magáévá tette. S hogy szor-
goskodásaikat a lány anyja meg ne orrontsa, lévén furmányosabb volt, mint az ördög ma-
ga, a herceg egy bizonyos port adott neki, majd megépíttetett egy kristályjáratot, mely a ki-
rályi palotától Nella szobájába torkollott, ámbár a hossza legalább nyolc mérföldre rúgott, 
s a következőket mondotta neki :

– Valahányszor kedved szottyanna, hogy édes bájaiddal úgy etess, mint ivadékát a ma-
dáranya, csak szórj e porból a tűzre, én pedig hívásodra azonmód felkerekedek, átalvágok 
a kristályjáraton, hogy belemerüljek arcodnak ezüstjébe.

A megállapodás ekként megszületett, s nem telt el olyan éjszaka, hogy a herceg ne kosla-
tott, siklott volna ki-be a járaton, addig-addig, hogy a nővérek, kik Nella ügyei után kém-
kedtek, elhatározták, hogy félrenyeletik vele ezt az ínyencfogást, s összegubancolni akarván 
a szerelmesek fonalát, több helyütt is megrongálták a kristályjáratot, majd mikor a szeren-
csétlen leány a port a tűzre hintette, hogy szerelmesét magához rendelje, amaz pedig me-
zítelenül, s nagy hevesen nekivágott az alagútnak, olyannyira felsebzette magát a kristály-
szilánkokban, hogy még nézni is fájt, s mivel nem tudott már haladni, visszafordult, csak 
úgy lifegett rajta a bőr, mint német harisnyaszár felett a paszomány40, hazavonszolta magát, 
majd befeküdt az ágyba, és odacsődítette a világ valamennyi orvosát.

Csakhogy a kristályon átok ült, a sérülés pedig olyan súlyosnak bizonyult, hogy holmi 
emberi gyógymód immár nem segíthetett, ennek okáért a király, midőn látta, hogy fiának 
helyzete egyre kétségbeejtőbbé vált, dobra verette, hogy aki balzsamot talál a herceg sebe-
ire, lett légyen asszony vagy férfi bár, előbbit a herceghez nőül adja, utóbbi pedig a fele bi-
rodalmát kapja meg.

Amikor mindez Nella fülébe jutott, lévén a hercegbe teljesen belehabarodott, fogta ma-
gát, arcát feketére kente, álruhába bújt, majd suttyomban, a nővéreit kijátszva, elinalt ott-
honról, hogy a herceget még egyszer utoljára lássa, de mert a Napnak aranygolyói, melyek-
kel az égi pályákon játszott, immár nyugatra gurultak, egy erdő közepében, ráadásul egy 
bökötör háza tövében meglepte őt az éjszaka, s hogy a leselkedő veszélyektől megmeneked-
jen, felkapaszkodott gyorsan egy fára.

A bökötör meg a neje épp az asztalnál ültek, s mivel hűs levegőn jobban esik az étek, az 
ablak tárva-nyitva állt, a bokályt már kiitták, továbbá kikészítették a borhoz a lámpásokat41, 
majd cseverészni kezdtek erről-arról, s minekutána olyan közel voltak a lányhoz, mint orr-
hoz a száj, minden egyes szavuk kivehetővé vált.

Többek között ezt kérdezte a bökötörné az urától :
– Szép, szőrös egyetlenem, mi hírlik mostanság ? Miről beszél a nagyvilág ?
A férj pedig ekként válaszolt :
– Nem maradt ujj, mi tiszta volna, seggel felfelé állnak a dolgok, vagy fonákul, ezt vesd 

össze, s csinálj belőle fabulát !
– Jól van, na, de mi történik mégis ? – felelte erre az asszony.
Mire a bökötör :
– Nem lenne se vége, se hossza, ha minden cselszövésről szót ejtenék, mert olyan dolgok 

hírlenek errefelé, hogy az embert menten kiugrasztják a gatyájából : pojácákat díjaznak, szél-
tolókat tisztelnek, lajhárokat imádnak, gyilkosokat pártolnak, pénzvájókat védenek42, a jó-
ravaló derék embereket pedig aligha taksálják valamire. S minthogy ezeknek hallatán leg-
feljebb kinyuvadni lehet, elmesélem inkább, miként esett a király fiával, aki egy kristály-
járatot fabrikáltatott magának, s hogy kedvét lelje egy szépséges leányban, azon keresztül 
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császkált hozzá mezítelenül, de mert az útját – hogy, hogy nem – valakik megrongálták, úgy 
megvágta magát, midőn átalvágni kívánt rajta, hogy mire minden likát megfoltozzák, éle-
tének alagcsöve már régen kiürül, s ámbár a király kidoboltatta, hogy busás jutalomban ré-
szesül, aki a herceget meggyógyítja, minden ebbéli fáradozása felesleges, mert ezzel az erő-
vel legfeljebb a fogát pucoválhatja, de még annál is jobban tenné, ha elővenné a gyászruhát, 
s előkészítené a temetési ceremóniát.

Nella, amint meghallotta, hogy mi okozta a sorscsapást, zokogni kezdett hangtalanul, és 
a következőket mondta magában :

– Mely átkozott lélek lehetett, kitől ez az ármány kitelt, s így megrongálta az átjárót, hol 
az én ékes madaram közlekedett ? S vajon az én járataim, miken az életem zubog szüntelen, 
miért hasadnak széjjel ?

A bökötörné azonban folytatta a kérdezősködést, így Nella elcsendesült, és tovább fülelt. 
Amaz pedig ekként szólt :

– És lehetséges, hogy a nyomorult herceg számára valóban veszendőbe megy e világ ? Hogy 
semmilyen gyógymód nem kúrálhatja ezt a nyavalyát ? Szólj az orvoslásnak, hogy tüzes ke-
mencébe vesse magát, mondd az orvosoknak, hogy nyakukba kötelet hurkoljanak ! Szólj csak 
Galénosznak43 és Mesuának44, hogy a pénzt visszaszolgáltatni illenék az uraiknak, ha már 
semmilyen receptúrával nem menthetik meg a szerencsétlen herceg életét !

– Hallgass ide, te kis tajtékzó asszonyság ! – felelte erre a bökötör. – Az orvosnak nem az 
a dolga, hogy túllépje a természet határait, s odaát kutasson gyógymódokat. Ez nem holmi 
kólika, melyen egy olajkúra segíthet, nem is egy szélgörcs, mit hashajtó fügekúpok vagy egér-
szarok után kikakálsz, nem is egy fránya láz, mely diétával s gyógyszerekkel odébb hajtha-
tó, de még csak nem is egy vacak sérülés, mi terpentines kenderkóccal45 vagy közönséges or-
báncfűolajjal összébb húzható, mert a rontás, mely a törött üvegen honolt, olyan hatással vi-
seltetik, miként a hagymalébe mártott nyíl hegye46 : kikúrálhatatlanná válik tőle valamen-
nyi sérülés. Mindössze egyetlen dolog mentheti meg az életét, de ne kérd tőlem, hogy meg-
osszam veled, mert az bizony még nálad is fontosabb.

– Mondd már, agyarkám, mondjad azonnal ! – válaszolta a bökötörné. – Belehalok, ha 
nem mondod el !

Mire a bökötör :
– Csak akkor mondom el, ha megesküszöl, hogy soha senkinek nem adod tovább, külön-

ben házunkra dögrovás telepszik, és az életünk romokba dől.
– Efelől aztán szemernyi kétséged se legyen, drága férjem ! – felelte a bökötörné. – Hama-

rabb nő szarva a disznónak, farka a majomnak, szeme a vakondnak, semhogy egyetlen szót 
is kikottyintanék.

S miután egyik kezét a másikra téve megesküdött, így szólt a bökötör :
 – Hát akkor tudd, hogy sem ég alatt, sem pedig föld felett nem akad olyan dolog, mely 

megvédheti a herceget a halál poroszlóitól, hacsak nem a saját zsírunk47, mellyel elég beken-
nie magát, s bennreked a lélek, mi korábban elhagyni készült testének viskóját.

Amikor mindezt meghallotta, Nella türelmesen kivárta, hogy amazok felhagyjanak a cse-
vegéssel, majd lemászott a fáról, bátorságot erőltetett magára, és döngetni kezdett a bökötör 
ajtaján, a következőket kiabálva :

– Ó, jaj, kegyelmes bökötör urasságok ! Bár egy csipetnyi alamizsnát adjatok, legyetek egy 
szemernyi irgalmassággal, egy leheletnyi könyörülettel irántam, szegény ágrólszakadt nyo-
morult iránt, kit a szerencse eltaszított magától, a hazája kiebrudalt, ki híján van a segítő em-
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beri szándéknak, az éjjeli vadon pedig magába szippantott, s most menten éhen hal ! – azzal 
dong-dong, folytatta a dörömbölést.

Midőn a bökötörné meghallotta ezt a deszkavakarást, máris kihajított volna egy fél ci-
pót, hogy a betolakodót elhajtsa, ám a bökötör, aki jobban éhezett a keresztény emberhús-
ra, mint dióra a csíz, mézre a medve, kis halra a macska, sóra a birka, vagy szamár a korpa-
tésztára, így szólt a feleségéhez :

– Engedd be ezt a szerencsétlen leányt, még fel találja falni valami farkas, ha kinn ma-
rad éjszakára.

S addig-addig erősködött, míg az asszony ajtót nyitott, ő pedig e rókaprémes könyörület-
től nekibuzdulva már előre fente a fogát az ínyencfalatra.

Csakhogy egyféleképpen számol a rozsomák, s megint másként a fogadós, mert miután 
annak rendje s módja szerint leitták magukat, majd a részegségbe szépen belealudtak, Nella 
leemelt egy kést a konyhaszekrényből, rittyentett egy nagy kaszabolást, majd zsírjukat vet-
te egy porcelántégelybe, s avval elindult a palota felé, ahol meghajtotta magát a király előtt, 
s gyógyítóként ajánlotta magát.

A király felettébb megörvendezett a hír hallatán, s máris a herceg szobájába vezettette 
a leányt, ahol – úgy igaz, ahogy mondom –, minekutána nagy gondosan bekente, mintha 
csak vizet öntött volna a tűzre, a sebek azonmód behegedtek, a herceg pedig úgy megeleve-
nedett, akár egy hal.

Látván mindezt a király, már mondotta is a fiának, hogy :
– Ez a jóravaló leány megérdemli a jutalmat, mely meghirdettetett – s mindjárt noszogat-

ni kezdte, hogy vegye feleségül.
A herceg, minekutána végighallgatta a fenti szavakat, így szólt :
– Felőlem ezután rábiggyedhet a  szája a  fogpiszkálóra, mert nincs nekem akkora kész-

letem a szívem tájékán, hogy mindenfelé juttassak belőle. A szívemet én bizony elígértem, 
s immár egy másik asszony birtokában áll.

Amint Nella ezt meghallotta, ekként felelt :
– Nem kéne törődnöd azzal a másikkal, ki minden nyavalyádnak okozója volt.
– Az én nyavalyámat a nővérek okozták – mondta erre a herceg –, nekik kell kiszarniuk 

a penitenciát.
– Hát ennyire szereted őt ? – feszegette Nella.
Mire a herceg a következőket mondta :
 – Jobban, mint a cseresznyéimet.
– Akkor hát – felelte Nella –, ölelj át, szoríts magadhoz, mert én vagyok a tűz, mi a szí-

vedet lángra lobbantja.
Csakhogy a herceg, látván a lány sötétre mázolt arcát, így szólt :
– Inkább szén vagy te, semhogy a tűz lehetnél. Állj odébb hát, mert még összemocskolsz.
Ám Nella, midőn rájött, hogy a herceg nem ismerte fel, hozatott magának egy harma-

tos vízzel teli tálat, megmosta az arcát, lecsutakolta a koromfoltokat, s mire, ímhol, feljött 
a nap, a herceg, akárha polip lenne, azonmód reácsimpaszkodott, nőül vette, a nővéreket 
pedig egy kémény kürtőjébe vetvén megölette, hogy mint a nadályok, az irigység gonosz vé-
rét a hamuban purgálják ki magukból48, egyszersmind beigazolva az alábbi közmondás iga-
zát is, mely kimondja, hogy :

– Minden gaztett elnyeri méltó büntetését.
Király Kinga Júl ia fordítása
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J E G Y Z E T E K

 1 Az érett füge leírásában a társadalom söpredéke jelenik meg : 
a füge héja szétnyíló, lyukas, mint a koldus gúnyája, a kocsá‑
nya olyan, akár az akasztott ember nyaka, a sűrű nedű pedig 
a szajhák könnyére, testnedveire emlékeztet.

 2 A gyermek‑ és társasjátékoknak fontos szerepük van a Mesék me‑
séjének struktúrájában. A második nap bevezetőjéhez hasonló‑
an, a negyedik és ötödik napot megelőző előszó is bővelkedik 
hasonló játékokban, amelyek egyfelől tagolják a meséket, más‑
felől pedig a kor szokásait tükrözik. Harmadrészt pedig, mivel 
Basile gyűjteménye eleve a szórakoztatást célozza meg, a kü‑
lönféle társasjátékok gyűjteményeként is olvasható.

 3 Az Anca Nicola játék során az egyik ifjú meggörnyed, szembe‑
fordul egy másikkal, aki ülő helyzetben van és fejét emennek 
mellére hajtja, amaz pedig eltakarja a szemét.. Egy harmadik 
az ülőnek a hátára pattan és a következőket mondja : Anca Ni‑
cola, be szép, be jó ! / Kár, hogy férjnél van, s már nem eladó. / 
Hány szarvat tart mégis kezében ? Erre a fejéhez emeli a kezét, és 
az ujjaival jelzi, tetszés szerint, hogy hányat. Az, aki legalul van, 
ki kell találja, és attól függően, hogy hány szarvra gondolt, azt 
mondja : egyet, vagy kettőt, egészen ötig. Ha kitalálja, megsza‑
badul. Ha elvéti, az, aki a lovon ül, a következőt mondja : És ha 
(itt elárulja a számot) mondtál volna, / bizony lóra írták volna. / 
Az ő édesapjának lovára. / Hány szarvat tart mégis kezében ? És 
ez így folytatódik, amíg a másik ki nem találja. (Rak : 280.)

 4 Gyerekjáték, amelynek során a gyerekek körbe állnak, megfogják 
egymás kezét, a többieknek pedig kívülről át kell törniük a lán‑
cot. (Rak : 26.)

 5 A játék során a feleséget játszó személy térdre ereszkedik, egy 
másik pedig, aki az anyát játssza, és egyben ő a játékmester is, 
megindul körötte a többiekkel együtt, hogy megvédje a külön‑
böző fuvallatoktól és széllökésektől, amiket a többi személy idéz 
elő, miközben rúgni, lökni, ütni próbálják. Az „anyának” azon‑
ban úgy kell a feleséget védenie, hogy nem szabad a körötte 
lévőkhöz érnie. Ha mégis megteszi, az lesz az új feleség, akit 
megérintett, a volt feleség pedig a játékvezetővé válik.

 6 A Kotlóstyúk egyfajta bújócska, amit nyolc vagy tíz lányka ját‑
szik. Egy kiszámolóst követően (tocco, amit az ujjukkal játsza‑
nak) eldöntik, hogy ki legyen a kotló. Ezután a kotló megeskü‑
szik, hogy nem néz fel, majd lekuporodik. A többiek elbújnak, ő 
pedig elindul a keresésükre. Ha megtalálja valamelyiküket, azt 
mondja : Madárka, madárka ! Majd megöleli. A megtalált sze‑
mély lesz az új kotló. A játék során egy mondókát is monda‑
nak rendszerint : Kotolj csak kotlóstyúk, / ragadd meg, vagy ta‑
szajtsd túl, / bökd ide, told oda, Szemedet veszi Santa Lucia. (B. 
Zito : Defenniemento del Vaiasseide 68. Id. Croce : 558.)

 7 Két fiú vagy lány elterül a földön, és elfedik magukat teljesen, 

úgy, hogy ne lássanak, és ne is legyenek láthatóak. Egy játé‑
kos őrzi és védi őket, ő az „anya”, a többiek pedig csepülni kez‑
dik a kupacot. Ha egyiküket eltalálják, a következőket mond‑
ja : Megsérültem, cimbora. Mire a másik : És ki tette ? Ha kitalál‑
ja, mehet a többiek közé, a másik pedig átveszi a helyét és el‑
vackolhatja magát a kupacban. (Giuseppe Pitrè [1883] : Giuochi 
fanciulleschi sicilliani. 200.) (a ford.)

 8 Kihirdetések és dobraverések egyik formulája : A helytartó nevé‑
ben úgy hirdetem, s úgy parancsolom… ld. a Harmadik nap 
harmadik meséjét.

 9 Ld. a Negyedik nap nyolcadik meséjét ; a játék egyben egy tánc 
neve is. (Guarini és Burani. 167.)

 10 Lányoknak szánt játék. Egyikük letérdel, a többiek a fejére teszik 
a kezüket, egyvalaki pedig körbe‑körbe rohangál és énekel : 
Fecském, fecském, kicsi fecském, / Kelj fel és táncolj ! Mire a tér‑
deplő : Miért kelnék fel ? Miért táncolnék. A futó : Apád akar té‑
ged. Férjhez akar adni. Mikor a dal végére érnek, a futó kivá‑
laszt egyet a lányok közül. És ez így megy, míg sorra nem ke‑
rülnek, egyedül a kör közepén térdeplő marad hoppon. (Sergio 
Corazzini [1877] : I componenti minori della letteratura popolare 
italiana. 108–109.)

 11 A játék során a kisgyereket egy felnőtt lovaglóülésben a térdére 
helyezi, és ügetést imitálva rázni kezdi, miközben a következő‑
ket mondja : Piripirotta, verd a hordót csapra, / Piripirino, a bort 
kifolyatva. Ezt ismételgeti, majd az utolsó sornál egyszer csak 
szétnyitja a combját, és leejti a gyermeket. (Luigi Molinaro del 
Chiaro : Giambattista Basile. Archivio di letteratura popolare 
e dialettale. Anno III. 45.)

 12 A játékról az álnevén elhíresült Felippo Sgruttendio de Scafato 
nápolyi költő ír bővebben a La tiorba a taccone (Lantot a pen‑
getőnek) című szonettgyűjteményében (1646). A részletesebb 
leírás a Szonettek Franciskához ciklusban kap helyet, amely ös‑
szességében a petrarcai hagyományok paródiája, ugyanakkor 
a tájnyelvű költészet újrafelfedezésének egyik mérföldköve. 
A 37‑ik szonettben Franciska mélabúját próbálja elűzni a köl‑
tő ezzel a játékkal, az ablakhoz küldi a lányt, ő pedig összecső‑
dítve a cimboráit vad ugrabugrálásba kezd. Ezzel megtöri az 
átkot, a lány ugyanis elneveti magát. (a ford.)

 13 A játéknak több verziója ismert, ezt már a cím is tükrözi, ugyan‑
is kaviccsal, kulccsal, gyűszűvel, dióval, gyűrűvel, bármilyen ki‑
sebb tárggyal játszható. A játékosok körbe ülnek, kezüket pedig 
az ölükbe szorítják. A játékvezető körbejár, és úgy tesz, mint‑
ha a kezében levő tárgyat mindenkinek belecsúsztatná a kezé‑
be. Amikor a kör végére ér, megkérdezi valakitől, hogy szerin‑
te kinél lehet a bizonyos tárgy. Ha eltalálja, ő lesz a játékveze‑
tő. (Giuseppe Pitrè [1883] : Giuochi fanciulleschi sicilliani. 97.)
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 14 „Tengeri nagyhal, vesd rá magadat, / kapd el a prédát és szaggasd 
szét.” Basile idézi IV‑ik levelében.

 15 Varázsige, ami majd az Ötödik nap harmadik meséjében újra 
felbukkan. (a ford.)

 16 A Botok királya egy tarot‑lap a Kisarkánumból, ezenfelül a kora‑
beli körmenetek egyik emblematikus alakja. (a ford.)

 17 A szembekötősdinek egy fajtája.
 18 Ez inkább egy kiszámolós, ami több játéknak is a kezdete. Az 

egyik gyerek ráhelyezi mutatóujját egy másiknak a tenyerére, 
és a következőt énekli : „Lámpást a lámpással, / Egyik él, a má‑
sik meghal, / A Megváltó templomában, / Aki marad, láncra 
verve végzi majd.” A mondóka végén a második gyerek össze‑
zárja a tenyerét, és ha sikerül megragadnia az első ujját, utób‑
bi kiesik. (Sergio Corazzini [1877] : I componenti minori della 
letteratura popolare italiana. 108–109.) (a ford.)

 19 „A kisebb gyerekek sorba állnak, összefogják a kezüket, majd 
mikor a játékvezető azt mondja, Feszítsd ki a vásznamat !, ki‑
nyújtják a karjukat, amennyire csak bírják, és azt mondják : Ki‑
feszítettem. Utána a játékvezető azt mondja : Tégy rá egy bo‑
got ! Erre a teljes sor átbújik az első és a második gyerek kar‑
ja alatt, azt felelvén : Már tettem rá ! A második gyereknek így 
keresztbehurkolódik a karja a mellén. Majd, a Tégy rá egy má‑
sikat ! követően újra és újra elismétlik a mozdulatot, mígnem 
mindenki karja keresztbehurkolódik, és összezsugorodik a sor. 
A játék rendszerint azzal végződik, hogy a földön hempereg‑
nek.” (Emmanuele Rocco [1889] : Giuochi napolitani. Stienne, 
stienne mia cortina. Giambattista Basile. Archivio di letteratura 
popolare e dialettale. Anno VII. 6–7.)

 20 „Nagyobbacska gyerekek kört alkotnak, anélkül, hogy meg‑
fognák egymás kezét. Egyiküknek, akinek a kiszámolás során 
ez a szerep jutott, bekötik a szemét, és a kör közepére állítják. 
A társai a körből egyenként hozzálépnek, és megérintik, meg‑
csipkedik testének különböző pontjain. Az utolsóelőtti megcsípi 
az ülepét és ezt mondja : Seggecske ! Az utolsó rásóz egy nagyot 
és azt mondja : Seggrepacsicska ! A bekötözött szeműnek ki kell 
találnia, ki volt az utolsó. Ha eltalálja, utóbbi kerül a helyébe, ő 
pedig beállhat a többiek közé.” (Giuseppe Pitrè [1883] : Giuochi 
fanciulleschi sicilliani. 200.) Továbbá a Csicseribú, csicseribához 
hasonlóan ez is felbukkan az Ötödik nap harmadik meséjében 
mint varázsige. (a ford.)

 21 A két játékról találni ugyan feljegyzéseket, de részletes leírás, 
sajnos, nem maradt fenn. (a ford.)

 22 Két gyerek hátat fordít egymásnak, könyöküknél összekulcsolják 
a karjukat, és emelgetni kezdik egymást a hátukon. (Nancy L. 
Canepa : Giambattista Basile’s The Tale of Tales, Or, Entertainment 
for Little Ones. 145.)

 23 Két gyerek szembefordul egymással, a karjukat kinyújták, ös‑
szefogóznak, olyan ívben, hogy az egy széket idézzen, kezüket 

pedig imára kulcsolják. Egy harmadik ráül, majd megemelik 
és körbehordozzák a házban, miközben a következőt éneklik : 
Anyunak a mogyorót, / s hozzá egy zsák pofont, / ügyetlen volt 
az anyu, / eltörte a kasztrolyt. (Idézi : G. Pitrè : Biblioteca delle 
tradizioni popolari siciliane. 358–359.) (a ford.) 

 24 A játék a bírósági pereket idézi. (Rak : 282.)
 25 Bújj elő, bújj elő, sárga billegető ! (Giambattista Basile : Lettere) 

A játék a Kotlóstyúk egyik változata. 
 26 A játékról nem maradtak fenn leírások, de nagy valószínűséggel 

a Megy a kavics nevezetűvel rokonítható. (a ford.)
 27 Minden bizonnyal ez is a Kotlóstyúk egyik változata, valamivel 

erotikusabb színezetben. Felippo Sgurttendio de Scafato Tiorba 
a taccone gyűjteményében, s azon belül a Szonettek Franciská‑
nak ciklusban utal rá : „Madárka, madárka, érceknek kohója, / ha 
már megperzseltél, verjél engem vasra.” (Felippo Sgruttendio de 
Scafato (1646) : Luogo e muodo come se nnamoraje. In : Tiorba 
a taccone. Sonetti per Cecca. I. 5.) (a ford.)

 28 A játék a fekete–fehér–igen–nem megfelelője. Címe a vino greco 
nápolyi fehér borra és az aceto, azaz a balzsamecet fekete szí‑
nére utal.

 29 „Nyissatok, nyissatok kaput / a szegény sólyomnak ! – Ezt az 
éneket ma is éneklik, mégpedig egy játék során, amikor mind‑
annyian körbe állnak, megfogják egymás kezét, egyiküknek pe‑
dig, aki a kör közepén marad, ki kell szabadulnia onnan, átjutva 
valamelyik párocska karja alatt. Miután az illető elénekli a fent 
említett sorokat, a kórus tagjai, anélkül, hogy egymás kezét el‑
engednék, olyan magasra emelik a karjaikat, amennyire csak 
bírják, és válaszolnak neki : A kapuink tárva‑nyitva. / Ha a só‑
lyom be akarna jönni. Ha abban a pillanatban a kör közepén ál‑
ló illetőnek sikerül átjutnia, még mielőtt a karok hirtelen vissza‑
ereszkednének, akkor győzött. Ha nem, visszamegy középre, és 
a játék folytatódik. (…) A Sólyom név a kör közepén állót ille‑
ti, mintha egy kalitkába zárt madárról lenne szó.” (Ferdinando 
Galiani [1779] : Del dialetto napoletano. 117–118.) 

 30 A penitencia egyik bevett fajtája a római zarándoklat volt, illet‑
ve az ottani szent helyek felkutatása.

 31 A Pentameron számos meséjében fellelhető az a babona, mi‑
szerint ha az anya nem teljesíti az állapotából adódó kívánal‑
makat, a gyermeke valamilyen fogyatékossággal fog születni. 
Ebben az esetben egy másik, ezzel kapcsolatos babona jele‑
nik meg, amely szerint azt a személyt is átok sújthatja (ld. ár‑
pa), aki a kívánalmak teljesítését megakadályozza.

 32 Utalás egy régi közmondásra, amely a házasság elhálására vo‑
natkozik. Vagyis az újdonsült ara puszta szónál többet akar.

 33 A sápkórosnak tűnő bőr és a szőke haj a kor szépségideáljának 
számított, ezért a nők gyakran valamilyen ammoniákos olda‑
tot kentek a hajukra, és kiültek a tűző napra, hogy szőküljön 
a hajuk. Ld. Alessandro Tassoni : La secchia rapita (Az elrablott 
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csöbör) heroikus vígeposzából a VII. ének 43. szakaszát, ami‑
kor Irede „nedves hajjal” ücsörög a napon.

 34 Az arab hatás az eredetiben is jelen van (nápolyi nyelven : 
liccasalemme), ami egyszerre utal az Ezeregyéjszakára, illető‑
leg az arab üdvözlések körmönfont, hajbókolós voltára.

 35 Utalás Marcellus Palingenius Stellatus Zodiacus Vitae (1537) cí‑
mű könyvére, amely a 16. századi csillagászat alapkönyvének 
számított. Palingenius a zodiákust egy, a 12 csillagjegyet ma‑
gában foglaló égsávnak képzeli el, amelyen a Nap egy tropi‑
kus év során áthalad. (M. Palingenius : Zodiacus Vitae. London. 
Philip Wellby. 1908.)

 36 Rosso egy hírhedt firenzei tolvaj volt, s mikor szekéren vitték az 
akasztófához, a hepehupás kavicsút miatt zsörtölődött, majd 
azt mondta poroszlójának, hogy emlékeztesse az illetékes elöl‑
járóságot, „mert igencsak szégyenteljes dolog, ha az ítélet‑vég‑
rehajtás felé vezető úton felrázódnak az ember belei”. (Luigi 
Fiacchi [1820] : Dei proverbi toscani. Gio Maria Cecchi. 42.) Az 
anekdota firenzei eredetű, de nápolyi megfelelője is van. Utób‑
biban egy ugyancsak akasztásra ítélt Rosso nevű ember ráripa‑
kodik az őt bámuló fogadósra, hogy forgassa már meg a nyár‑
sát, mert elégeti a kezét. (a ford.)

 37 Mivel Nápoly a „frasi fatti”, vagyis a klisék egyik leggazdagabb 
lelőhelye, a köznyelvet a mai napig uralják a történelmi ese‑
ményekhez és városi anekdotákhoz kötődő idiómák, mondá‑
sok, amelyeknek eredetére a nápolyiak nagyon büszkék. Ilyen 
kifejezés a spanyol alkirályok idejéből származó, „még má‑
jus előtt” is, amely 1587‑ből Juan de Zunica alkirály, Morales 
grófjának polgári rendeletére vonatkozik, miszerint a költözé‑
seket május 1‑én kell végrehajtani. De mert ez a nap egybe‑
esett a Szent Fülöp és Szent Jakab tiszteletére szervezett ün‑
nepségekkel és körmenetekkel, a nápolyiak nem tartották be 
a  rendeletet. 1611‑ben Pedro Fernandez de Castro alkirály, 
Lemos grófja végérvényesen beiktatja a május 4‑ét. Azóta ez 
a nap a költözés, hurcolkodás szinonimája. A korabeli feljegy‑
zések szerint este 6 órakor veszi kezdetét, ilyenkor egész Ná‑
polyban szekerek százai vonulnak. (Francesco de Bourcard : Usi 
e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti. 1857. Napoli. 
Volume I.)

 38 A Zöldmező név nem bukkan fel többé a mesében, de forrásanya‑
gában, ahol Zöldtollként szerepel, minden bizonnyal egy ma‑
dárra utal. Michelangelo Biondo 1550‑ben egy hasonló törté‑
netet ír, amelyben szintén Zöldtollnak nevezi a hőst, aki, hogy 

elkerülje szíve hölgyének hírbe hozását, kristálycsatornát építtet 
annak palotájához, ami ráomlik, ő pedig belehal. (De Angitia 
cortigiana de natura cortese. Roma. 1540.)

 39 Kacsa Kata, vagyis Catarina Papara az utazók anekdotagyűjte‑
ményének egyik közkedvelt figurája volt, aki szereleméhségé‑
ről híresült el. A korabeli feljegyzések szerint a 16 éves lányka 
kilenc alkalommal betegedett meg, az ördög „fertelmes etióp” 
képében férkőzött az ágyához, ő maga pedig ezalatt obszcén 
szerelmi dalokat rikkantgatott.

 40 A német urak buggyos, bársonycikkekből összetoldott bugyo‑
gót viseltek, mindenféle arany‑ és ezüstfonallal hímezve, hoz‑
zá pedig selyemharisnyát. (Cesare Vecellio : De gli habiti antichi 
et moderni di diverse parti del mondo. Venezia. Damian Zenaro. 
1590. 313.)

 41 A lámpás a bor űrmértékegységének is számított, két karaffának 
felelt meg a Nápolyi Királyságban (Croce. 156.)

 42 A pénzvájók, olaszul zannettarie, a nápolyi ezüst‑ és aranypén‑
zekből próbáltak nemesfémet kinyerni a fogaikkal, reszelés, rá‑
gás és egyéb műveletek által. Mivel a zanna szó agyarat, té‑
pőfogat jelent, ezért a rágott pénzeket agyarocskának nevez‑
ték. A nápolyi alkirályok egyik rendeletét követően a megrá‑
gott pénzek is teljes értékűnek minősültek, miután rengeteg 
volt belőlük forgalomban. (Giulio Cesare Capaccio [1630]. Il 
forastiero. 359.)

 43 Pergamoni Galénosz (Kr. u. 129 – Kr. u. 201), latinosan Claudi‑
us Galenus, görög származású római orvos, aki nagyban hoz‑
zájárult a modern orvosi tudományág fejlődéséhez, ő magát 
filozófusnak is tartotta. Gyógyászati előírásait még a 17. szá‑
zadban is követték, aztán fokozatosan elavultak. (a ford.)

 44 Mesua, vagyis Ibn Mászaveihi Hárun ál‑Rásid kalifa udvarában 
volt orvos, műveit újra és újra kiadták Itália‑szerte egészen a 16. 
század végéig. (a ford.)

 45 A kenderkócot valójában tojásba, rózsaolajba és terpentinbe 
mártották, és sebtapaszként használták.

 46 A szicíliai népi gyógyászat szerint a hagymalé irritálja a sebet 
(Giuseppe Pitre : Biblioteca delle tradizioni popolari. Vol. XIV. 
232.)

 47 A korabeli hiedelemnek megfelelően a különféle állatzsíroknak 
gyógyerejük volt, a medvezsírt például a hidegtályog kezelésé‑
re használták. (Giambattista della Porta : La chiappinaria. V. 9.)

 48 A nadályokat a hamura tették, ahol kiengedték a kiszívott vért. 
(Rak. 309.)

Giambattista Basile (cca. 1575 – 1632) : olasz költő, mesegyűjtő.

Király Kinga Júlia (Marosvásárhely, 1976) : író, dramaturg, műfordító. Kötete a Kalligramnál : A test hangjai 
(2011).
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M ikor érkeznek, kérdezte Andor Annától, aki már elkezdett készülődni.
Azt mondták, öt körül, válaszolt Anna a haját fésülve. Ugye készítettél be 

bort a hűtőbe.
Igen. Bár úgy rémlik, Frenki jobb szereti a vöröset. Azt meg nem kell hűtőbe. Ros-

szul emlékszem ?
Anna nem válaszolt, egy összegubancolódott hajtincsével vesződött.
Előkészítsem a katalógusokat is, kérdezte Andor, még mindig a hálószobaajtóban posz-

tolva. Gondolom, Lenkét megint érdekelni fogják az új termékeitek.
Készítsd elő, kérlek, mondta Anna, majd Andorra pillantott. Ugye nem duzzogsz, hogy 

jönnek. Nyugi, rendben lesz minden. Meg úgysem lesznek soká. Lesz valami meccs es-
te, vagy mi ?

Szerinted mióta nézek meccset, kérdezte Andor.
Na jó, de akkor előkészíted, ugye, tért vissza a hajával való bajmolódáshoz Anna. An-

dor ott állt még vagy egy percig az ajtóban. Anna haja csak nem akart engedelmesked-
ni, mindenfelé hullámzott, mintha önálló akarattal bírna. Végül Andor ellökte magát az 
ajtófélfától, és átbotorkált a nappaliba, hogy kivegye a komódfiókból Anna katalógusa-
it. Külön voltak a szemspirálok, külön a rúzsok, külön az arcpúderek. Egy nagy kötegnyi 
katalógust helyezett a dohányzóasztalra, s szépen elrendezte 
őket. Átment a konyhába, benézett a hűtőbe. Nem volt bent 
bor, csak egy üveg jäger, pedig Anna nem szerette, ha azt ivott, 
de azért mindig tartottak otthon egy üveggel. Felbontott egy 
üveg vöröset, és átöntötte egy kancsóba.

Lenke mit fog inni, kiáltott át Annának, de az nem válaszolt.
Már öt előtt megérkeztek, Anna szúrós szemekkel nézett 

Andorra, aki még csak át sem öltözött, abban a kopott farme-
rében fogadta őket, amiben már hetek óta császkált idehaza, 
meg egy kinyúlt trikóban, még egyetemistakorából. Frenki 
ragaszkodott hozzá, hogy ők is puszilkodjanak, Andor nevet-
ve, de ráállt. Anna elsütött egy lapos poént, hogy boruljanak 
csak egymás keblére a fiúk, amin Lenke hosszan és nagyon 
hangosan vihogott. Anna papucsot halászott elő nekik a ci-
pőtartó mélyéről, s megint megfeddte egy pillantással Andort 

S Z A L AY  Z O L T Á N n o v e l l a

Lebegés  M i l a n  K u n d e r á n a k
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– ez az ő feladata lett volna. Andor átment a konyhába, hogy hozza 
az italokat és a poharakat.

Mire a nappaliba ért, a lányok már nagyban lapozták a katalóguso-
kat – Lenke ettől nagyon gyorsan lázba tudott jönni. Frenki úgy tett, 
mintha őt is érdekelné a dolog – talán csak poénból csinálta, Andor 
nem tudott rájönni. Közben kicsit dicsérgették a lakást : ez a csillár 
a múltkor még nem volt, kicseréltétek a függönyt, milyen szép virá-
gaid vannak, csak nem vettetek új tévét. Persze hárítani kellett min-
dent, udvariasan, mert minden épp így festett a lakásban a legutób-
bi látogatásukkor is.

Pedig a régi tévé sokkal jobb volt, szaladt ki Andor száján, mikor 
ehhez a ponthoz érkeztek. Anna szinte megmerevedett, beletelt majd 
egy percbe, mire meg tudott szólalni, ezalatt Lenke rihegett-röhögött, 
maga sem tudta, min. Ahogy teltek a másodpercek, az idő mintha 
szét akart volna csúszni, egyre szélesebbre nyúlt, mint a rétestészta, 
nagyot lehetett nézni tőle.

Szívem, ezeket a poénjaidat csak te érted, tudod jól, mondta vé-
gül Anna, meglehetősen enyhén, amit néhány másodperc csend kö-
vetett, majd Frenki tört ki hahotában, még a térdét is megcsapkodta. 
Mintha valamiféle férfipaktum megerősítéseként tette volna mindezt.

Miután kiélték magukat a katalógusok nézésében – Anna felírta a számokat, amiket 
meg kell rendelnie Lenkének –, Andor került sorra. A munkájáról kérdezgették, még min-
dig a cégnél van-e, és még mindig olyan sok munkát hoz-e haza. Andor fásult hangon el-
mesélte, hogy felvettek nemrég egy új srácot, aki sokat segít neki, úgyhogy mostanság ke-
vesebb a teher a vállán.

Bármilyen óvatosak is voltak azonban, megfagyott a levegő néhány pillanatra. Andor 
ekkor kapcsolt, nem szabadott volna említenie, hogy felvettek hozzájuk valakit.

Frenki szakadatlanul keres, mondta Lenke egy kiadós sóhajtás után, de hát egyszerű-
en nincs olyan jó szakmája, mint neked, Andor. Szidta az anyja eleget annó, hogy törté-
nelem szakra jelentkezett, de ha egyszer az volt a mindene. Te bezzeg kitanultál könyvelő-
nek, és sosem voltál még munka nélkül. Ráadásul még írogatsz is, ugye.

Azt csak hobbiszinten csinálja, vágott közbe gyorsan Anna.
Legalábbis nem főállásban, mondta Andor, de mintha senki nem hallotta volna meg.
Mesélte múltkor az anyám, hogy olvasott valami írást tőled valamelyik újságban, vala-

mi napilapban, azt hiszem, mondta Lenke.
Nem hiszem, tiltakozott Andor, én csak…
Azt mondta, tetszett neki, csak kicsit sok volt benne a trágárság.
Frenki felnevetett, mintegy helyeslően, tovább erősítve a férfipaktumot, s egyúttal ke-

gyesen megbocsátva, hogy felpiszkálták munkanélküliségét. Ivott a borából, míg Andor 
csak lögybölgette a sajátját a poharában.

Most Andráska volt soron, Frenki fia, aki korábbi barátnőjétől, Bettitől született, s aki 
nemrég kezdte a középiskolát, s most a kollégiumi életet kóstolgatta. Andor ezt még meg-
hallgatta, majd, amikor a házbeli szomszédjaikra terelődött a szó, kiment a vécébe.

Soká üldögélt a vécén, teljesen üres fejjel. Hallgatta, hogy odakint, valamelyik párká-
nyon galambok turbékolnak. Ez minden zene. Aztán motorok bőgtek fel, valakik szán-
dékosan hosszan bömböltették őket közvetlenül az ablak alatt. Amikor a motorok elhall-
gattak, megint felcsendült a galambok halk turbékolása.

Belefújta az orrát a csészébe, felhúzta a nadrágját, és kiment. Hanyagul leöblítette a ke-
zét a fürdőben, belenézett a tükörbe, felvonta a felső ajkát, és megpiszkálta a romlóban lévő 
bal szemfogát. Rátámaszkodott a mosdóra, és csak a tükröt nézte, mintha nem mutatna 
semmit, az üres tükröt. Belenéz, és nem lát tükörképet. Mennyi idő telhetett el, órát kere-
sett, de a fürdőben nem volt óra. Talán egy óra is eltelhetett, talán csak három-négy perc.

Visszament közéjük, Frenki éppen autókról magyarázott, a legújabb Peugeot modellek-
ről, nem mintha értett volna hozzájuk, de volt egy haverja, aki nagyon kiokosította, mi-
lyet lenne érdemes venni.
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Hallod, szívem, fordult Andorhoz Anna, anélkül, hogy ránézett volna, mi is gondol-
koztunk egy Peugeot-n, ugye.

Andor nem válaszolt, megfogta a borospoharát, a szájához emelte, de nem ivott bele. 
Mikor észrevette, hogy minden tekintet feléje irányul, felnézett, és mosolyogni próbált.

Gondolkozni akár Porschén is lehet, az még nem kerül semmibe, mondta végül, hely-
reállítva a rendet. Mindenki nevetett, Anna is, de az ő szemébe beleköltözött valami gya-
nú. Még cseverészett egy ideig, de már mutatta, hogy ki kell mennie, s néhány perc múl-
va kiment.

Nem volt kint soká, úgy érkezett vissza, akár egy tornádó.
Andor, ez mi, sipította, mintha nem tudná, sírjon-e vagy gyilkoljon.
Andor felkapta a fejét, Annára nézett, hát nem egy pillanat alatt összekócolódott a ha-

ja, amivel annyit vesződött.
Te nem húztad le a vécét.
Valóban, kérdezte Andor.
Mit művelsz, magadnál vagy te, toporzékolt Anna a nappali ajtajában állva, a napra-

forgóvirágokkal mintázott nyári ruhájában, a szépen festett, tündöklő arcával. Magadnál 
vagy, kiáltotta még néhányszor, úgy tetszett, a szája szét fog repedni, szét fogja hasítani ezt 
a tündéri kis fejet. Elöntötte a pirosság, mintha halvány barackszín ruhája is sötétebb ár-
nyalatot vett volna fel.

Lenke bátortalanul, megszeppenten mosolygott, a poharába nézve ; gin-tonikot ivott, 
de most nem mert belekortyolni. Frenki döbbenten nézett Annára, Andorra, majd megint 
Annára, mintha csak színházban lenne.

Ne hülyéskedj, drágám, gyere, ülj vissza közénk, mondta Andor, kissé elcsukló hangon.
Miket beszélsz, tört ki még hevesebben Anna, szinte felugrott, ahogy ezt kiáltotta. Te 

teljesen meggárgyultál ? ! Mi van, ha nem én megyek ki, he, mi van, ha épp ők mennek 
ki, ezt direkt csináltad ?

Mármint mit, mit is csináltam, milyen halálos bűnt követtem el.
Otthagytad a szarodat a vécében, te idióta, dühöngött Anna eltorzult vonásokkal, mon-

dom, hogy nem húztad le, mióta tűnik el magától a vécéből, amit belepakolsz, mi, nem 
húzódik le magától, arra van ott az a kurva gomb, te most jöttél a Holdról, vagy mi, még 
sosem hallottál erről, még sosem szartál ebbe a vécébe, vagy mi !

Anna, én, kezdte Frenki, mire mindenki ránézett, elkacagta magát, és mutogatott a ke-
zével, de nem tudta folytatni, Lenke pedig a szemével csitította, hogy inkább váljon lát-
hatatlanná, mint ő.

Most már megcsináltad, gratulálok, hadonászott Andor felé Anna, még mindig nem 
mozdulva, most már elintéztél, most akkor jobban érzed magad, drágám, hogy sikerült 
tönkretenned a napunkat ?

Andor még mindig a kezében tartotta a poharát, azt nézegette.
Igazán nem kell olyan nagy ügyet csinálni belőlünk, nyögte ki végül Frenki, és fel akart 

állni, de Anna szóvihara visszanyomta a foteljába.
Sejtettem, hogy be akarsz kavarni, ahogy a múltkor is, ami-

kor szándékosan elrontottad a kávét, amikor az anyámék vol-
tak itt, de akkor nem sikerült maradéktalanul a kis terved, 
mert senki nem volt vevő az álnokságodra, hát most sikerült, 
most rendesen kivágtad nálam a biztosítékot, úgyhogy tes-
sék örülni, gratulálok, nem húztam le, igen, tessék, nektek is 
meg lehet tekinteni, be lehet nézni, úgy hagytam, hogy min-
denki csodálhassa meg, hisz ezt akartad, nem, ezt akartad !

Azzal kiviharzott a nappaliból, be a hálóba, és hangosan 
zokogott meg szitkozódott  tovább.

Andor szelíden pillantott a két vendégre, akik halottra vált 
arccal ültek a helyükön.

Előfordul, hogy az ember elfelejti lehúzni, próbálta mente-
ni a helyzetet Frenki, velem is megesett már, azt hiszem, An-
na kissé ideges, biztos sok stressz éri, igazán sajnálom.
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Andor felhorkant, nem felejtettem el, mondta.
Szóval tényleg direkt csináltad, mondta Lenke, na 

de mi a franc ütött beléd.
Azt sem mondtam, hogy direkt csináltam. Se nem 

felejtettem el, se nem szándékosan csináltam. Egy-
szerűen nem húztam le, és kész.

Lenke és Frenki értetlenül egymásra néztek.
Meg kellene vigasztalni Annát, mondta végül Len-

ke, és fel akart állni, de ülve maradt, mintha Andor 
válaszára várna.

Mindhárman felnéztek, Anna ott állt előttük, arca 
teljesen kivörösödött a dühtől és a sírástól. Némán 
bámulta Andort, aki zavartalanul üldögélt a helyén.

Ha szeretsz engem, kezdte Andor, de nem folytatta.
Te teljesen megzavarodtál, mondta Anna helyett 

Lenke. Néhány másodpercnyi csend után Frenki kacagásban tört ki.
Andor, talán mondanod kellene valamit, látod, ez itt a kedvesed.
Lenke feddően nézett a Frenkire, de gyorsan feladta, érezte, hogy már mindegy, s hát-

radőlt, mintha most már nem készülne elmenni.
Anna hosszan csóválta a fejét, és Andort nézte, mintha ki akarná belőle kényszeríteni, 

hogy ő is nézzen rá. Nem sikerült, s Anna, még mindig a fejét csóválva, kiment a konyhá-
ba ; behallatszott, ahogy nagyokat sóhajt, és tanácstalanul tesz-vesz odakint.

Tudjátok, szólalt meg hosszú hallgatás után Andor, egyszer beültem ide az Egérlyuk-
ba, ebbe a söntésbe itt majdnem velünk szemben, főleg öregek járnak oda, de néha bené-
zek én is, péntek esténként főleg, mikor Anna jógára jár. Soha nem szoktak beszélgetni 
ott senkivel, ha meg mégis, ha leül mellém egy ilyen szerencsétlen öreg, aki csak panasz-
kodik, a nyugdíjra meg a bűnözésre meg a politikára, én rá se nézek, inkább eljövök. De 
a múltkor beül mellém egy tag, átlagos külsejű volt, olyan kicsi, kopaszos, de finomabb, 
mint ezek a koszos öregek. Soká nem szólt semmit, aztán valahogy szóba elegyedtünk, ál-
talános témákról, és nagyon értelmesen beszélt. Mikor megtudta, ki vagyok, megörült, azt 
mondta, hogy olvasta egy cikkemet, egy esszéféleséget, amit a vallás és tudomány kapcso-
latáról írtam az egyik helyi lapba, amit szinte senki nem olvas. És azt mondta, amikor ol-
vasta a cikkemet, felcsillant előtte a titok. Csak egy pillanatra, de rákacsintott. És megkér-
dezte, gyakran foglalkozom-e a titokkal, mert ő ugyancsak kevés embert ismer, aki hoz-
zá mer nyúlni a titokhoz. És én csak néztem rá, ahogy mosolyog, és nem tudtam neki vá-
laszolni. És nem akartam elhinni, hogy ezen a helyen, ebben a bűzben, valakinek a szájá-
ból elhangzott az a szó, hogy titok. Arra gondoltam, biztos csak beképzeltem az egészet. 
Azóta találkoztam többször is a fickóval, megtudtam, hogy pap. De én utálom a papokat 
meg az egyházakat, úgyhogy inkább kerülöm.

Most tényleg, hogy jön ez ide, baszd meg, mondta Frenki.
Frenki, menjünk, hagyjad, mondta Lenke, és felállt.
Na és neked ez tényleg tetszik, kérdezte Andor. Hogy így hívnak, hogy Frenki, ezt tény-

leg ennyire jópofának találod ?
Nekem mindegy, dohogott Frenki, beleköthetsz most már akármibe, mit szeretnél, men-

jek a klotyóba, és dédelgessem kicsit a szarodat ?
Andor komoly maradt, nem mozdult, nézte őket, ahogy ott állnak hárman a nappali 

ajtajában, mert közben Anna is csatlakozott hozzájuk, és egyre csak dühöngnek és hado-
násznak, mint egy cirkuszi társulat.

Anna még akkor is folytatta, miután a vendégek már elmentek. Andor kihugyozta ma-
gát, és lehúzta a vécét. Közben besötétedett, de odakint még mindig turbékoltak a galam-
bok és bőgtek a motorok, mintha az egész nyüzsgés feltartóztathatatlan lenne.   

Szalay Zoltán (Dunaszerdahely, 1985) : író, kritikus. Legutóbbi kötete : A kormányzó könyvtára (Kalligram, 2010).
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fény
Anyácska ujjairól csurog a mosogatólé, mint ágakról az eső. Jolán nézi a hátát, a vékony 
csontokra lapuló szatént. A  lukakat és a  bolyhos cérnát, ami összeszorítja a  szakadást. 
Anyácska meg csak áztatja és törli a kezét. Véget nem érő az út a tisztaságért. Jolán gug-
golva lesi a lábszárát. Minden a hátát mutatja. Akár az autó hátsó üléséből, amikor ne-
kiindultak a dombnak, mert Nagyapa feje tele lett köddel. Anyácska úgy rángatta a kor-
mányt, mintha az lenne még az egyetlen, ami a földön tartja Nagyapát. Hosszú volt az 
út. Vizes faleveleken csúszkált a kerék, a háztetők ablakai gyufalángként égtek az éjszaká-
ban. Nagyapa fényképészként dolgozott a város szélén. Úgy lopta ki a lelkeket a testből, 
hogy hozzájuk sem ért. Csak kattintott egyet, és minden megjelent a papíron. Jolán utál-
ta, ha rászegezi a fényképezőgépet. Beméri, fókuszál, majd elrabolja magának. Meztelen 
lett tőle. Nagyapa meg vigyorgott. Tudta, hogy a gépből már nem lehet visszavenni töb-
bé a szégyenlős arcot. Hiába kérlelte az őszülőt, még a bokáját is odavágta üvöltés köz-
ben, de Nagyapa legyintett és belemártotta az előhívó folyadékba a húsos combjait, a fog-
híjas mosolyát. Ahogy az autó vitte magával az éjszakát, úgy jöttek az emlékek. A halo-
vány gombok a kék ingen, amit Nagyapa akkor vett fel, ha munkába indult. A város egy-
re messzebb lökte, végül egy lakhatatlan házba hurcolta ki a lomjait. Jolán minden nyáron 
a Naptól bujkált az eresze alatt. Anyácska meg kifeküdt és a lisztfehér hasát paníroztatta 
vörösre. Míg majdnem égett a hús. Aztán beállt a kerti csap alá és leöblítette az izzadság-
cseppeket. Nagyapa közben mérte a fényt. Régen emberekből, öregségére már csak a vi-
rágokból lopta a lelket. A szirmukon húzta ki a színeket, de azok fekete-fehéren nyíltak 
ki. Anyácska szerint mihasznaság volt. Jolán csak leste az ujjat, ahogy forgatja a nagy üve-
ges karikát, amin megcsillan a fény.

Az autó egyre közelebb ért az utcához, amiben a kutyák már harapták a Holdat. Nagy-
apa kint állt a kapuban. Ősz haja fűzfaként lógott az arcába. Szelíddé rajzolta a félelem. 
Nem mozdult. Anyácska kicsapta az ajtót és a nyakába próbált ugrani. De Nagyapa csak 
állt, mint egy fénykép. Jolán nem mert kiszállni, idegen volt az éjszaka és Nagyapa is. 
Anyácska nézte a szemet, amiből ömlött a köd, az árnyék. A vakság. A tolvajt, akinek már 
nincs mivel lopni.

S Z A B Ó  I M O L A  J U L I A N N A

Eltévedt keresések

p r ó z a v e r s e k
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tavasz
A cseresznyefákat nem metszik. Az árnyékok fekete tükrök a tenyéren. Jolán alszik még. 
Anyácska lassan koccantja a csészét a feketéhez. A gyász átbarangol az ujjain. Nem remeg, 
csak iszik és alszik. A kert közben körhintaként pörög a föld körül. Nincsenek már év-
szakok, csak a betonnal körberakott fa és a levelei. Anyácska napszemüvege még az Istent 
is eltakarja. Jolán fodrokba bújtatja a lábát, kerek orrú cipőbe a jövőt, és lemegy a bér-
ház udvarára játszani. Kerülgeti a piros muskátlit, a rozsdás kerékpárt, a szétrohadt sám-
lit. Nincsenek távlatok, csak ajtók. Ki tudja, hogy melyik mögött ki bújik meg. Jolán hi-
ába számol, senki sem jön elő. Csak az autók hangja pattog a fülében. Mennek valaho-
va. Anyácska mindig maradna. Nem érdekli se a Balaton, se a piac. A labda úgy gurul az 
ázott levelek között, mint túrógombóc a prézliben. Aranyszínű kosz, ragad a tenyérre. Fa-
ágak az ujjak, hullik a fényfolt. Egy férfi árnyéka a házfalon. Magas, vékony válla a fáig 
ér. Jolán minden reggel várja, és krétával ablakot rajzol a kezébe, labdát rúg felé. A férfi 
napnyugtáig marad, aztán lefut a falról. Nem mond semmit, csak eliszkol. Anyácska ru-
hát vasal, lepedőket hajtogat, beágyaz. Rendnek kell lenni mindig, mert bárki betoppan-
hat. Az ajtó befelé nyílik, csak kívülről zárható. Jolán naphosszat pakolja a játékokat a szo-
ba egyik sarkából a másikba, de nem nőnek meg. Hiába a napfény, a szép bőrönd. Mind-
egyikük ugyanakkora itt és ott is.

A fa ázik a szmogos felhők alatt. Piszkos gyöngyként gurulnak a cseppek az ágain. A fér-
fi nem jön már. Elfogyott, és eltűnt végleg. Jolán várja, keresi a hosszú ágak alatt. A cse-
resznyék szottyadtan lógnak, mint egy túl karcsú nő mellei. Anyácska nem eszik, a ma-
got nem tudja kiköpni. Meg lehet fulladni tőle, vagy a fehér korona törik ketté. A cseresz-
nyék meg potyognak, rohadnak, és büdös a húsuk. Jolán meg csak vár, nézi őket. Barna 
szemek. Hátha visszajön a férfi játszani.

táj
A fák lomhán támasztják egymást. A felhő cakkos, szinte már köpi az esőt. De még vis-
szatartja. Jolán meg behúzza a nyakát a széltől. Nem esik jól a hűvös simogatása. Nem 
akar érintést. Puha a föld, mint az ázott ruha. Süpped, süllyed. Nyelné el a sík, mint to-
jás a lisztet. Az idő szinte másodpercenként tép le egy csillagot. Marad a tömör feketeség. 
Akár egy száj, amiből potyognak a fogak. Jolán kíván tőlük. Nem mondja ki hangosan, 
csak beletúrja a zsebébe az összeszorított kezét. Üres. Apró bogarak futkároznak egymás 
elől. Kergetőzik a táj, mint a mágnest úgy húzza magához őt is.

Anyácska azt mondta, hogy meg kell keresni a boldogságot. Próbálta már mindenfelé. 
Lopott már testet, hazudott igét. A város büdös és rideg utcái körbefogták. A kulcs pedig 
elveszett. Biztosan elvitte a szomszéd macskája, amelyik mindig odapisil a küszöbre. Pont 
oda, ahol megáll, amíg kinyitja a zárat, ráragad a szag, és viszi a szobán át. Nem lehet le-
mosni. Olyan, mint a be nem teljesült vágy. Odaragad a lépésekhez, és minden felett átve-
szi az irányítást. A boldogságot is így képzelte. Taknyos és rózsaszín cafatnak, ami a húshoz 
jár. Az ember jól megfőzi, fűszerezi, aztán megeszi. Tele lesz vele a gyomra, mint a pálinká-
val, ami átmossa az ereit és lassan, de szédültre pöcköli az agyát. Ha felérte volna az eget, 
a lomok között akadt volna egy kis megélt maradék. Aki meghalt, az biztos volt már bol-
dog. Még egy halottból is kilopta volna a lelket, de nem volt elég magas a mellkasukhoz.

Szabó Imola Julianna (1984) : a Magyar Táncművészeti Főiskolán végeztem. Versprózákat, meséket 
és táncinterpretációkat írok. A JAK és a PEN Club tagja vagyok. Képzőművészeti ihletésű táncfilmeket 
készítek, olykor saját szövegekre. 16 éves koromban jelent meg Sáska‑tánc című kötetem, képzőművé‑
szek illusztrációival. Főbb publikációk : Holmi, Új Forrás, Szép Szó, Irodalmi Jelen, Csillagszálló, Palócföld, 
Nők Lapja, Spanyolnátha, Apokrif, Ellenfény, Criticai Lapok, Hamu és Gyémánt, Entrée, Bárka Hajónapló.
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P O L G Á R  A N I K Ó

Eurüdiké bújócskázik
Belesek réseken, ha szűrődik a fény.
Paplanhuzat, ágytakaró,
a mocsár fölötti gőz :
a bújócska kiszámíthatatlan, bizarr logikája.
Görögül vagy latinul számolok.
A sötétben kell indulnom, tapogatózva,
szagok és illatok után.
Kabátomból kis híján kicsúszom :
visszaigazítom magam.
A reflexeim a régiek : a csupa sár faltól gyorsan félrebillenek,
mikor egy részeg eldől ott, és majdnem rám vizel,
holott vízhatlan és szagtalan vagyok.
Kutyák pórázon, mindenütt,
egymást csaholják, a járdán végig kutyaürülék :
beleragad a gyerekcipő, átvágja a babakocsi kereke.
A gyerekeket hiába keresem,
váltogatják búvóhelyeik,
mindig menet közben változik a szabály.
Én nem tudok, mint ők,
mozaikhoz súrlódni, fába bújni :
én csak átlibbenek rajtuk,
szétvág mind, de az anyagát nem érzem.

47
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Eurüdiké fölocsúdik
Hirtelen megérzem mindennek a súlyát :
a gyerekkézét, ahogy hátrahúz,
a kezembe rakott kavicsokét,
a szandálét a lábamon, az egyre kinyúló,
könnyektől nedves köpenyét.
Csak dőlni tudok már, lépni nem,
csak nézem, ahogy a kicsi a kövezeten totyog,
nevetve a rohanó lovas szekér elé,
csak hallgatom a lónyerítést, a gyereksikolyt :
a nagyobbik gyerek elránt, fölborulok,
apró darabokra hullok, mint az
építőkockákból rakott, ingatag torony.

Polgár Anikó (Vágsellye, 1975) : költő, irodalomtörténész, mű‑
fordító. Legutóbbi kötete : Ráfogások Ovidiusra (Kalligram, 2011).
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M I K LYA  Z S O L T

Négykezes 
üzenet
 Áprily Lajos Üzenetére

Mi nem leszünk s ragyogni fog a rét,
nem fogunk többé fárasztó dolognak,
nem hallgatunk több álmodó zenét,
harangszó száll és pillangók lobognak.

Megcsókolom az unokám szemét,
a pillangók is harangozni tudnak,
csak nyisd ki szépen, pillants szerteszét,
így üzenek a drága, szép napoknak.

* *

Így üzenek a drága, szép napoknak,
ha jó leszel, megérted mindenét,
nézz csak körül, itt minden téged oktat,
megcsókolom az unokám szemét.

Harangszó száll és pillangók lobognak,
ujjonganak, ha megcsendül az ég,
az erdő fái tapsikolni fognak,
mi nem leszünk s ragyogni fog a rét.

Röpkép 
szomjúsággal
szárnymerevítő
tűszúrások a lepkén
röptében kapd el
a kéket ragadd meg az
elsuhanni kész szárnyat

rögzíthetetlen
hiába kapsz utána
hiába kapkodsz
rúgod magad a faltól
itt csak a fal rúg vissza

hosszaid együtt
sem teszik ki a távot
bár csak elnyúlnál
a víz színén lebegnél
elalgásodnál végre

légszomj lélegző
hullámok oxigénnel
dúsított fürdő
vagy csak klórozott permet
fertőtleníti tüdőd

lepke égszomja
kortyolni bele kékbe
tűszúrás elől
faltól falig suhannak
üvegkék alatt lepkék
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Ritka örököd
 Vendéghangra

mormolom elégiám fellegek aritmiás
vándorlását úgy horgolom eléd
hogy csak a helyét leled
létnyomaid hűlt helyét
lépteid örökét nem rejti a hiány
féktelen ugrándozó tánclépéssé
sem teszi hiába játszol puskaropogást

nem eleveníthető meg jobban aritmiám
játszhatnál mást horgolva epedő
cérnamutatvány helyett
lendületet vehetnél
fellegek iramán szarvasiramlássá
rének szökellésévé éleszthetnéd
ritka örököd fehér fényű erezetét

csipkefényeid ívét
csipkelényeid vágyát
holdfénytől itatott idő
eredetét

mormolom elégiám fellegek aritmiás
vándorlását úgy futkosom eléd
hogy csak a nyomába érsz
lényeidet álmodom
vándoraidat és rénszarvasaidat
halmokon átszökellő iramlássá
hogy teszi a biztató szó a csontropogást

nem lehet a ritmikám csontnál sose égetőbb
ínhúrból jó íj készül eleven
húr idegein tüzed átropog az éjszakán
fellegek iramán
szarvasiramlások
rének szökellései ébresztik álmod
ritka örököd fehér lényed erezetét

iramszarvasok futtát
iramfényeid ívét
holdfénytől itatott idő
leheletét

cigarettasodró
bizarr
mondaná apa megvetéssel
bizarr
mondaná anya vágyakozva
persze csak magában
mondaná apa
magában mondaná
anya is
egymás mellett mondanák
mind a ketten
bizarr
hallgatnám ezt az egymás
melletti hallgatást
bizarr
gondolnám másnak a néma
együttlétet

a bazárban
láttam egyszer egy készüléket
cigarettát sodort vele
egy testes asszony
aki a hangja alapján
öregúr lehetett volna
még bajuszkája is volt
és pájeszként lógott egy fürtje
és jól láthatóan nem volt
semmi más dolga
mint cigarettát sodorni
egy készülékkel

úgy megkívántam
úgy szerettem volna tőle
valamit venni
vagy csak hallani
bagótól érces hangját
hogy végre valaki kimondja
bizarr
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dűlő út
széttart az út
minden lépés után
mélyebb vágy indul el
nem lesz bámészkodás többé
nem lesz csupán dűlő út
és a golfpályán túl látható
zörgő táj semmi fák ágán
út zsírpapír nájlonvölgy
kushadó port ver vándor
botom számonkérés
és számtan
helyett

Miklya Zsolt (Csorvás, 1960) : tíz évig ta‑
nított, első írásai pedagógiai segédanya‑
gok voltak. 1997‑től a kiskunfélegyházi 
Parakletos Könyvesház protestáns egyházi 
kiadójának szerkesztője. Versei 2001‑től 
jelennek meg. 2007‑ben Quasimodo‑em‑
lékdíjat kapott.
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V allásos témára térve, érdemes bizonyos alapté-
nyezőket tüzetesen szemügyre venni. Például 
a sokat emlegetett, fájdalmasan elvesztett Para-

dicsomot. Korabeli leírás nincs róla, a Teremtés Köny-
véről pedig nem tudható, hogy emlékezetből idézi-e 
az idillbe illő helyet, vagy csupán a képzeletre támasz-
kodik. Akár emlékezik rá, akár képzelődik róla, fukar-
kodik a részletekkel kínosan.

Ádámról tudja, hogy ehet a kert fáiról, vagyis hogy 
növényevő, de hogy ama bizonyos almán kívül min-
den növény ehető-e, az nincsen tisztázva. Azok a mér-
ges piros bogyók, amelyektől a mai gyerekeket óvják, 
vajon léteztek, csak akkor még nem voltak ártalmasok ? 
És a nadragulya, attól sem kellett félni ? És a kaktusz-
füge, abba csak úgy beleharapott-e, mert ajkán a kér-
ges bőrt nem kellett féltenie, és éles nagy sárga fogai 
voltak ? És, ha nem volt kedve fára mászni, lent a föl-
dön hogyan vágta fel a dinnyét ? Volt-e bicskája ? És 
a túlzott gyümölcsfogyasztástól nem kapott-e hasme-
nést ? Egyáltalán, székelt-e Ádám, és mit tett a szék-
letével : elásta vagy hagyta bűzleni a szabad levegőn ?

Még általánosabban fogalmazva, volt-e szar a Pa-
radicsomban ? Hogyan bonyolították le az állatok az 
anyagcseréjüket ? Hiszen nekik is kellett enni. Azoknak 
is, amelyek nem tudtak fára mászni. Ide kapcsolódva 
vetődik fel a vad állatok kérdése. Hiszen a Szentírás 
szerint jönnek Ádámhoz a mezeiek és a vadak. Nem 

minden állat egyforma. A vadak mit ettek ? Az orosz-
lán, a sas, a krokodilus ? És lehet-e azt gondolni, hogy 
Ádámra nem szottyant olykor a  kedvük ? Tudott-e 
ilyenkor Ádám védekezni ? Vagy az Úr védte meg at-
tól, hogy a ragadozók ne essenek kísértésbe tőle ? Ám 
ha Ádámot nem is a vérengző vadaknak teremtette, 
a kérődzőkről, a rágcsálókról, a csipogókról ugyanezt 
nem lehet mondani. A kis énekes madarakat, melyeket 
a kígyó nyilván befaszolt, elvégre az almát csupán aján-
lotta, de ő maga nem ette. Nem is szólva arról, hogy 
magát a kígyót is a Teremtő hozta létre a semmiből.

Elég a szar jelenléte felől faggatóznunk, egyik bot-
rányból a másikba botlunk az Édenkertben. Még jó, 
hogy az egészről semmi biztosat nem tudunk. Felte-
hetően annyi nem kétséges, hogy maga a történet is 
gyanús. Hogy volt, hogy nem volt. Miért is akarnánk 
visszajutni olyan helyre, ahová legfeljebb eljutni lehet ? 
Oda is minden garancia nélkül.

A nosztalgia nem megalapozott, az utópia 
nem célravezető. De lehet-e nélküle élni, és 
ha igen, akkor hogyan ? Mintha a jelenlegi 

magyar képzeleti narráció néhány jellegzetes alkotása 
ennek a ki nem mondott kérdésnek a színpadán ját-
szódnék. Mintha létrejöttük, letargiás színezetük, tö-
retlen borúlátásuk erre a kérdésre adott válaszban ta-

K A R Á T S O N  E N D R E naplójegyzet az örömtelenség műveiről

PARADISE NOW
Bodor Ádám : Verhovina madarai
Krasznahorkai László — Tarr Béla : A torinói ló
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lálná meg indoklását. Veszem például a Verhovina ma‑
darait. Olyan események zajlanak, olyan személyek 
cselekszenek, amelyeket a  korabeli, európai civilizá-
ció normái érintetlenül hagynak. Nem csupán a pri-
mitív életkörülmények jellemzik a szerző által színre 
vitt világot, hanem a beszélt nyelv szegénysége, az el-
zárkózás a szellem legszerényebb magaslataitól is. Azt 
sem lehet állítani, hogy valamilyen állati sorba vissza-
hátráló emberiség neandervölgyi módijáról olvasunk. 
Hogy mi az, amiben részt veszünk, arról inkább ak-
kor alkothatunk fogalmat, ha azt keressük, miért bő-
velkedik ez a szöveg a tömény letaroltságban. Az ok-
ról semmilyen elbeszélő nem világosít fel, és ha a tör-
téneten belül körülményesebb magyarázatot igényel 
valamelyik szereplő, mindig megjelenik valaki más, 
aki a választ megtagadja, elsikkasztja, használhatatlan-
ra nyomorítja. „Mutatóujja a szája előtt : nincs miről 
beszélni” – mondja a narrátor, mikor érzéki vágyai-
nak elérhetetlen tárgya egy zárt ablak mögött kihívó-
an megjelenik (236). És maga a narrátor nyitja meg 
ennek a jellegzetes intelemnek a történeten végigvo-
nuló sorát, mikor a javítóintézetből a településre irá-
nyított fiatalembertől megtagadja a választ : „Gyana-
kodva rám emelte tekintetét, de közben látta a szám 
elé tartott mutatóujjamat, ezért ha akart volna is, már 
nem kérdezett semmit” (18).

B ravúros stilisztikai hitelt az elhallgatásnak, más-
fele nézésnek, kibúvó talányosságnak a magyar 
paraszti nyelv mesterségesen általánosított szó-

fukarsága nyújt. A manírnak ez a szándékossága árul-
kodik végül is arról, hogy a magyarázat megtagadása – 
hogy ez az elénk tárt világ miért ilyen letarolt, milyen 
okból és céllal – azt a negatív jelentést hordozza, amit 
Beckett lessnessnek, nélküliségnek, talan-telenségnek 
hívott. Se múlt, se jövendő. A  jelen van, amelyből 
a  szerző rendszeresen kiszűri, bizonyos szadizmus-
sal kilúgozza a lelkesítőt, a felemelőt, az örvendetest, 
s ennek következményeképpen a szereplők számára az 
élvezhetőséget. Nem a Sartre-féle rossz lelkiismeret-
ről van szó, amely feltételezi, hogy valamilyen fontos 
ügy melletti elkötelezettség elmulasztása vagy félreis-
merése hozza létre, inkább arról, hogy ügy már egy-
általán nincsen, a szükségét sem érzi senki, legalább-
is a narráción belül, ám annál inkább érzi a narrációt 
élvezettel ugyan, de növekvő hiányérzettel követő ol-
vasó vagy néző. Mert előbb-utóbb nyilvánvalóvá vá-
lik, hogy a sivárság állhatatos felvonultatása nem men-
tes a didaktikus szándéktól. Két dolog szúr itt szemet. 
Az egyik a végek hiányérzete, a másik a nemzetközi 
divattá kinövő ökológia.

A végeknek maguknak nincsen hiányérzetük. A vé-
gek lakói depressziósak, kicsinyesek, számítóak, érzé-
ketlenek, igénytelenségükben és közönyükben eleset-

tek. Nem tartják magukat elidegenedettnek, a polgári 
környezetben élő, pallérozott olvasó érzi és észleli őket 
annak, aki elvben képes az élet minőségének javításá-
val törődni, vagy legalábbis erről álmodozni. Vagyis 
tudomása van egy magasabb színvonalú életről, vágya-
kozik is erre. Az életviteli szándékok közötti különb-
ség folyamatos kiaknázása biztosítja a narráció hatá-
sát, a groteszk látvány szórakoztató (Jablonska Polja-
na a tolsztoji idillikus falusi utópia parodisztikus el-
lenképének látszik), de egyúttal az allegorikus olvasás 
kísértése riasztó is. Nem mozgósító, ahogyan Bunuel 
Los Olvidadosainak nyomora volt. Riasztó. Hiszen az 
olvasó is a jólétben színvonalasan bővelkedő Európa 
peremvidékén él, neki is sorsa a már-már természe-
tesnek érzett sivárság és silányság. Függőség láthatat-
lan erőktől, sunyiság, ideálnélküliség.

N yomasztó álom ez a kilátástalan világ, úgy is 
jelenik meg, mint egy kilátástalan álom, az 
író részéről rendkívüli tehetséggel, Eronim 

Mox (Hieronymus Bosch ?) képzeletével létrehozott 
álom. Amelyben a figurák a maguk apró különcsége-
ivel otthonosan élnek, falusias maguktól értetődőség-
gel a vadregényes táj díszletei között. A természet egy-
szerre életelemük és megélhetésük, a kénes források-
ból előbugyogó termálvízzel való kereskedés biztosít-
ja betevő falatjukat. Az égbolt látványai a költészetük, 
ha nem is azonosítják így. Nem is vágyódnak el más-
hova. Mások viszont szemet vetettek és folyamatosan 
vetnek is az ő gazdagságukra, olyannyira, hogy titok-
zatos és álnoknak észlelt beavatkozásaik a környék ma-
darainak durva elűzéséhez vezetnek, majd életébe ke-
rülnek a telep alapítójának. Ezek az erők az idegenből 
próbálják felforgatni a község onirikusnak látszó éle-
tét, valamiféle modern, kapitalista hasznot hajtó, ki-



54

zsákmányoló szándék keretében. Az utolsó, már nyíl-
tan tőkés érdeket képviselő feltérképezőt maga az el-
beszélő nem menti meg a vízbefúlástól, miután víz-
beugrását kiprovokálta. Erre jelképes válaszul vissza-
jönnek az elűzött madarak.

Az igazi élet képviselői ? Fészket építenek aprólékos 
módszerességgel – mint az író a könyvét ? Vagy úgy, 
ahogyan a természet a maga védelemre szoruló rend-
jét, mely biztosítja, egyedül biztosítja az önmagában 
méltatlan emberi élet minőségét ? A papok esendőek, 
fölöslegesek : kitaszítják a hívő nélküli pópát, a kiug-
rott lutheránus lelkész gyilkolni indul. Majd a mada-
rak megmutatják.

Föloldozó, vigasztaló, némileg bátorító az ő vis-
szatérésük. Egy pillanatnyi hangulat, a  Paradicso-
méra emlékeztető. Ennél sokkal vigasztalanabb az 
az ótestamentumi ökológia, melynek hátterében egy 
sértett, bosszúálló Hatalom a  Harag Napját rende-
zi meg. A torinói ló című lenyűgöző filmalkotásban 
a  forgatókönyvíró s a  rendező azt a fikciót mutatja 
be, hogy Nietzsche megőrülése után – aki nem visel-
te el, hogy egy kocsis agyba-főbe veri a lovát – mi lett 
a szóban forgó lóval és kocsisával. Ez a történet is a vé-
geken játszódik, egy isten háta mögötti elszigetelt ta-
nyán, ahol a kocsis lakik egy nővel, feltehetően a le-
ányával, s a lóval, melyet a pajtába kötnek éjszakára. 
Szélvihar dúl a nemezis erejével kitartóan. A ló egyre 
nehezebben mozdul ki a pajtából, fölmondja a szol-
gálatot, elpusztul. Félelmetes földhözragadtságban 
zajlanak a kocsisék napjai, a nő öltözteti és vetkőz-
teti a férfit, aki (a ló verése miatt ?) megbénult karjá-
val nem tudja gombolni ruháját. Ezekhez az egyhan-
gúan ismétlődő jelenetekhez kapcsolódnak ugyan-
azok az étkezések : főtt krumpli pálinkával. Csak egy 
farsangi, őskajánian mulatós cigánykaraván megje-
lenése töri meg a halottasházi hangulatot ; a  dionü-

szoszi csoportot a  kocsis durván elküldi, minekutá-
na kiapad a pusztasági kút, kialszik a petróleumlám-
pa, s az elköltözésre képtelen két embert fokozatosan 
elnyeli a világvégi sötétség. Megkapja a magáét a ko-
csis, aki bántalmazta a lovat, az ember, aki emberte-
lenül bánik a természettel, s akit a természet szőrös-
tül-bőröstül kitagad. Ebben a rendkívüli képerejű, fe-
kete-fehér filmben már a színek száműzése is az okra 
és okozatra leegyszerűsített séma hangsúlyozását jel-
képezi : bűn és bűnhődés. A kettő közötti időben nin-
csen egyéb, mint egyfajta halál az életben, fantáziát-
lan, egyhangú, örömtelen napok, lemondások sorra, 
kifejezéstelen, merev arcok, szófukarság s a nincstele-
nek tápláléka. Fel-feltörő durvaság. Súlyos egykedvű-
ség. A kellem és a szellem távolléte. A néző nem tud-
hatja, hogy mindez miképpen tartozik a büntetéshez : 
ezzel büntetik a kocsisékat vagy ezért is ? A nézőtéren 
ki-ki a maga érzékenysége s elvárása szerint felmérhe-
ti, hogy mi ebben a semmibe vesző életben a szám-
űzetés, és akármilyen irányból kiindulva észrevehe-
ti a Paradicsom teljes, nyomasztó távollétét. Sem ké-
pileg, sem szóbelileg nem fér hozzá a két elkárhozott 
ember életéhez. Egyetlenegyszer, a cigányok hejehu-
jás berontásakor szembesülnek vele, mint tengődés 
a duzzadó élettel, de akkor is az apa úgy űzi el őket, 
ahogyan a kereszténység tanította a kígyót eltanácsol-
ni, az apage satanas indulatával.

N em biztos, csupán feltehető, hogy a  fenn 
említett három alkotó a  Paradicsomot ki 
nem mondott, meg nem mutatott kont-

rapunktként kezeli. Többé-kevésbé ironikusan is. 
Krasznahorkaiéknál a  lélektelenség rutinjával vesző-
dő száműzötteknek nem kell az ihletetten mulatozó 
cigánybohémok érkezése, és láthatóan nem áhítoz-
nak a Paradicsomra. Ha van, aki hiányolja, netalán 
tudatosítva, az a néző, aki a „büntetőtelepen” gépie-
sen ismétlődő események fojtogatásából szívesen sza-
badulna egy eszményi, legalábbis eszményibb helyzet-
be. De a világvégébe torkolló események a sötétség-
gel világítanak rá vágyának bénaságára. Bodor Ádám 
ukrán illetőségűnek feltüntetett települése lehetne 
Paradicsom is, ami a hely kies jellegét illeti, csak ép-
pen a lakosok nem élnek a helyzet magaslatán, nem 
foglalkoznak az ideállal, eszükben sincsen tudatosí-
tani. Elfoglalják őket hétköznapi ügyeik, torz vágya-
ik, kicsinyes számításaik, összeférhetetlenségeik, me-
lyekből a  természetes gonoszság, kegyetlenség, gyil-
kolás sem hiányzik. Tűrik a kígyó beférkőzési kísérle-
teit, melyeknek az elbeszélő vet véget majdnem Deus 
ex machina megoldással. Mondjuk úgy, megöli a kí-
gyót. Ekkor és erre visszatérnek a madarak, a termé-
szet kedves dalosai, és ki ne szeretné a rozsdafarkúa-
kat ! ? Ám ha belegondolunk a fészekrakásba, ami ab-
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ból áll, hogy ágacskát, pálcikát, fűszálat, hajszálakat 
illesztenek egymáshoz, egymás után, nem lehet nem 
észrevennünk a gépies ismétlést, a fantáziátlan rutint. 
Az unalmat, a történet kimerülését, amikor feldereng 
a Szkülla és Karübdisz-helyzet : a kétbalkezes választá-
si lehetőség unalom és borzalom között.

N ehéz zöldágra vergődni a  Paradicsommal. 
Noé, pedig talán megtehette volna, nem ott 
kötött ki, hanem inkább az Ararát hegyén. 

Ha tovább firtatjuk vele való foglalatoskodásunkat, rá-
jövünk, hogy roppant áldozatot kellene hoznunk az 
oda való visszatérésért. Úgy tetszik, az emberiség nem 
sorakozik fel egy emberként a hívő ökológusok mögé, 
nem siet elkergetni a lángpallosú kerubot, akinek fur-
csa módon emberi ábrázatot kölcsönöztek a vallásos 
festők. A paradicsom megmarad hiánynak, távolléte 
által testesül meg jelenléte, akár azért, mert elveszett, 
akár, mert ha hozzá is férhető, az ember vele össze-
férhetetlen. Kiváló közeg olyan művészeti vállalkozá-
sok számára, melyek az embert pontos értékreferenci-
ák nélkül óhajtják elmarasztalni, eltévelyedését jelké-
pesen éreztetni, mégpedig úgy, hogy az olvasó, a néző 
se háríthassa el magától a felelősséget. Ez a körvona-
lazhatatlanság kedvez a végek közérzeti bemutatásá-
nak. Érezteti elsősorban valami jobbnak, tökéletesnek 
a hiányát, olyanét, amelynek pontos mibenlétét fölös-
leges firtatni, mert elég, ha a nagy többség feltétele-
zi, s ennek az egyetértésnek mindennemű részletezés 
tüstént véget vethetne. Ebből a lappangva uralkodó 
hiányérzetből következik, hogy a végeken az életnek 
nincsen teljes értéke, hiába nem különböznek a vé-
gek lakói a kiváltságosabb területek lakóitól, jelentő-
ségük mégis csak annyi, mint a bolhapiacosoké a fe-
dett piacosokéhoz képest. Megkockáztatható az ész-
revétel, hogy ehhez a fapados vetülethez kínálkoznak 
fikciós jelentéshordozóként, és jóllehet művészileg ki-
nagyítva, a nagyon egyszerű anyagi és szellemi szin-
ten elhelyezkedő figurák. Ide kívánkozik Nádas Péter 
Párhuzamos történetekjeiből az a primitív smasszer is, 
aki szabad akar lenni egy, a homloka verítékével ön-
tözött, Édennek szánt gyümölcsös-veteményes kert-
ben és megöli az elmegyógyintézetből szökött félke-
gyelműt, aki az ő barackjait dézsmálja. A fegyőrhöz ha-
sonló, társadalmilag alacsony besorolású lény a kocsis 
meg a lánya, és az ütött-kopott életet élő és valamen-
nyire mind hangyás falusiak a Verhovina lábánál. Igaz, 
nem első alkalom a magyar narratívában a szerénysor-
sú emberek szerepeltetése, de nem tagadható az sem, 
hogy a Paradicsom fantomképéből ihletre kapó szer-
zők egész másként mutatják be szereplőiket. Előttük 
inkább az volt a szokás, hogy az alsóbb néposztályú-
akat nem irigylésre méltó sorsukért hol szánakoztató 
célzattal mutatták be, hol programszerűen felháboro-

dás, lázadáskeltés végett. Ezeknél az újaknál a szocio-
lógiai elégedetlenség, ha van is, eltörpül a végek lakó-
inak a természetnek tulajdonított értékekhez való vi-
szonya mellett. Ezeknek a szegénysége nem gazdasági, 
vagyis nem az a sanyarúságuk, hogy a megkívánható 
javakból igazságtalanul kevés jut nekik, és úgy kizsák-
mányolják őket, hogy még a legembertelenebb robot-
tal sem jutnak a létminimumhoz. Ezek nem a fény-
űzésből vagy a kultúrából vannak kirekesztve, hanem 
a hegy-vízrajz állat- és növényvilágának erkölcsivé elő-
léptetett javaiból. Szegénységük „jelöltje” a múltbeli-
hez képest megváltozott, és az ökológia készlettárában 
kell utánanéznie annak, aki a vele kapcsolatos kérdé-
seket tisztázni óhajtja. Maga a tisztázás nem könnyű 
feladat, mert a szertárban félhomály uralkodik, gaz-
dagsága pedig zavarba ejtő. Polcain és szekrényeiben 
ott találhatók tudományos, hitbuzgalmi, egészségügyi, 
magatartásbeli, politikai, démonológiai, karakteroló-
giai és ideológiai hányadosok, melyek felhasználásával 
rugalmasan változó összetételekben egy szinkretikus 
vallásformájú üdvtan majdan szoborkeménységű áb-
rázatához tervvázlatok készíthetők. Hangsúlyozandó, 
az üdvtan kidolgozásra vár, jelenleg még nincsen ki-
dolgozva, az elvárások viszont olyan erősek, hogy a ki-
dolgozandóság maga is felér egyfajta hiányérzettel.

V agyis. A Paradicsom mint hiány s az üdvtan 
mint hiány összeadódik a végek közérzetében. 
Annál is inkább, mert mindkettőjük jellegze-

tessége, hogy elveszett. És mivel egyik sem látszik vis-
szaszerezhetőnek a másik nélkül, a közérzet különle-
gesen rossz. Rosszabb mindenesetre például olyan tar-
tományokénál, ahol az egymásra utaltság nincs a gon-
dolatok előterében, ahol a Paradicsom dirib-darabkái 
nem alapvető hiánycikkek, s ahol markánsabb üdvtan-
ra sem tartanak nyomatékos igényt. A közérzetről be-
szélek, olyasmiről, ami semmiféle statisztikában nem 
felmutatható, amiről csupán az irodalom képes leg-
alább részlegesen számot adni. S a számadással vala-
mennyire hatni reá. Például úgy, ahogyan a fent em-
lített művészek teszik, a rossz közérzetet rossz lelkiis-
meretté hangolva át. Nem hinném, hogy különösen 
vallásos szerzők. Burkolt hivatkozásaik a Paradicsom-
ra sem fogódzkodnak bizonyosságokba. Inkább ijeszt-
getnek, nyugtalanítanak a maguk jelképesen alacsony 
besorolású, nem igazán ínycsiklandó falatokon élő je-
lenségeivel, s a témához illő, posztmodern jeligével :

Eredendő bűn nincsen, de el lehet követni.   

Karátson Endre (Budapest, 1933) : író, kritikus, irodalom‑
történész. 1956 óta Párizsban él. A Lille III‑Charles de Gaulle 
egyetem emeritusz professzora. Kötete a Kalligramnál : 
Retúrjegy (2012).
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1. (Bevezetés)

Az arc : az emberi létezés egyik legtitokzatosabb helye. 
Mosolygó, komoly, haragos, sértődött, nevetős, rö-
högő, keserű, savanyú, sima vagy ráncos, feszes vagy 
megereszkedett, okos, bölcs, erőszakos, ostoba, kifes-
tett vagy festetlen, természetes vagy botoxosan merev 
– a jelzők a végtelenségig sorolhatók. A hivatalosság, 
a szervezett állam már jó ideje, és legalábbis egyelőre, 
azonosításra használja : igazolványkép, útlevélkép, a le-
tartóztatottak kettős, szemből és profilból készülő fo-
tója. Az arckép természetesen a képzőművészet, abban 
is elsősorban a festészet legfontosabb terrénuma, még 
ha Pablo Picasso óta referencialitása egészen másképp 
is mutatkozik meg, mint a megelőző évszázadokban.

A  festett portré egy pillanatot ragad meg, persze 
a  legnagyobbaknál, Dürernél, Rembrandtnál, Van 
Goghnál abban a pillanatban benne van az ábrázolt 
személy egész múltja, sőt a  jövője is. De vannak az 
arcnak olyan jellegzetességei, amelyek írásban job-
ban megragadhatók, mint a festett vásznon. A válto-
zásai például, vagyis az arc mint az Idő korrelátuma, 
mint az Idő foglya. Legtöbbnyire az arc romlásáról 
és pusztulásáról van ilyenkor szó, meg arról a  faus-
ti vágyról, hogy az öregedő férfi és az öregedő nő kü-
lönféle praktikák segítségével visszavarázsolja az arc 
eredeti állapotát.

Thomas Mann Pólából Velencébe tartó regényhő-
se, Gustav Aschenbach, a hajón jókedvű fiatalokból 
álló társasággal találkozik. Csak később veszi észre, 
amikor közelebb megy hozzájuk, hogy egyikük nem 
fiatal, valójában öregember, fiatalosan öltözve, arcát 
visszataszító módon kifestve, parókával. A regény vé-
ge felé a szép Tadzióba szerelmes Aschenbach maga 
is ugyanebbe a csapdába esik : megengedi a hotel fod-
rászának, hogy feketére fesse a haját, hogy az arcáról, 
kozmetikusi bűvészmutatvánnyal eltüntesse a ránco-
kat, az öregedés minden jelét. És, mondhatni, ebbe is 
hal végül bele. A meghamisított arc a hamis hőssze-
relmesi magatartás része ; nem menekül Velencéből, 
amíg még menekülhetne, elviszi a kolera.

Marcel Proust regényhőse A megtalált időben har-
minc év után látja viszont hajdani társaságát. Az Idő – 
Proust mindig nagybetűvel írja – itt is elvégezte mun-
káját. Marcel, az elbeszélő, három esetet különböztet 
meg. Az első, amikor a hajdan varázslatosan szép nő 
újból megjelenik, ugyanolyan varázsosan, mint har-
minc év előtt, csak éppen akit az elbeszélő lát, az nem 
Odette, hanem a lánya, Gilberte, Gilberte mellett pe-
dig már ott áll az ő lánya, Saint-Loup kisasszony. Más 
szóval az arc nem vész el, de ezentúl más viseli.1 A má-
sodik eset meglehetősen szélsőséges, ez ugyanis azo-
ké, akiknek „az átváltozása annyira teljes, hogy kép-
telenség megállapítani kilétüket”. Úgy megváltoztak, 
hogy nem ismerjük fel őket. A harmadik eset hason-

S Z Á V A I  J Á N O S e s s z é

„AZ ARCÁT MÉG TITKOLJA, REJTI”,

avagy „A VILÁG EREDETE”
Egy bizonyos kor után mindenki felelős az arcáért

(Albert Camus)
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latos A halál Velencében nagyjelenetéhez. Azokról van 
itt szó, akik „felismerhetők, de egy cseppet sem ha-
sonlítanak. Nem aggastyánok, hanem csak rettenete-
sen elhervadt tizennyolc éves fiatalemberek.”2

A  náluk jóval fiatalabb Marcel beleszédül a  tu-
datba, hogy mekkora mennyiségű idő van mögöt-
te, s egyúttal benne is ; de azután azzal vigasztalódik, 
hogy a nyolcvanhárom éves Guermantes herceg az 
eltelt évtizedek alatt, nézésre legalábbis, semmit sem 
öregedett. Vagyis a látvány, az arc intakt. De a her-
ceg ekkor föláll, próbál állva maradni, a lábai azon-
ban nem bírják, megbicsaklanak, nem csak járni, de 
állni sem tud már.

Proustnál, ugyanúgy, ahogyan Thomas Mann-nál, 
a  könyörtelen, elkerülhetetlen hanyatlás dominál. 
Rilke viszont, aki többször is visszatér az arc prob-
lematikájához, nem zárja olyan hermetikusan a ho-
rizontot, mint nagy kortársai. Egyik jelentős verse – 
A tékozló fiú kivonulása – első sorai a tékozló szöké-
sét próbálják megindokolni : Most menni kell mindat‑
tól, ami kusza / mi a miénk, s hozzánk még sincs köze. 
Itt jelenik meg váratlanul az arc, a fiú arca, amelyet 
környezete előbb aligha értett meg, hogy azután vég-
legesen ne lássa : mi rezgőn tükrözi, majd összezúzza 
/ arcunkat, mint az ó kutak vize.3 Van tehát arca, de 
ezt az arcot a családi közeg, melyben él, s amely egy-
szerre saját és idegen, nem látja olyannak, amilyen-
nek látnia kellene. A fiú tehát kivonul, megy a bizony‑
talanba / messzi forró tájra, valami homályos remény‑
ség hajtja, hogy kockáztassa, s talán hiába, / a meglé‑
vőt a puszta semmiért.

Regénye, a Malte Laurids Brigge feljegyzései elején 
Rilke narrátora leírja, eléggé hosszan, a párizsi utcát 
(amelyet nagyon nem szeret), s utána megfogalmaz 
egy különös aforizmát : sok itt az ember, de még több 
az arc. Merthogy – az elbeszélő szerint – mindenki-
nek több arca van, csak éppen az emberek többsége 
nem használja ki ezt a több arc adta lehetőséget. Be-
szél azután arról, itt az általánosan elfogadott vélemé-
nyeket ismétli, hogy a legtöbb arc hamar elfárad, re-
dősödik, ráncosodik, végül reménytelenné válik. És 
hogy ha az elején – talán a felnőttkor elejére, talán 
a tékozló fiú kivonulásának idejére gondol itt – van 
még mód, nagyon is van mód arcot váltani, később, 
negyven után, ez már tökéletesen elképzelhetetlen.

Az elbeszélő konklúziója pesszimista. Mások félel‑
metes gyorsasággal váltogatják arcukat, sorra egymás 
után és hamarosan el is hordják mind. Először azt hiszik, 
örökre el vannak látva, de aztán alig töltik be a negyve‑
net, és máris az utolsónál tartanak. Hát igen, ez eléggé 
tragikus. Ezek az emberek nem szokták meg, hogy kí‑
méljék az arcukat, az utolsó nyolc nap alatt elkopik, ki‑
lyukad, elvékonyodik, akár a papíros, és lassacskán elő‑
bukkan, ami alatta van, vagyis a semmi ; és már csak 
így, arc nélkül járnak‑kelnek a világban.4

2.

Arcát még titkolja, rejti, írja a zsoltárokon iskolázott 
Ady Endre. Vagyis Isten az ő számára is, ugyan-
úgy, mint Blaise Pascalnak, rejtőzködő Isten. Deus 
absconditus. Istennek ugyanis – az Ószövetség sze-
rint – van arca, de ezt az arcot, amely lehet félelme-
tes, de lehet élet és üdvösség is, egyelőre nem láthat-
ja ember. Mózessel kivételesen „az Úr szemtől szem-
be beszélt”5, de amikor Mózes azzal fordul hozzá, 
hogy „ha tehát kegyelmet találtam színed előtt, mu-
tasd meg nekem arcodat, hogy ismerjelek és valóban 
kegyelmet találjak színed előtt”6, előszörre kitérő vá-
laszt kap. Mózes helyzete különös : egyrészt övé Isten 
jósága, „neked megmutatom egész jóságomat, és ki-
mondom előtted az Úr nevét, mert könyörülök azon, 
akin akarok, és kegyelmes vagyok aziránt, aki iránt 
nekem tetszik”, viszont amikor Isten arcát szeretné 
látni, kemény visszautasításban részesül.7 „Arcomat 
nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, 
hogy életben maradjon… Azután így szólt : De íme, 
van itt egy hely mellettem : állj erre a kősziklára ! Ha 
majd elvonul előtted dicsőségem, beállítlak a kőszik-
la hasadékába, és befödlek jobbommal, amíg el nem 
vonulok. Aztán elveszem kezemet, és utánam tekint-
hetsz – de arcomat nem láthatod.”8

Az antropomorfizált Istennek tehát van keze, van 
feltehetőleg háta is, ugyanis Mózesnek mögötte kell 
haladnia, tehát a hátát kell néznie, van hangja is, hi-
szen beszélget Mózessel, később másokkal is, van fü-
le és szeme is („Mivel te vagy az én Istenem : nyíljék 
meg, kérlek szemed, és figyeljen füled arra az imád-
ságra, amely ezen a helyen végbemegy”)9, arca is van, 
persze, de azt élő ember nem láthatja. Az arc tehát 
egészen különleges szerepet játszik az üdvtörténetben, 
létezik, de titokzatos, mert nem látható egészen addig, 
míg el nem jön a Messiás, Isten fia, aki mindenki szá-
mára – pontosabban, azok számára, akik elhiszik is-
teni létét – láthatóvá teszi az addig láthatatlant.10 Azt 
az arcot, amely nyilvánvalóan romolhatatlan.

A közbeszéd viszont éppen az arc, persze, az embe-
ri arc, romlandóságát hangoztatja. Az ezernyi lehetsé-
ges példa közül Géher Istváné : akit idetett / a sors ma‑
gyarnak, abból rendszerint / ép ember nem lesz, / meg‑
ereszkedett / arccal az idő rajtunk túltekint… / művünk, 
mint arcunk, lukacsosra megy szét.11

Igaz, a  művészet, pontosabban a  festészet, harc-
ba szállhat itt az idővel ; ez a témája például Balzac 
nevezetes kisregényének, Az ismeretlen remekműnek. 
Frenhofer, a  zseniális festő, szembeállítja Poussin 
menyasszonyának (és modelljének) múlandó szépsé-
gét a maga készülő festményének, pontosabban a ké-
pen látható Catherine Lescaut-nak, a Kötekedő szép‑
lánynak az időtől nem érintett, örök szépségével. De 
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Frenhofer nem festményen, nem festett portrén dol-
gozik, hanem egy olyan művön – akár a Teremtővel 
vetekedve –, amely hite szerint élővé lesz, vagyis egy-
szerre él a pillanatban és az örökkévalóságban. Ku-
darcot vall, persze, mert a kép, amelyet a regény vé-
gén a másik két festő megpillant, nem több, mint szí-
nek és vonalak kusza halmaza (ha akarjuk, non-figu-
ratív festmény), vagyis az eleven nővé váló festmény 
csak a  festő képzeletében létezett. A Kötekedő szép‑
lánynak nincsen arca, testéből is csak egyetlen rész-
letet hagyott épen a nagyra törő becsvágy : csodálato-
san megfestett, szinte élőnek látszó lábfejét.

3.
A Varázshegy egyik fő témája a test problematikája. 
Thomas Mann alaposan kitágítja a töprengés kerete-
it azzal, hogy a test fogalmába a belsőt is belevonja : 
Hans Castorp a szép Madame Chauchat röntgenfel-
vételét viseli talizmánként a  szíve fölött. A  test–lé-
lek dichotómia is jelen van azonban a regény világá-
ban ; a lelket, amint az egyik mellékszereplő, Wehsal, 
Castorphoz szólva, megfogalmazza, az emberi arc 
inkarnálja. A testi vágy ide térül és oda fordul, nincs le‑
kötve és rögzítve, azért nevezzük állatinak. De ha egyet‑
len arculattal bíró emberi személyre rögzítődik, akkor 
szájunk szerelemről szólal. Hiszen én nem a puszta tes‑
téért epedek, hanem ha arcában a  legkisebb vonás is 
másként volna megalkotva, akkor nem is epednék érte, 
és imígyen megmutatkozik, hogy a lelkét szeretem, lel‑
kemmel szeretem. Mert az arcot szeretni lelki szerelem.12

Az embert Isten a maga képére teremtette, ezt a Te-
remtés könyve kétszer is kimondja, mintegy nyomaté-
kosítva állítását. Megteremtette tehát Isten / az embert 
a maga képére. Isten képére teremtette őt, férfinak és nő‑
nek teremtette őket. Ádám és Éva eszik a tiltott gyü-
mölcsből, ettől megnyílik mindkettőjük szeme. Ami‑
kor észrevették, hogy mezítelenek, fügefaleveleket fűz‑
tek egybe, és kötényeket készítettek maguknak. Később 
az Úr felöltözteti őket : bőrköntösöket készített az em‑
bernek és feleségének. Vagyis ruházatuk a testet elfedi, 
arcuk viszont – erre csak következtethetünk – fedet-
len marad. Az Isten képére teremtett embernek így 
csak az arca marad látható, a test maga a nem-látha-
tó, a tilos világába kerül.

Ennek a tabunak támad neki a  lehető legradiká-
lisabb módon Gustave Courbet, amikor 1866-ban 
megfesti a L’origine du monde, vagyis A világ erede‑
te című képét, amely egy nő altestének realista áb-
rázolása. Csakis az altestének, sem a karja, sem a lá-
ba, sem pedig az arca nem látható a 46x55-os mére-
tű olajfestményen. A képet egy török diplomata ren-

delte a festőtől erotikus gyűjteménye számára, utána 
ide-oda hányódódott, míg 1910-ben meg nem vásá-
rolta Hatvany Ferenc, festő és műgyűjtő. A kép soká-
ig Budapesten maradt, méghozzá Hatvany Hunyadi 
János úti lakásának fürdőszobájában. 1945-ben állí-
tólag Hatvany nagyszerű gyűjteményének más darab-
jaival együtt szovjet kézre jutott, azután mégis – itt 
több párhuzamos történet fut egymás mellett – Hat-
vanyval együtt Nyugat-Európában kötött ki. A báró 
festő-műgyűjtő halála után, 1955-ben pedig Jacques 
Lacan, a francia pszichoanalízis, sőt az egész korszak 
francia szellemi életének a pápája vásárolta meg.

A kép Jacques Lacan vidéki házába kerül, vagyis 
még mindig nem közkincs, kizárólag Lacan látoga-
tói láthatják. Márai Sándor az ötvenes évek francia 
szellemi életét kevéssé követte figyelemmel, így nem 
valószínű, hogy tudott volna Lacan nevezetes vásár-
lásáról. A Föld ! Föld !-ben tett epés megjegyzése, mely 
szerint a pszichoanalitikusok a női altest skolasztiku-
sai, mégis mintha Lacanra íródott volna.

A kép végül, a tudós, majd feleségének halála után, 
hosszas pereskedés után került állami tulajdonba, 
s vált 1995-ben közkinccsé, azóta látható a Musée 
d’Orsay-ban. Ami azt is jelenti, hogy egy tabuval 
azóta megint kevesebb : amit Éva még fügefalevéllel 
takart el, az most és a jövőben is a kulturális kánon 
egyik kitüntetett helyén mindenki számára látható.

4.
Sajnos, bizonyos koron túl minden ember felelős az ar‑
cáért. Az enyém…13 Camus regényének, A bukásnak 
a  főhőse, Jean-Baptiste Clamence mondja ezt, mi-
közben élete történetét adja elő Amsterdamban vé-
letlenül megismert honfitársának. Clamence, aki ve-
zeklő bírónak nevezi magát, sikeres párizsi ügyvéd-
ből lett meghasonlott, hajdani bűnét megbánó mar-
ginális figura. Párizsban nagy sikerei voltak, a szak-
májában is, a nőknél is, az arca vonzó. Hogy milyen 
lett „bizonyos kor után”, azt csak sejthetjük az első 
idézett mondatot indító sajnosból és a második mon-
dat töredékességéből.

Marguerite Duras regényének, A szeretőnek az in-
dítása mintha Camus arcfelfogásának a kifejtése vol-
na. A főszereplő tizenöt és fél éves, amikor a történet 
kezdődik, vagyis amikor az Indokínában élő kislány 
egy gazdag kínai fiatalember szeretője lesz. Duras 
többször is megírta ezt a maga életéből vett epizó-
dot, hogyan szólítja le a  kompon a  kínai, hogyan 
megy végbe az első aktus, hogyan fedezi föl a fiú tes-
tét, hogyan jut el az élvezetig. A szerető verziójában, 
amely a második a Barrage contre le Pacifique és az 



59

Észak‑kínai szerető között, a  test kalandja az arc át-
változásának az elsődleges oka. A regény az arc prob-
lematikájával indít : a kislányarc hamar megváltozik, 
felgyorsult ritmusban alakul át, valósággal megöre-
gedik. „Öregedésem brutális volt”14, foglalja össze az 
elbeszélő. S elmondja, hogy mindazok, akik látták 
tizenhét éves korában, teljesen megdöbbentek, ami-
kor két évvel később viszontlátták : teljesen új arccal 
jelent meg. Itt következik az arc romlásának a leírá-
sa : mindaz megtörténik vele, ami a többiekkel negy-
ven- vagy ötvenéves korukban szokott megtörténni. 
Még tizenéves, de máris készen van az arc új, nem-fi-
atal szerkezete.

Durast azonban más érdekli, nem csak a mélyülő 
ráncok, nem pusztán a bőr eldurvulása. Az arc, amely 
az évek során a sajátjává vált, egyúttal valamiképpen 
meg is szépült. A regény legalábbis ezzel az állítással 
indít. Egy nap, idős voltam már, nyilvános helyen egy 
férfi lépett hozzám. Bemutatkozott, s azt mondta : Is‑
merem magát, öröktől fogva. Azt mondják, hogy maga 
fiatalon szép volt, én viszont úgy találom, most szebb, 
mint fiatalon, a fiatalasszony arcát kevésbé szerettem, 
mint a mostanit.15

5.
Marguerite Duras jelenete kétszemélyes, van egyfe-
lől az arc tulajdonosa, az arc viselője, másfelől pedig 
az, aki nézi, aki ítéletet alkot róla. A meg nem neve-
zett férfi két arcot hasonlít össze, s az időtől roncsoltat 
szebbnek találja, mint a hajdanit. Ez a kettős, vagyis 
a pillanat, amikor az egyik arc a másik felé fordul, 
Emmanuel Lévinas szerint maga az etika.16 Lévinas 
szerint, amikor két arc egymással szembe kerül, ak-
kor nem a  tekintet működik, ilyenkor többről van 
szó. „Amikor lát egy orrot, két szemet, egy homlokot, 
egy állat, s ezt le is tudja írni, akkor úgy nézi a Má-
sikat, mint egy tárgyat. A Másikkal akkor találkoz-
hatunk igazán, ha a szeme színét sem tudjuk.”17 A fi-
lozófus szerint az arc maga az ember, az arc több és 
más, mint az a személyiség, aki a hétköznapi életben 
vagyunk. A személyiség a pillanatnyi kontextusban 
létezik, meghatározza a származása, a neme, az élet-
kora, a foglalkozása, a társadalomban elfoglalt helye, 
hogy becsülik-e vagy nem, és így tovább a végtelen-
ségig. Az arc viszont maga a jelentés, méghozzá kon-
textus nélküli jelentés.

Lévinasnak az arcról írott elemzéseit Philippe 
Némo az arc fenomenológiájának nevezi. Az arc 
olyan felfogását találjuk a francia filozófus könyvei-
ben, amely a bibliai felfogásra épül, s abból kiindul-
va alakítja ki a maga elméletét. „Amint a vízben tük-

röződik a belenéző arca, úgy az ember szíve is nyit-
va a másik ember számára”, olvashatjuk a Példabeszé‑
dek könyvében. „Mert az arc a szív tükre”, teszi hozzá 
a témáról írott kommentárjában Dufour. „A víz tük-
re feltárja az emberi arc paradox mivoltát ; egyszer-
re jelzi a látó személyt és a látottat ; az emberi talál-
kozások négyszemköztje jelképezi és felkelti a szívek 
kölcsönös belső elismerését.”18

A  lévinasi felfogás végtelenül igényes, az az arc, 
melyet leír, az Isten képére teremtett, a tízparancso-
lat szerint élő ember arca. Naivitás ? A maszkok szá-
zada után következik a test prioritásának a deklará-
lása ; már Nietzsche kimondja, hogy az ember nem 
több, mint test.

A modernitás kettősségét jól mutatja e tekintetben 
az Emmanuelle-szindróma. Mert ki is Emmanuelle ? 
Az 1990-es évek Franciaországának közbeszéde két 
– egymástól radikálisan eltérő – választ tudott erre 
a kérdésre. Emmanuelle egyrészt egy erotikus film-
sorozat, pontosabban hét film, amely Emmanuelle 
Arsan regénye nyomán készült 1974 és 1992 között. 
A Just Jeackin rendezte, többnyire Thaiföldön játszó-
dó filmek nyomán az Emmanuelle név (melynek ere-
deti jelentése Isten velünk) a korszak szabadosságá-
nak, fenti, courbet-i szóhasználat szerint az altest do-
minanciájának a szinonimájává, kvázi köznévvé vált.

Valamivel később, a nyolcvanas-kilencvenes évek-
ben, a valósággal tévésztárrá vált Emmanuel nővér, 
egy 1908-ban született apáca kezdte azután a  köz-
beszédben birtokolni az Emmanuelle nevet. Látvá-
nyos előélete (a Kairó szeméttelepén élő szegények 
istápolója volt évtizedekig, kórházat, iskolát szerve-
zett nekik) és karizmatikus egyénisége a tévéműso-
rok gyakori szereplőjévé tette. Soeur Emmanuel nagy 
arc volt, abban az értelemben is, amit a mai pesti di-
áknyelv annak nevez, de arc volt lévinasi értelemben 
is. Vagyis kilencvenen túl is derűs, okos, mosolygós, 
a Másik felé mindig nyitott. Mindig úgy kezdd a na-
pot, hogy rámosolyogsz arra, akivel először találkozol 
– ez a mondat volt diskurzusának a lényege.

6. (Epilógus)
Véletlenül jutottunk el arra a Schubert-dalestre a Thé-
ât re des Champs Elysée-be. A Classique-rádión be-
széltek róla délelőtt, gyönyörű a  műsor : Schubert 
Schwanengesangja, bejátszottak egy rövid részletet, 
nagyszerű volt, az énekes nevét nem ismertük. Próbál-
jak jegyet venni, mondta A., megpróbáltam, kaptam, 
előre méghozzá, a harmadik sorba, középre. A terem 
tipikusan 19. századi, piros bársonnyal borított szé-
kek, rengeteg aranyozás, sok csillár, erős fény. A pó-
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dium szinte üres, csak egy zongora áll rajta a hozzá 
való székkel, középen pedig egy különös ülőszerszám, 
olyasmi, mint amilyenre a zenekari nagybőgős szo-
kott támaszkodni.

Várunk, aztán egyszerte csak feltűnik az énekes. 
Döbbenetes látvány. Férfi felsőtest, férfifej, a  többi 
testrész viszont egészen más méretű : rövid, kis lá-
bacskák, rövid, vékony karok : ez Thomas Quasthoff. 
Nyomorék. Groteszk. Amint később megtudjuk : az 
1950-es évek vége Contergan-botrányának az egyik   

Szávai János (Budapest, 1940) : irodalomtörténész, műfordító, egyetemi tanár (ELTE Budapest és Paris 
IV‑Sorbonne). Legutóbbi kötete : A kassai dóm (Kalligram, 2008).

áldozata. Föltápászkodik a  székére, oldalt pillant 
a zongoristára, és énekelni kezd.

Gyönyörűen. Csodás pillanat. Mi lehetne férfia-
sabb, mint ez a messze szóló bariton ? A mellkasa bol-
tozatos, arca átszellemül. Zenél, de ugyanakkor reme-
kül artikulál, a dalok minden szavát érteni.

Koncert után az előcsarnokban ül egy pult mö-
gött, lemezeket dedikál. Mosolyog, oldott és vidám, 
kedves, természetes, láthatólag jól érzi magát. Ra-
gyog az arca. Arc.
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Hogyan lett Tutsek Annából
lányregényíró ?

K Á D Á R  J U D I T t a n u l m á n y

PÁLYAELTÉRÍTÉS

A magyar irodalomban a 19. század végén 
megjelent első, úttörő írónő generáció 
tagjainak többsége vidéki származású volt, 

s többen az Osztrák–Magyar Monarchia távoli régi-
ójában látták meg a napvilágot.1 Már fiatalkorukban 
elhagyták szülőföldjüket Budapestért, reménykedve, 
hogy a  pezsgő szellemi életű fővárosban írásból és/
vagy újságírásból meg tudnak élni. Döntésük meg-
hozatalában sokuknál rossz anyagi helyzetük is sze-
repet játszott, s ha számításaik nem váltak be, akkor 
sem volt hova visszatérniük. A kényszer, hogy Buda-
pesten boldoguljanak, nem egy esetben eredeti álma-
ik feladásához vezetett ; megélhetésük érdekében a pá-
lyájukat érintő súlyos kompromisszumokat kötöttek.

Társadalomtörténeti megközelítésű dolgozatomban 
Az én utam című önéletrajzi írásának referenciális ol-
vasata segítségével azt vizsgálom, hogy a szűkebb ré-
giójukat elhagyó első nők egyike, a két világháború 
közti időszak sikeres írónője, az 1865-ben Kolozsvá-
rott született Tutsek Anna miért költözött Erdélyből 
Budapestre, s a fővárosban mint kezdő író miféle al-
kuk megkötésére kényszerült.



Tutsek Anna 79 éves korában, 1944-ben hunyt el 
Budapesten. Neve az úri középosztály kamaszlánya-
inak szóló Magyar Lányok című lap felelős szerkesz-
tőjeként, illetve a híres Cilike lányregénysorozat szer-

zőjeként vált ismertté, pedig nem a másodrangúnak 
számító, lekicsinyelt női sajtóban kezdte. Az 1880-as 
években állandó munkatársa volt a Fővárosi Lapok‑
nak, és a folyóirat indulásától kezdve írt tárcákat és 
elbeszéléseket a Herczeg Ferenc szerkesztette Új Idők‑
be is. Huszonkét évesen, még Erdélyben adták ki első 
könyvét, az Elbeszélések és rajzokat (1887), amit ha-
marosan két másik követett, melyek már egy buda-
pesti kiadónál láttak napvilágot – Az Ilva‑folyó part‑
ján (1890), A fenyvesek közül (1893)2. Szerelmi csaló-
dásokról, kudarcokról, halálról írt – tartalmuk alapján 
mindháromnak a novelláit felnőtt olvasóknak szánta.

Hetvenévesen, 1935-ben jelent meg Az én utam 
című memoárja, amelynek „Túl a  Királyhágón” cí-
mű első része kolozsvári gyerekkoráról és ifjúságáról, 
a második, „Budapest” címet viselő része fővárosi út-
kereséséről szól. Bár életútja egyes állomásainak fel-
idézésénél tetten érhető törekvése az „én emlékművé-
nek” (James Olney) felállítására, könyvéből a megbíz-
hatatlan narráció ellenére is kiderül, hogy miért hagy-
ta el Kolozsvárt.

A női narrátor, a Cilike-regények történetmondó-
jához hasonlóan, egyhelyütt tegező formában szólít-
ja meg olvasóit3 ; az írónő feltehetően arra számított, 
hogy önéletrajzi műve főként törzsközönségének, fia-
tal lány olvasóinak érdeklődését fogja felkelteni. A me-
moárban minden bizonnyal azért hallgatta el egyes tör-
ténések időpontját és a sorsát alakító események fon-
tos elemeit, mert nem akarta, hogy kitudódjon : saját 
élettörténete nem felelt meg az írásaiban az úri kö-
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zéposztály lányai számára javasolt életvezetésnek. Sa-
ját imázsának megőrzésén, építésén túl a manipuláci-
ók nem kevésbé fontos célja lehetett annak megakadá-
lyozása is, hogy kiderüljön, nem önszántából, hanem 
a körülmények kényszerítő hatására kezdett a lányok-
nak szóló rétegirodalommal foglalkozni.



Tutsek Anna szülei nem voltak jómódúak, ő mégis ki-
váló neveltetést kapott Kolozsvárott, hála olajgyáros 
nagybátyjának. „Sándor bácsi” anyja fivére volt, aki 
a tizenegy testvér közül apjuk halála után átvette a len-
olajat előállító üzemet, s ezzel ő lett a családfő. Pater 
familiasként magára vállalta, hogy gondoskodik rá-
szoruló testvéreiről. Családneve nem ismert, anyai fel-
menői vezetéknevét Tutsek Anna ugyanis nem árulta 
el ; a testvérek keresztnevükön, illetve férjeik vezeték-
nevén szerepelnek, s mivel az írónő kislánykori emlé-
keihez tartoznak, „nénik” és „bácsik”. A tizenegy kö-
zül csak hatról esik szó részletesebben, mert akiknek 
jól ment a  sora, azok eltűntek Sándor bácsi, és így 
a fennhatósága alatt nevelkedő unokahúga látóköré-
ből. A nőtlen Sándor bácsi főként nőtestvéreit vette 
gondjaiba. Háztartását Mari néni és Emmi néni ve-
zették. Mari néni házassága rosszul sikerült, fivére „rö-
videsen elhozta férjétől, aki méltatlan volt hozzá” (19) 
– az írónő az okokat elhallgatta olvasói előtt, s a fen-
ti fél mondaton kívül egyebet nem írt a kor normái 
szerint elítélendő különélésről. Emmi nénit, megkér-
dezése nélkül, fiatal lány korában a bankár foglalko-
zású legidősebb testvér, Károly Bécsbe vitte, hogy fe-
lesége halála után félárván maradt gyerekeiket felne-
velje. Amikor évek múltán újranősült, háromszobás 
lakást bérelt húgának, s fényes apanázzsal látta el, de 
az 1873. évi „nagy bécsi krach” következtében tönkre-
ment, és a paternalista „Sándor bácsi azonnal Bécsbe 
utazott” a már harmincas éveiben járó, házasságköté-
si esélyeit elvesztett nőért (24). A patriarchális viszo-
nyok közt a két nővér életének alakulása bátyáik dön-
téseitől függött, a harmadik lány viszont, talán épp az 
alárendeltség ellen lázadva, szerelemből mehetett férj-
hez, ugyanis vagyontalan embert választott magának. 
Így ő, Tutsek Anna anyja lett a harmadik, támogatás-
ra szoruló lánytestvér a családban.

Tutsek József származásáról és élettörténetéről lánya 
keveset tud, illetve keveset árul el, iskolai végzettségé-
ről hallgat. Csak annyi derül ki, hogy Torockón szüle-
tett (60) ; nagyapjának (az írónő dédapjának), Tutsek 
Kristófnak volt egy vasbányája, és ő volt az egyetlen 
torockói bolt tulajdonosa is. Halálakor, neve alapján 
talán román származású felesége, Florianna (Floriana ?) 
hét gyerekkel maradt özvegyen. A bányát eladta, „a 
boltot megtartotta, napestig szakadatlanul dolgozott”, 

Ferenc fia – Tutsek József apja – segített neki. Az írónő 
a memoárban nem említi, mi történt a bolttal, csak 
annyi tudható, hogy Ferenc halála után „gyermekei 
eladták az ősi házat”, és valamennyien szétszéledtek 
(67). Tutsek József Kolozsvárra már az eladásból szár-
mazó csekély vagyonnal vagy vagyontalanul érkezhe-
tett. Kislányának gyerekkorában sógora kolozsvári 
gyárának könyvelőjeként, irodavezetőjeként dolgo-
zott, aki talán azt követően alkalmazta, hogy Cecil ne-
vű húgát elvette feleségül. Az írónő megjegyzése, mi-
szerint apja a „kolozsvári ’Dalkör’ egyik alapítója és 
a pénztárosa, lelke, vezetője, legbuzgóbb és leglelke-
sebb tagja” volt (44), arra enged következtetni, hogy 
a gyári hivatalnoki munka nem elégítette ki, nem is 
próbált feljebb jutni és vagyonos rokonától független, 
valóban önálló egzisztenciát teremteni, inkább művé-
szi ambíciói kötötték le. Gyerekei jövőjéről sem igye-
kezett előrelátóan gondoskodni : „kuruc magyarként” 
viselkedett, aki „világért nem szólna egyetlen német 
szót sem” (14), s hogy az öt gyerek mégis megtanul-
ja a nyelvet, Sándor bácsi és nővérei kizárólag néme-
tül beszéltek hozzájuk ; még a szintén velük élő, felte-
hetően gyenge szellemi képességű Ferdinánd bácsi is. 
(Nem teljesen kizárt, hogy a család anyai ágának tag-
jai közt azért folyt németül a  szó, mert német szár-
mazásúak voltak, s a névmagyarosítási divat, sőt elvá-
rás idején az írónő célszerűnek látta eltitkolni a veze-
téknevüket.) Tutsek József a városban „nagyon nép-
szerű ember” volt, a névnapján – nyilvánvalóan Sán-
dor bácsi kontójára – minden évben nagy mulatságot 
rendeztek (43).

Sándor bácsi nyolcszobás házat építtetett magának 
a Szamos partján, a Sétatér szomszédságában, ami ak-
koriban az „úri közönség” korzójául szolgált (32), de 
a belvárosban is vásárolt több épületet. A Tutsek csa-
ládot ezek egyikébe, egy öt szobás, a központban fek-
vő, Bel-Monostor utcai házba költöztette. Ő gondos-
kodott a gyerekek – Sándor, Jóska, Margit, Irmuska 
és Anna – neveltetéséről is.

A családi tanács, amelynek döntéseibe Tutsek Jó-
zsefnek és feleségének valószínűleg nem lehetett túl 

Kolozsvár, a Sétatér bejárata, 1900 körül



63

sok beleszólása, a fiúkat Brassóba küldte tanulni, hogy 
német tudásukat tökéletesítsék – az apa „kuruckodása” 
tehát az omnipotens sógorával, a tanács fejével szem-
beni lázadás megnyilvánulása lehetett. A két tankö-
teles korba ért lányt nem engedték iskolába járni (az 
ötödik gyerek, Irmuska ekkor még túl kicsi). Pedig 
lett volna miből választani : a Pallas nagy lexikona sze-
rint a századforduló előtt Kolozsvárott összesen 24 ál-
lami, községi, illetve magán elemi iskola volt, közülük 
7 katolikus.4 Mégis inkább Párizsból hozattak neve-
lőnőt, akár a nemesi családok, hogy a lányok franci-
ául és zongorázni is megtanuljanak, de a cigarettázó 
és kisminkelt arcú, férjezetlen fiatal nőt két nap után 
elbocsátották. Ezt követően egy lutheránus esperest 
kértek fel, aki a város egyik legjobb tanárának számí-
tott. Máday bácsitól számtant, történelmet, mitoló-
giát, földrajzot, majd fizikát tanultak. Visszatekintve, 
az írónő őt okolta a számtant illető tudatlanságáért, 
mert amikor tanítója látta, hogy a többi tantárgyban 
jeleskedő Annának ez nem megy, inkább megoldot-
ta helyette a feladatokat maga – Tutsek járatlansága 
a matematikai alapműveletekben leszűkítette későbbi 
munkavállalói lehetőségeit. Ekkoriban a kislány szen-
vedélyévé vált az olvasás. Tízévesen nemcsak az otthon 
talált Petőfi-, Arany- és Tompa-verseket olvasta, ha-
nem Sándor bácsi „óriási könyvesszekrényéből” Goe-
the, Schiller, Heine, Lessing, sőt a tudománynépszerű-
sítő csillagász, a francia Flammarion műveit is, erede-
ti nyelven. A kedvence Jókai – ám az írónő arra nem 
emlékszik, hogyan jutott a korabeli felfogás szerint fi-
atal lányok kezébe nem való, ráadásul magyar nyel-
vű regényeihez. Nem csak olvasással töltötte az idejét, 
öt felvonásos, komor színdarabokat is írt, még Offen-
bach A gerolsteini nagyhercegnő című operettjét is tra-
gédiává alakította – pedig nem látta színpadon, mert 
szülei a kolozsvári előadásra csak nála két évvel idő-
sebb nővérét, Margitot vitték el (55). Memoárjából 
nem derül ki, hogy mi okozta befelé fordulását, bár 
valószínűleg a mellőzöttség érzése szerepet játszhatott 
benne ; szülei mindenesetre észrevették, hogy könyv-
molysága nem természetes. Először eltiltották az ol-
vasástól, amibe belebetegedett (57), ezért, feltehetően 
1875-ben, elküldték Tutsek József Tordán élő húgához, 
és megígértették vele, hogy a három hét nyaralás alatt 
nem olvas egyetlen betűt sem (59). A kirándulást Sa-
nyi bácsi finanszírozta – más, Kolozsvárott élő rokon-
gyerekekkel tizennégy szekéren utaztak. Két szekéren 
cigány muzsikusok kísérték őket, s mindez arra utal, 
hogy az utazásnak egyéb célja is lehetett, mint a sá-
padt, étvágytalan, kedvetlen gyerek egészségének fel-
javítása (62). Élete egyik legfontosabb erdélyi élmé-
nye ez a délkelet-erdélyi utazás, a lenyűgöző szépségű 
táj, a torockói lányok arany-ezüst hímzéssel, gyöngy-
varrással díszített népviselete. Önéletírása szerint ide 
vágyik vissza, Székelykő kopár hegycsúcsára, a tordai 

hasadékhoz, de hetvenévesen szelíd lemondással jegyzi 
meg : „Földi szemeim már nem látják meg soha többet 
az idők forgatagos viharában elsodort virágzó völgyet 
Erdély sziklabércei között, hol a kis ősi házban a tuli-
pános bölcső ringott” (apja bölcsője) (71).

A tordai vakációról hazatérve „visszaesett”, a tragé-
diák mellett verses drámákat és népszínműveket kez-
dett írni, és lefordította Goethe Die Geschwister (A test‑
vérek) című drámáját (76). A szülők Sándor bácsihoz 
és két nővéréhez fordultak, s a családi tanács úgy dön-
tött, hogy többé nem próbálják megakadályozni az 
önművelésben, sőt tizenkét éves korától a kolozsvá-
ri születésű Haraszti Gyulától (1858–1921), a későb-
bi budapesti egyetemi tanártól, a hazai francia filoló-
gia megalapítójától vehetett különórákat (78). A pia-
rista rendből éppen akkoriban kilépett, világi pályára 
készülő fiatalembernek megmutatta műveit, s ő csak 
a színdarabírásról beszélte le, mondván, hogy „olyan 
nő még nem született a világra, aki jó színdarabot tud-
na írni” (79). Egyik elbeszélését tanára a család enge-
délye nélkül elküldte Vadnay Károlynak, a Fővárosi 
Lapok című, igényes szépirodalmi napilap szerkesztő-
jének (88). Amikor a fiát váró, haldokló öregasszony-
ról szóló novella megjelent, Mari néni, a lap hatezer 
előfizetőjének egyike, felfedezte unokahúga írását, de 
szülei és nagynénjei dicséret helyett önérzetébe gázo-
ló megjegyzéseket tettek, mert attól féltek, hogy a ko-
lozsváriak illetlenségnek tartják nemcsak a leánygye-
reknek nem való témát, hanem magát a tényt, hogy 
egy fiatal lány írásra vetemedik – s nyilvánvalóan ők 
maguk is így vélekedtek. A memoárjából leszűrhető-
en kiegyensúlyozatlan, boldogtalan kiskamasz lelki sé-
rülése élete végéig nem múlt el, kisebbségi érzése, hi-
bás önértékelése hosszú időre rögzült :

…az én első nyomtatásban megjelent novellámnak a gyá-
szos hatása örökre nyomot hagyott bennem.

Sohasem tudtam leküzdeni magamban a  félelmet, 
a  kétkedést, az elégedetlenséget magammal szemben, 
azt a lesújtó érzést, hogy sohasem tudom azt adni, amit 
kellene, amit szeretnék, amit akarok… (89)

Egyéb eseményekre vonatkozó elejtett megjegyzé-
sei alapján körülbelül tizenegy éves lehetett, amikor 
1877 körül apja megbetegedett, s állapota másfél év 
alatt egyre romlott. Sándor bácsi a sógora gyógyulá-
sa érdekében a gyalui havasok tövében, a Kolozsvár-
hoz közeli Gyaluban kivett a családnak egy nyári la-
kást (83), de a kúra nem segített, Tutsek József fél év-
re rá meghalt.

Az apa halálát követő évtizedben Tutsekék foko-
zatosan elszegényedtek. Eleinte Sándor bácsi lakásá-
ban maradhattak, a  fiúk tovább járhattak gimnázi-
umba, a tizenhét év körüli Margit pedig porcelánfes-
tést és varrást tanult. Az úri középosztály lányainak 
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író Tutsek Anna szerint merő kedvtelésből tette, hi-
szen „[k]éptelenség, lehetetlenség lett volna úri leány-
nak arra gondolni, hogy abból meg is lehet élni !” (92) 
– nem elképzelhetetlen azonban, hogy a tanulást a csa-
ládi tanács szorgalmazta, arra az esetre, ha nem talál-
nának a számára megfelelően gazdag férjet. A csonka 
család romló anyagi körülményeire utal, hogy Irmus-
ka mellé nem fogadtak tanítót, hanem iskolába járt, 
s Annát is be akarták íratni De Gerando Antonina 
felsőbb leányiskolájába5. Ez a  lányok középfokú ok-
tatását szolgáló intézmény 1880-ban nyílt meg, tehát 
Annának ekkor legalább tizenöt évesnek kellett len-
nie. Az életkorára tett szándékosan pontatlan utalá-
sok segítségével valószínűleg azért igyekezett a szülő-
városában töltött évek leírásakor fiatalabbnak beállí-
tani magát, mert elképzelt fiatal lány olvasói előtt szé-
gyellte, hogy mielőtt elhagyta volna Erdélyt, már vén-
lánynak számított.

A visszahúzódó, nem túl előnyös külsejű Anna nem 
mert közösségbe menni, inkább autodidakta mó-
don otthon tanult franciául, angolul, olaszul és zon-
gorázni (93).

Amikor az Osztrák–Magyar Monarchia főváro-
sában élő legfiatalabb nagynénjének, Pólinak meghalt 
bankigazgató férje, „a derék, germán óriás”, Hancke 
Vilmos, „Sándor bácsi azonnal felutazott Bécsbe”, és 
négy gyerekével hazaköltöztette Kolozsvárra (109). 
Bár Margitot, aki némi rábeszélésre egy gazdag há-
romszéki földbirtokossal kötött érdekházasságot, még 
Bécsből hozatott kelengyével stafírozta ki, az újabb öt 
emberről gondoskodni kénytelen pater familias egy-
re kevesebb pénzt adott a Tutsek családnak.6 Az idő-

sebb fiú, Tutsek Sándor még ügyvédnek tanulhatott, 
de Jóskát, aki szintén egyetemet szeretett volna vé-
gezni, már nem támogatta, ő ezért a vasútnál helyez-
kedett el Losoncon. A legkisebb, „Irma a tanítókép-
zőbe került Budapestre. Mert most már kezdett min-
denfelé az a nézet kialakulni, hogy jó, ha a leányok-
nak is van valami kenyérkereseti lehetőség a kezökben” 
(116). Sándor bácsi egy idő után már csak havi húsz 
forintot tudott felajánlani a háztartásra (123), és An-
na – akit egy kudarcba fulladt jegyesség után rokonai 
egyre inkább kékharisnyának néztek (112) – kényte-
len volt gyámoltalan anyja helyett átvenni a háztartás 
irányítását. Állítása szerint ő főzött és takarított, még 
a bérlőjükre is, mert az öt szobából kettőt sikerült ki-
adnia egy kereskedelmi utazónak. Amikor az idősebb 
Tutsek fiú közölte, hogy vagyontalan lányt vesz fele-
ségül, és a családfői szerepet továbbra sem tudja át-
venni (132), Sándor bácsi haragjában Cecil húgától is 
megvont minden támogatást, még a belvárosi lakást 
is el kellett hagyniuk. Bár Tutsek Annának ekkor – az 
1880-as évek második felében – már rendszeresen je-
lentek meg írásai A Hétben és a Fővárosi Lapokban, ál-
lítólag mint kezdő és rá nem szoruló úrilány nem ka-
pott értük honoráriumot (139). Világossá vált számá-
ra, hogy az irodalomból nem tud megélni, és tanító-
nőként sem tud elhelyezkedni, mert a tudása ugyan 
meglett volna, képesítése azonban nem volt hozzá, pe-
dig „Kolozsvárott ez az egy pálya volt némiképpen il-
lendőnek elismerve leányok számára” (140). Annak el-
lenére, hogy írói tehetségét elismerték, hiszen nő lé-
tére, mindössze huszonhárom évesen beválasztották 
a Bartha Miklós és Petelei István kezdeményezésére 
Kolozsvárott 1888-ban alakult Erdélyi Irodalmi Tár-
saságba (135), állás reményében kénytelen volt a vas-
útnál elvégezni egy tanfolyamot (egy elszegényedett 
grófnő, Csáky Vilma tanította gépírásra a vasúti üz-
letvezetőség Kül-Magyar utcai irodájában), és arra ké-
szült, hogy jegykiadóként helyezkedjen el a vasútállo-
máson (141). Ekkor anyja, talán mert félt a nyilván-
való társadalmi lecsúszás kiváltotta megvetéstől, úgy 
döntött, Pestre költöznek. Tutsek boldog volt, hogy 
elmenekülhet Kolozsvárról :

Odaborultam édesanyám vállára és sírtam.
Budapest ! Álmaim városa, ahova ébren és alva száll-

tak a gondolataim, az élet városa, ahova szabad levegő 
áramlik, a fény városa, ahol György7 lakik, s ahova olt-
hatatlan szomjúsággal, sóvárgó vággyal vágytam mindig. 
Szólni sem mertem volna soha erről, tudtam, hogy tel-
jesíthetetlen álom csupán ez a vágy… (152)

A fővárosban a megenyhült – netán a rá mint család-
főre rossz fényt vető esettől megijedt – Sándor bácsi 
átmeneti anyagi segítségével háromszobás lakást bérel-
tek egy nem túl előkelő környéken, a kőbányai Kinizsi 
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utcában, amiből egy szobát brassói rokonoknak adtak 
ki. Tutsek Anna vezette a háztartást, emellett különfé-
le folyóiratoknak dolgozott. Írásaiért a Fővárosi Lapok, 
a Pesti Napló, a Budapesti Szemle most már tisztessé-
ges honoráriumot fizetett (172), és egy „szegről-végről 
rokon” örmény parlamenti képviselő még egy kétszáz 
forintos kultuszminisztériumi utazási és tanulmányi 
ösztöndíjat is kijárt neki (173). Bár kimondani is il-
letlenség lett volna, hajadon létére Budapesten ő vet-
te át Sándor bácsi családfői szerepét.

Már majdnem egyenesbe jutottak, amikor anyja 
váratlanul meghalt, s  az írónő kilátástalanabb hely-
zetbe került, mint valaha. A kolozsvári temetést kö-
vetően Jóska testvére felszámolta Kinizsi utcai ottho-
nukat és a két rokon fiúval, akik addig Tutsekék har-
madik szobájában laktak, „kivettek egy kis garzon-la-
kást” (184). Viszonylag fiatal, férjezetlen középosztály-
beli nőként nem tarthatott velük, ám külön lakást sem 
bérelhetett magának. A századfordulón a fővárosi kö-
zéposztály életét is meghatározó patriarchális normák 
nem tették lehetővé számára önálló egzisztencia meg-
teremtését : „mindegyik testvéremnek nagy probléma 
volt, hogy mihez is fogok én most kezdeni, hogy fo-
gok elhelyezkedni. Mert hiszen az édesanyámmal el-
vesztettem az otthonomat is.” (183–184) Margit nő-
vére és a férje felajánlották, hogy költözzön hozzájuk, 
a  Monarchia egyik legtávolabbi részébe, a  Három-
szék vármegyei Kőröspatakra – Tutsek Anna azon-
ban megalázónak érezte volna rokonainak kiszolgálta-
tottan tengődni : „a sógorom kegyelemkenyerén nem 
akarok élni !” (184) Noha már három novellásköte-
te is megjelent – ezekről a memoárban nem tett em-
lítést, hiszen nyilvánvalóvá vált volna, hogy kezdet-
ben nem nőknek szóló irodalmat kívánt írni –, biz-
tos jövedelmet jelentő állás nélkül albérletben húzta 
meg magát egy József körúti, negyedik emeleti, lép-
csőházra nyíló, fűtetlen udvari cselédszobában, mint 
Lux Terka 1906-ban megjelent Leányok című, realis-
ta igénnyel írt regényének vidéki származású dzsentri 
lányalakja (186, 194). Szívós kitartása váratlanul el-
nyerte jutalmát : meglepetésére 1894-ben a Singer és 
Wolfner Rt.-től – kötetei kiadójától, akik ekkoriban 
kérték fel Herczeg Ferencet is az 1895-ben indult Új 
Idők című folyóirat szerkesztői feladatainak ellátásá-
ra – megbízást kapott egy fiatal lányoknak szóló fo-
lyóirat szerkesztésére. Ugyan az ajánlatot Wolfner Jó-
zsef tette, személyét Az Én Újságom című képes gye-
reklap szerkesztője, Pósa Lajos ajánlotta, aki még sze-
gedi segédszerkesztő korából jól ismerte Tutsek ott 
jogot tanuló idősebbik bátyját (188). A női olvasótá-
bornak szánt Új Idők és „Pósa bácsi” hattól-tizenkét 
éves gyerekeknek szóló lapja mellé már csak egy fia-
tal lányoknak írt sajtótermék hiányzott, hogy teljes-
sé váljon a cég lapjainak a láncolata, amelyben, mint 
Wolfner halálakor Elek Artúr a Nyugatban leszögez-

te, „mindegyik lap a másiknak nevelt közönséget”.8 
Erre a feladatra a harmincadik évében járó nő, aki te-
hetségét a novelláival, újságcikkeivel már bizonyította, 
megfelelőnek tűnhetett. A Singer és Wolfner cégnek 
dolgozó szerzőgárdából Tutseknek (nyilván Wolfnerék 
hathatós közreműködésével) sikerült jeles írókat meg-
nyernie. A Magyar Lányokba rendszeresen kezdett ír-
ni Mikszáth Kálmán, Benedek Elek, Endrődi Sándor, 
Pósa Lajos, a nők közül Czóbel Minka, Lengyel La-
ura, Szabóné Nogáll Janka, és a lap hamar népszerű 
lett. Az Új Időkbe is bedolgozó Tutsek Anna befutott, 
s a kiadóvállalat egyik mindenesévé vált :

És én írtam szívesen, örömmel mindent, amire csak szük-
ség volt. Szerkesztői üzeneteket, fejcikket, novellát, rö-
vid cikket, képmagyarázatot (akkor az volt a divat : az il-
lusztrációkhoz rövid kis hangulatos cikket írni). Azonkí-
vül a premierekről is nekem kellett írni, a főpróbák után, 
mert én este nem mentem el a színházba. (214–215)

Amikor már nem remélte volna, magánélete is ren-
deződött. Bár életkorát ez esetben is elhallgatta : har-
mincöt évesen feleségül vette újságíró kollégája, az Új 
Idők helyettes szerkesztője, a két gyerekkel megözve-
gyült Tábori Róbert. Alig fél évtizedig tartó boldog há-
zasságát – melyből egy fiuk született – férje 1906-ban 
bekövetkezett váratlan halála szakította meg. „A ro-
konok egy része fölajánlotta, hogy a két kis lányt el-
helyezik árvaházba” – legyen esélye legalább a saját fi-
át eltartani (220). Ő azonban ettől az újabb csapástól 
sem omlott össze ; úgy döntött, „dolgozni fog, mint 
egy férfi – és felneveli a  gyermekeket, mint egy as-
szony” (220).

Anna menyasszonyként 1900 ‑ban
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Tutsek Anna azért jött el az 1880-as évek végén vagy 
az 1890-es évek elején Kolozsvárról, mert középosz-
tálybeli férjezetlen nőként, aki szellemi foglalkozás-
ra vágyott, nem volt más választása. A Pallas nagy 
lexikona adatai szerint a  város lakosainak száma 
1891-ben 32 756 volt, ebből 1007 értelmiségi foglal-
kozású, köztük a „tudomány, irodalom és művészet 
89 egyénnel van képviselve”. Ebbe a szűk csoportba 
akkor is nehéz lett volna bekerülnie, ha az akkori-
ban modernizálódó város már polgáriasabb szemlé-
letű. De memoárja arról tanúskodik, hogy a feudaliz-
musból örökölt patriarchális szemléletmód még erő-
teljesen érvényesült – nem csak Sándor bácsi, hanem 
az általa elnyomott nőrokonai is kivétel nélkül úgy 
vélekedtek, hogy a nőket a férfiaknak kell irányítani, 
és a hagyományos szerepkört nem szabad elhagyni-
uk. Ha Kolozsvárott marad, nem kerülhette volna el 
sem a deklasszálódást, sem a „vénlány” stigmát. Né-
hány, nyomorúságos körülmények közt eltöltött év 
után Budapesten is kompromisszumot kellett köt-
nie, mert biztos megélhetést csak a kevéssé becsült 
női rétegirodalom művelésétől remélhetett. A  Ma‑
gyar Lányokban megjelent írásaiban és a  Cilike-re-
gényekben, talán sajátos kompenzációként, halálá-
ig azt a nőknek másodrendű szerepet juttató patriar-

chális szemléletmódot népszerűsítette, amitől fiata-
lon oly sokat szenvedett.

Ugyan Kolozsvárott szűkebb és tágabb környeze-
te értetlenséggel fogadta írói próbálkozásait, a város-
ról szeretettel emlékezett meg, memoárját is „Erdély 
megszentelt földjében” nyugvó édesanyjának ajánlot-
ta. Bár 1947 után mint konzervatív írónőt tiltották be, 
a kor irredentizmusa, származása ellenére, távol állt 
tőle. Az én utam egyetlen, az első világháborút követő 
békeszerződésre történt utalása szerint „az idők for-
gatagos vihara” sodorta el a „virágzó völgyet Erdély 
sziklabércei között” (71). Budapesten élt a férfi iro-
dalmárok által felajánlott lehetőséggel, és a lányoknak 
szóló magyar ifjúsági irodalom egyik létrehozója lett.

J E G Y Z E T E K

 1 Az ismertebbek közül Ritoók Emma Nagyvára‑
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nagyanya házánál? Arra a  tágas, hűs, szel‑
lős helyiségre, melynek misztikus félhomálya 
majdnem áhítatot keltett bennetek?” Tutsek An‑
na, Az én utam, Budapest, Singer és Wolfner 
Irodalmi Intézet, [1935], 35. A továbbiakban 
a szövegben zárójelben található számok en‑
nek a kötetnek az oldalszámai. A Cilike‑soro‑

zatról ld. Mallász Rita, Cilike, a népnevelő. Női 
szerepmodellek és azok identitás‑formáló ha‑
tása Tutsek Anna Cilike‑sorozatában = Nő, tü‑
kör, írás. Értelmezések a 20. század első felének 
női irodalmából, szerk. Varga Virág és Zsávolya 
Zoltán, Budapest, Ráció, 2009, 219.

 4 A Pallas nagy lexikona, Budapest, Pallas Irodal‑
mi és Nyomdai Rt., 1893–1897. „Kolozsvár” 
szócikk.  http://mek.niif.hu/00000/00060/
html/059/pc005917.html#4

 5 Fábri Anna, „A szép tiltott táj felé”. A magyar író‑
nők története két századforduló között (1795–
1905), Budapest, Kortárs, 1996, 157.

 6 A századforduló táján az úri osztályhoz tartozás 
jele volt a Bécsből rendelt hozomány. Vö. Kádár 
Judit, „Otthonosan (Közép‑)Európában: Imrik 
Margit memoárja a boldog békeidőkről.” Kultú‑

ra, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungaro‑
lógiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusz‑
tus 23–26.) elhangzott előadások, szerk. Janko‑
vics József, Nyerges Judit. Budapest, Nemzetkö‑
zi Magyarságtudományi Társaság, 2011. http://
mek.oszk.hu/09300/09396/html/index.htm

 7 Szerelme, Bánky György székely országgyűlési 
képviselő, aki eljegyezte, de végül egy nála tíz 
évvel idősebb, gazdag özvegyasszonyt vett fe‑
leségül. Amikor erről az Erdélyben élő Margit 
testvérét meglátogató Tutsek értesült, valószí‑
nűleg öngyilkosságot kísérelt meg a torjai kén‑
barlangban, ezt azonban önéletrajzában bal‑
esetnek állította be (171).

 8 Elek Artúr, Elhunyt Wolfner József = Nyugat, 
1932/5. http://www.epa.oszk.hu/00000/ 
00022/00532/16615.htm

Az írás a 2011 augusztusában Kolozsvárott rendezett VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusra készített előadás átdolgozott változata.

  

Kádár Judit (Győr) : az ELTE angol–magyar szakán végzett, 
az irodalomtudomány kandidátusa. Fő kutatási területe 
a magyar nőírók és az amerikai irodalom. A közelmúltban 
jött ki a nyomdából Royal Flush. Kritikák a brit és amerikai 
prózairodalomról című, a Magyar Narancsban megjelent 
írásait tartalmazó könyve.
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A dolgozat egy nagyobb munka része, amely 
a Studia białorutenistyczne című évkönyv-
ben jelenik meg. Ebben kétségbe vonom 

a fehérorosz identitás „gyengeségét”, noha ez igen el-
terjedt fogalom. Ugyanez az ukránokról is elmond-
ható, bár rájuk kevésbé alkalmazzák. A mai szocioló-
giai kutatásokra építek, Stephen Shulman modelljét 
használom, mely szerint három mutató alapján álla-
pítható meg a nemzeti identitás erőssége : mennyire 
büszke az illető az állampolgárságára, milyen intenzí-
ven gondol magára mint az adott ország állampolgá-
rára, valamint elsődleges-e a nemzeti identitás a regi-
onális és a helyi identitáshoz képest. Ebből a vizsgá-
latból kiderül, hogy a fehéroroszok nemzeti identitá-
sának erőssége e mutatók szerint ma lényegében nem 
különbözik az ukrán vagy, mondjuk, az orosz identi-
tás erősségétől. Azaz nem annyira „gyenge”, jobban 
mondva főként ott tapasztalhatunk gyengeséget és 
működési zavarokat, ahol számításba kell vennünk az 
orosz, pontosabban a „keleti szláv” tényezőt.

A  fehérorosz identitás „gyengeségét” az a  komo-
lyabb érv támasztja alá, hogy számos kutatási ered-
mény szerint a fehéroroszok nem választják el, vagy 
inkább talán nem választják el kellőképpen magu-
kat az elképzelt keleti szláv közösségtől, különös te-
kintettel a  fehérorosz–orosz–pravoszláv–szovjet kö-

M I K O L A  R J A B C S U K

A keleti szláv „umma”
és az emancipáció problémája

Az ukránok és a fehéroroszok
gyenge identitásáról

zösségre. Ugyanakkor egyáltalán nem „gyenge”, ami-
kor arról beszélünk, miként tekint arra a  „legfőbb 
Másra”, amelyet a  Nyugattal azonosít a  fehéroro-
szok többsége. Csak ott gyenge, ahol nem látja ezt 
a  kirívóan „Mást”, és nem különül el egyértelmű-
en a  pravoszláv-ruthénus1 keleti szláv közösségtől, 
a  Slavia Orthodoxától, attól az archaikus képződ-
ménytől, amely sok mindenben hasonlít a középko-
ri muzulmán „ummára” vagy a nyugat-európai Pax 
Christianára.

Mint tudjuk, a nemzeti identitás elég késői jelen-
ség ; csak a XVIII–XIX. században válik fontosságát 
tekintve elsődlegessé az egyén számára – előbb Nyu-
gat-Európában, aztán a világ más régióiban is −, hát-
térbe szorítva a felekezeti és a rendi identitást, ame-
lyek meghatározóak voltak a premodern korban. En-
nek következtében történeti jelenséggé válik a  Pax 
Christiana : elveszti létjogosultságát a  felvilágosodás 
korabeli szekularizációban, és nemzeti projektek so-
ra lép a helyébe, a nemzeteknek megvan a maguk ál-
lampolgári vallása. Nem tűnik el, de végleg elveszí-
ti minden politikai jelentőségét, és ami ezzel jár, azt 
a fajta mozgósító erejét is, amely a keresztes hadjára-
tok vagy például a „török veszedelem” idején létezett.

Egész más folyamat ment végbe Keleten, amikor 
Moszkóvia átalakult orosz birodalommá. Ott tel-

t a n u l m á n y
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jes mértékben bekapcsolták a birodalmi narratívába 
a premodern Slavia Orthodoxát, az újonnan létrejött 
birodalmat pedig szinkretikusan azonosították a misz-
tikus „Russzal”,2 amely ettől kezdve nemcsak vallási, 
hanem etnikai, területi és politikai közösséget is je-
lentett. A birodalom így szakrális dimenziót kapott, 
államosította a Slavia Orthodoxát. Ez azt jelentette, 
hogy a birodalom konzerválta a gondolkodás és a kor-
mányzás premodern struktúráit, a pravoszláviának pe-
dig végzetes stagnálást hozott, megmaradt a cezaropa-
pizmus archaikus formáinál. A russzkij mirnek3 neve-
zett konstrukció keretein belül mindmáig igen külö-
nös módon kapcsolódik a politika világától ösztönzött 
megalománia és az agresszív nacionalizmus.

A  felekezeti-civilizációs ruthénus identitást föl-
cserélték az etnopolitikai „oroszsággal”, ebből pedig 
végzetes félreértések adódtak, mindez így együtt pe-
dig jelentősen hátráltatta a modern nemzeti identi-
tások kialakulását – nemcsak az ukránok és a fehér-
oroszok, hanem az oroszok esetében is. A marginális 

„ruthénus” identitását birodalmi „oroszsággá” alakító 
Moszkóvia ezzel lehetőséget teremtett magának arra, 
hogy diszkurzív, később pedig politikai szinten is be-
kebelezze ebbe az új pánruthénus identitásba a Ne-
mes Köztársaság hagyományos „ruthénus” területeit. 
Moszkva önmagában túlságosan idegen és ismeret-
len volt e területek lakóinak ahhoz, hogy azonosulni 
tudjanak vele. A diszkurzív módon konstruált miti-
kus „Oroszországgal” mint a Rusz egyházát és terüle-
tét birtokba vevő dinasztikus örökössel való azonosu-
lás viszont nagy általánosságban nem volt nehéz, mi-
vel ezt a mindenki számára jól ismert, érthető feleke-
zeti-civilizációs közösség, a Slavia Orthodoxa politi-
kai reinkarnációjának tekintették.

Az orosz birodalom államosította és politikai tar-
talommal töltötte fel ezt a közösséget, elindítva ezzel 
azt a folyamatot, hogy a ruthénus-pravoszláv identi-
tás fokozatosan átalakuljon orosz-birodalmivá, miköz-
ben jelentősen megnehezíti a különálló nemzeti iden-
titások kialakulását mind az ukránok és a  fehéroro-
szok, mind pedig a moszkovitok4 esetében. A biroda-
lom sajátos inkluzivitása megkönnyítette a „ruthénus” 
(ukrán-fehérorosz) elitek asszimilációját, mivel part-
nerként vehettek részt az „orosz” összbirodalmi pro-
jektben, feltéve, hogy teljesen lojálisak lesznek a bi-
rodalomhoz, és lemondanak arról, hogy bármilyen 
politikai tartalmat is adnak a  saját etnikai és kultu-
rális önállóságuknak (ez mindenekelőtt azt jelentette, 
hogy feladják nemzeti törekvéseiket, nem próbálják 
ukránokká és fehéroroszokká átnevelni a helyi pravo-
szláv ruthénus parasztokat). Bár a birodalom azt tar-
totta kívánatosnak, hogy ezek a  parasztok alakulja-
nak át oroszokká, ezt is jelentősen nehezítette és las-
sította a cári Oroszország általános civilizációs elma-
radottsága, különös tekintettel az írástudók alacsony 

százalékára, a merev rendi hierarchiára, amely mini-
málisra csökkentette a társadalom dinamikáját, vala-
mint a modern állami intézmények gyengeségére vagy 
teljes hiányára.5

A  művelt ukránok és fehéroroszok helyi lojalitá-
sa hosszabb ideig nem került összeütközésbe a  bi-
rodalom iránti lojalitásukkal ; egyszerűen az előb-
bi belefért az utóbbiba, mint a  kisebb matrjoska 
a  nagyobbikba. A  birodalom iránti lojalitás fogal-
mát egyfajta pánruthénus összetartozásként értel-
mezték – amint azt ékesen mutatja Gogol példája −, 
semmiképpen sem jelentette azt, hogy azonosulnak 
a moszkovitokkal, vagyis az oroszokkal e szó szűkebb, 
etnikai értelmében véve.6 Ez nagyon fontos megkü-
lönböztetés, mert segít jobban megérteni azt, hogy az 
ukránok és fehéroroszok többsége miért nem különí-
ti el magát radikálisan ma sem a ruthénus pravoszláv–
keleti szláv közösségtől,7 miközben nem azonosul ma-
gukkal az oroszokkal sem etnikai, sem pedig politikai 
értelemben véve.

Fehéroroszország elnöke, Aljakszandr Lukasenka, 
aki ma kijelenti, hogy a fehéroroszok ugyanolyan oro-
szok, minőségjelzővel megkülönböztetve, lényegében 
megerősíti a honfitársai különállását, sőt az oroszoknál 
magasabb rendűeknek nyilvánítja őket, ugyanakkor 
megmarad az elképzelt pánruthénus pravoszláv–keleti 
szláv közösség keretein belül, amelytől még nem kü-
lönítette el magát a fehéroroszok többsége, hasonló-
an az ukránokhoz és az oroszokhoz. Lényegében ön-
tudatlanul ismételgetik azt az érvet, amelyet még az 
ukrán papok fogalmaztak meg a XVII. század végén, 
amikor beoltották Moszkvát a kijevi hagyomány köz-
vetlen folytatójának beállított moszkvai állam eszméjé-
vel, valamint kidolgozták a „Kis” és „Nagy Rusz” kon-
cepcióját, melyben a „Kis Görögországhoz” hasonló-
an egyértelműen a „Kis Ruszt” illette a felsőbbrendű-
ség mind az elsőbbség, mind az autentikusság tekin-
tetében.8 Vagyis Aljakszandr Lukasenka kriptoszovjet 
terminusaival élve „minőségjelzővel megkülönbözte-
tett Rusz” volt.

Az Oroszországgá átlényegülő moszkvai állam át-
vette ezt a modellt, de fokozatosan áthelyezte a hang-
súlyokat. A „Nagy Rusz” foglalta el a központot, a fő 
helyet, a  „Kis Rusz” pedig periférikus és másodran-
gú lett. A moszkovitok kisajátították maguknak az 
egész „Ruszt”, teljesen azonosították „Oroszország-
gal”, a  pánruthénus identitást pedig átalakították 
pánorosszá. A kisorosz elitek jelentős része ezt úgy vet-
te, hogy a nagyoroszok vakmerő kísérletet tettek az 
egész ruthénus–orosz birodalmi projekt kisajátítására, 
noha a kisoroszok ezt nem alaptalanul tartották kö-
zösnek. Az ezzel magyarázható elégedetlenségből csí-
rázott ki a modern ukrán nacionalizmus, amely pont 
az orosz-moszkovitokat tekintette a „legfőbb Másnak”, 
és a pánruthénus, tisztán pravoszláv közösség határain 
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kívülre helyezte magát – kezdetben az össz-szláv (kü-
lönböző felekezetű) közösség, később Európa és a vi-
lág nemzetállamainak tisztán politikai kategóriájában 
gondolkodtak. A művelt kisoroszok készek voltak azo-
nosulni „Russzal” mint közös ukrán–orosz projekttel, 
de nem mindig és nem teljesen ismerték el ezt a pro-
jektet kizárólag orosznak, magukat pedig tisztán regi-
onális és mindent egybevéve marginális elemnek.9 Bi-
zonyos értelemben a skótokhoz hasonlíthatjuk őket, 
akik készek voltak támogatni az angolokkal közös 
brit birodalmi projektet, miközben azt már nem vol-
tak hajlandók támogatni, hogy ez tisztán angol pro-
jektté alakuljon.

A  jelenlegi fehérorosz elitek viselkedése – 
Aljakszandr Lukasenkával az élen – nagyrészt repro-
dukálja ezt a modellt, tükrözi, s ugyanakkor megfele-
lően át is alakítja a lakosság túlnyomó részének kép-
zeteit és elvárásait. „Oroszországgal integrálódni” azt 
jelenti számukra, hogy az oroszokkal együtt vesznek 
részt a „pánruthénus” (vagy – az említett példánál ma-
radva – „brit birodalmi”) projektben. Egyenrangú fe-
lek, sőt, őket illeti az elsőbbség (a Lukasenka által dek-
larált „minőségjelzőnek” köszönhetően, egyébként is 
régi vágya volt, hogy ő örökölje Jelcintől az egész „szö-
vetségi államot”, bár ezt Putyin meghiúsította), sem-
miképpen sem integrálódnának a  függőség alapján, 
mint ahogy az sem elfogadható Lukasenka számára, 
amit Putyin javasolt rosszindulatúan : Fehéroroszor-
szág egyszerűen csatlakozzon az Orosz Föderációhoz 
mint egy vagy több újabb közigazgatási egység.

A moszkovitok arrogáns módon kipaterolták a fe-
hérorosz eliteket a számukra is vonzó vagy legalább 
régről ismert pánruthénus projektből, ez pedig ar-
ra ösztönzi őket, mint egykor a  művelt kisoroszo-
kat, hogy kidolgozzák a  saját nemzeti projektjüket. 
De ez számos okból mindenekelőtt területi-állami, 
nem pedig etnokulturális vagy állampolgári projekt ; 
ezért nem kezelik a  „legfőbb Másként” Oroszorszá-
got, nem is törekednek arra, hogy határozottan elkü-
lönítsék a fehérorosz nemzeti identitást a pánruthénus 
pravoszláv–keleti szláv „ummától”, az úgynevezett 

„russzkij mirtől”, amelyet olyan energikusan propa-
gál ma a „közel külföldön” Cirill, a putyini pátriárka.

Mivel minden posztszovjet elit meglehetősen op-
portunista, feltételezhetjük, hogy a  mai fehérorosz 
nacionalizmus etnokulturális modellje csak bizonyos 
mértékig keltette fel a helyi elit érdeklődését, hisz már 
eloroszosodott és szovjetizálódott. E „pragmatikusok” 
számára sokkal fontosabb volt a  fehérorosz népes-
ség oroszosodásának és szovjetizálódásának magas, 
az ukrajnainál sokkal magasabb szintje, valamint az 
etnokulturális modell általános gyengesége, megké-
settsége és a megvalósításához elengedhetetlen szim-
bólumkészlet szegényessége. (Érdemes megjegyez-
ni az összehasonlítás kedvéért, hogy az etnikai alapú 

ukrán nemzetiek az oroszok által átvett és kisajátított 
Kijevi Rusz problematikussá vált mítosza mellett kez-
dettől fogva hivatkozhattak nemzetépítő projektjük-
ben a kozákság teljesen autentikus mítoszára is, ame-
lyet nagyon szépen kidolgoztak a hazai, a lengyel és 
az orosz romantikusok. A posztszovjet opportunisták 
ezért nem tudták egyszerűen ignorálni Ukrajnában 
a  gondosan kimunkált, nagy hatású etnokulturális 
modellt, noha nyomot hagytak rajta a „pragmatikus” 
korrekcióikkal.)

Ami pedig a tisztán állampolgári identitást illeti, en-
nek népszerűsítése sem kelt viharos lelkesedést a  fe-
hérorosz posztkommunista elitek körében, mert azt 
feltételezi, hogy az alázatos szovjet alattvalók átlénye-
gülnek a jogaikat ismerő alkotmányos állampolgárok-
ká, maga az állam pedig, amely jelenleg tekintélyelvű 
uralkodók félfeudális hitbizományaiból áll, minden la-
kos közös tulajdona lesz. Őket illeti az államapparátus 
irányítása bizonyos meghatározott időre, ezt pályázat, 
azaz szabad választások útján nyerik el.

Tehát a helyi posztszovjet elitek szempontjából az 
volt optimális, ha pontosan állami, nem pedig állam-
polgári vagy etnokulturális alapon formálódik a  fe-
hérorosz identitás, így tudták megtartani a tekintély-
uralmat, miközben az alternatív projektek gyengesé-
ge, ukrán kollégáiktól eltérően, megmentette őket at-
tól, hogy számolniuk kelljen ezekkel a projektekkel, és 
bizonyos mértékig beillesszék a saját államalkotó pro-
jektjükbe. Helyesen jegyzi meg Natalia Leshchenko, 
hogy a  fehérorosz rezsimnek pont a nacionalizmus 
általa propagált sajátos formája biztosítja a szükséges 
stabilitást és legitimitást. Ezt a formát „egalitáriusnak” 
nevezi, és „stratégiai ideológiai eszközként” határozza 
meg, „amely etnikailag inkluzív módon definiálja a fe-
hérorosz nemzetet és az államiságát, de ezt a kollekti-
vizmus és az antiliberalizmus szellemében fogja fel”.10

A fehérorosz egalitárius nemzeti ideológia, amelyet fo‑
kozatosan alakított ki Lukasenka elnök a hosszú kor‑
mányzási időszak alatt, kollektivista értékeken alapul, 
amelyeket úgy állít be, mintha a fehérorosz nemzet 
számára organikusak, ugyanakkor az ország minden 
lakosa számára hozzáférhetők lennének. Ez etnikai‑
lag inkluzív, ugyanakkor hangsúlyozza a kollektivi‑
tás, a nemzet és az állam felsőbbrendűségét, amelynek 
alá kell rendelni a személyes ambíciókat, föláldozva 
a „szánalmas nyugati individualizmus” tipikus érté‑
keit a közösségi érdekek oltárán. Az ellenszegülést tár‑
sadalmilag károsnak, a nemzeti egységet viszont fel‑
tétlenül hasznosnak nyilvánítják. Azt a látszatot kel‑
tik, hogy idegen erők állandó megfigyelés alatt tart‑
ják a fehérorosz életmódot, szünet nélkül tartó felfor‑
gató tevékenység folyik ellene, így a kormány könnyen 
talál magyarázatot minden társadalmi és gazdasági 
problémára, azt is indokolhatja ezzel, hogy miért nem 
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számol más államok és a nemzetközi szervezetek vé‑
leményével. A fehérorosz társadalom számára hetven 
év szovjet uralom után nincs semmi új a nemzeti ide‑
ológia által támogatott értékekben és magatartásfor‑
mákban. De Lukasenka elnök érte el azt, hogy átke‑
rültek a kollektivista értékek a kommunista ideológi‑
ából a posztszovjet fehérorosz államba, és nemzeti ka‑
tegóriákban közvetítette ezeket. Tehát Lukasenka új‑
rakombinált nemzeti identitást teremtett azzal, hogy 
kiterjesztette az antiliberális szovjet értékeket a szuve‑
rén fehérorosz nemzetre. Az egalitárius nemzeti ide‑
ológia nemcsak megerősíti Fehéroroszország szuvere‑
nitását, hanem létre is hozza a nemzetté válás keretei 
között a tekintélyuralom számára hasznos attitűdö‑
ket és viselkedési mintákat.11

A szerző elég alaposan elemezte az elnök által 2003 
márciusában deklarált úgynevezett „nemzeti ideoló-
giát” és azt is, hogyan valósították meg legfőbb elveit 
a fehérorosz állam bel- és külpolitikájában, így jutott 
a  fenti következtetésekre. Megfigyelése szerint a  fe-
hérorosz nacionalizmus politikai értelemben véve elég 
erős mobilizációs tényező, ez biztosítja a tekintélyel-
vű elnöknek az igen lényeges és teljesen autentikus tá-
mogatást, ugyanakkor hatékonyan diszkreditálja a de-
mokratikus mozgalmakat és ideológiákat, mondván, 
hogy megbontják a nemzeti egységet, és veszélyezte-
tik a  nemzetközi élet biztonságát. Leshchenko sze-
rint a kutatók hosszú ideig nem értékelték kellőkép-
pen, vagy egyenesen „nem vették észre” ezt a sajátos 
nacionalizmust, mert elvből kerüli az etnikai vonatko-
zásokat, például az etnonemzetiekre hagyományosan 
jellemző anyanyelvtiszteletet vagy a fehérorosz törté-
nelem etnonemzeti változatát (a Litván Nagyfejede-
lemséggel kezdődően), ehelyett az úgynevezett nagy 
honvédő háború korszakában megmutatkozott par-
tizán hősiesség etnikailag inkluzív mítoszára épít fe-
hérorosz identitást.

De ennek a látszólagos inkluzivitásnak nem kell azt 
az illúziót keltenie, hogy Fehéroroszországban az ál-
lampolgári nacionalizmus az uralkodó, és ennek meg-
felelően állampolgári nemzet alakul ki. Az az egalitári-
us nacionalizmus, amelyet Lukasenka kényszerített az 
országra, általános orientációját tekintve nem a bur-
zsoá középosztály, hanem a posztszovjet lumpenpro-
letár nemzeti érzéseinek felel meg, és ilyen értelem-
ben általában véve nem liberális, antidemokratikus és 
állampolgár-ellenes.

A rezsim nem tulajdonít jelentőséget az etnikai iden‑
titásnak, de ez a közöny önmagában véve nem annak 
a jele, hogy tiszteli a személyiségi jogokat és a demok‑
ráciát. A posztszovjet totalitárius vezetők támogat‑
ják az inkluzív nemzeti mozgósítást, mert így akar‑
ják megszerezni a lehető legnagyobb társadalmi támo‑

gatást. Miközben ezt arra használják, hogy az egyén 
fölé emeljék a nemzetet és a közösséget, és ennek szel‑
lemében legitimálják nem demokratikus uralmukat. 
Az inkluzív nacionalizmusnak általában véve lehet‑
nek liberális és nem liberális aspektusai is, ezért hos‑
szabb távon különbözőképpen hathat a posztkommu‑
nista demokratikus átalakulásokra. Rövidebb távon 
viszont a Fehéroroszországhoz hasonló államok néme‑
lyikében új impulzust kaphat a nemzeti mozgósítás 
a tekintélyelvű politikusoktól, akik korlátlan hatalmat 
teremtenek maguknak a létező nemzetállamokban.12

Érdemes kiegészíteni Natalia Leshchenko igen talá-
ló észrevételeit azzal, hogy Lukasenka egalitárius na-
cionalizmusa nemcsak hogy a  legkevésbé sem áll el-
lentétben a fehéroroszok hagyományos pánruthénus 
(és pánszovjet) önidentifikációjával, hanem egyene-
sen abból nő ki, teljesen természethűen, abból táp-
lálkozik. Ami az elismert alapértékeket illeti, ez az 
identitás egyszerre tartja fenn Fehéroroszországban 
a  nyugatellenes, antimodern, lényegében moderni-
zációellenes tendenciákat, ebben egyébként Oroszor-
szágra és Ukrajnára emlékeztet, ahol ugyanolyan re-
akciós hatással van a hasonló identitás a maga ideo-
lógiai megjelenési formáival egyetemben a  nemzeti 
társadalmakra. Mindhárom országban hangsúlyoz-
zák, hogy az eurázsiai–keletiszláv–pravoszláv civilizá-
cióba beépült alapvető „mássággal” együtt jár a nyu-
gati értékek és intézmények elvetése, beleértve az em-
beri jogok fogalmát, az állampolgári nemzeti identi-
tást és a liberális-demokratikus nemzetállamot mint 
a premodern patrimoniális birodalom egyetlen mo-
dern alternatíváját. A pravoszláv–keleti szláv „umma”, 
a „russzkij mir” mindhárom országban kiszolgálja ide-
ológiailag a Nyugattal folytatott önpusztító háborút, 
megindokolja az itt még mindig érvényes kilátástalan 
premodern normák, szokások, gyakorlatok és intéz-
mények megőrzését.

A fehérorosz egalitárius nacionalizmus és az alap-
ját képező, ennek megfelelő sajátos nemzeti identi-
tás, amelyet a maga részéről ideológiailag támogat és 
ápol, viszonylag új jelenség. Nyilván pontosan ezért 
nem vette észre a  kutatók többsége, akik Miroslav 
Hroch klasszikus modelljének feleltetik meg a fehér-
orosz identitás és az ehhez kapcsolódó nacionalizmus 
kialakulását. Ez a modell összegzi és fogalmi szinten 
általánosítja az európai „kis” (állam nélküli) nemze-
tek nemzetépítő tapasztalatait, amelyekben három sza-
kaszt különböztet meg : „tudományos érdeklődés” (A), 

„hazafias agitáció” (B) és „tömeges nemzeti mozgalom”, 
másként fogalmazva „politikai mozgósítás” (C).13

E modell szerint mind a fehéroroszok, mind az uk-
ránok letudták az A szakaszt a XIX. században, más 
kelet-európai nemzetekhez hasonlóan – bár különbö-
zött a tempó és az intenzitás. Ebben a nagyrészt „aka-
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démiai” szakaszban a helyi elitek az európai romantika 
hatására „felfedezik” saját etnikai kultúrájuk, nyelvük, 
történelmük gazdagságát és egyediségét, valamint el-
készítik a megtalált nemzeti kincsek első terjedelmes 
kompendiumait (szótárakat, néprajzi és krónikagyűj-
teményeket stb.). Ilyen alapon bontakozik ki a „köz-
művelődési” B szakasz, ez mindenekelőtt az értelmi-
ség erőfeszítéseihez kapcsolódik, amely saját nyelvén 
próbálja terjeszteni a tudást, a sajtót, a könyveket a sa-
ját, nagyrészt paraszti etnikai csoportjában. De az el-
maradottság és az Orosz Birodalom ezzel egyidejű-
leg megmutatkozó elnyomó jellege miatt ez a folya-
mat nem bontakozott ki kellőképpen sem Fehérorosz-
országban, sem a Dnyeper menti Ukrajnában. Csak 
a Habsburg-uralom alatt álló ukrán Galícia lépett túl 
a B szakaszon a XIX–XX. század fordulóján, hason-
lóan Ausztria-Magyarország „kis” nemzeteihez, belép-
ve ezzel a C szakaszba, és később pontosan ezért volt 
egyedülálló ebben a régióban az úgynevezett „keleti 
szláv világ” keretei között.

Ukrajna fennmaradó része és egész Fehéroroszor-
szág bolsevik uralom alá került a befejezetlen B sza-
kaszban, amely, bár ez paradoxnak hangzik, a végé-
hez közeledett a XX. század húszas éveiben, különö-
sen Ukrajnában, a „begyökeresítés” bolsevik politiká-
jának köszönhetően, amely a helyi etnikai csoportok-
hoz kötötte a kommunista pártot. Nagyon úgy néz 
ki, hogy pontosan e folyamat politikai következmé-
nyei – beleértve azt is, hogy az ukrán kulturális mozga-
lom óhatatlanul is politikai formát öltött, Hroch sze-
rint a C szakaszba lépett – ösztönözték a bolsevikokat 
nemcsak arra, hogy változtassanak a korábbi irányvo-
nalon, hanem arra is, hogy tömegesen irtsák a helyi 
értelmiséget, ehhez járult még Ukrajnában a parasz-
tok tömeges megsemmisítése. Ennek következtében 
leállították a B szakaszban az ukránok és fehéroroszok 
nemzeti fejlődését, ezt követően már nem a nemzeti 
értelmiség erőfeszítése, hanem a „sztálini oroszosítási 
politika” játszott meghatározó szerepet.14

A C szakasz hiányában Fehéroroszország kizárólag 
a külső tényezőknek köszönhetően vívhatta ki a füg-
getlenségét, ilyen volt a német intervenció 1918-ban 
és a Szovjetunió szétesése 1991-ben. Ugyanez vonat-
kozik bizonyos mértékig Ukrajnára, noha itt valami-
vel bonyolultabb volt a helyzet, mivel Galíciában ma-
gas szintet ért el a politikai mozgósítás, ez pedig az or-
szág más régióira is hatott. Amikor a két ország kivív-
ta függetlenségét, lényegében mindkét projekt, a fe-
hérorosz és nagyrészt az ukrán is kizárólag vagy jórészt 
értelmiségi projekt volt, vagyis, mint egy brit törté-
nész viccesen megfogalmazta a kilencvenes évek uk-
rán nacionalizmusáról írott könyvében, „egy kisebb-
ség hite”.15 Még nem fejeződött be a „hazafias agitá-
ció” szakasza, sőt, inkább ezzel ellentétes folyamat zaj-
lott le, a szovjet hatalom idején a helyi parasztok nem 

ukránokká vagy fehéroroszokká, hanem „szovjet hon-
polgárokká”, a tekintélyelvű állam jogfosztott alattva-
lóivá lényegültek át, a pravoszláv–keleti szláv „umma” 
pedig „új történelmi közösséggé, szovjet néppé” ala-
kult át, megőrizve az alapjául szolgáló hagyományos 
ruthénus-pravoszláv, elvi okokból nyugatellenes civi-
lizációs matricát.

Az etnonemzeti identitást hordozó „tudatos” uk-
ránok és fehéroroszok számára a függetlenség kivívá-
sa jel és egyben biztatás is volt arra, hogy a lehető leg-
gyorsabban fejezzék be a  B szakaszt, vagyis a  nem-
zetépítés folyamatát, abban a reményben, hogy meg-
kezdhetik az állam építését a „tömeges nemzeti moz-
galom” támogatásával (C szakasz), összhangban a XIX. 
században elképzelt nemzeti közösség „hitvallásával”. 
Ugyanakkor e köztársaságokban a lakosok többsége 
számára érthetetlen volt a  függetlenség kivívásának 
pillanatában Hroch sémája, és mint korábban, ak-
kor sem volt szükségük rá. Maguk számára is váratla-
nul mindannyian hirtelen államalkotó nemzetté, vagy 
legalábbis egy szuverén állam lakosaivá váltak, ugyan-
akkor megőrizték uralkodó helyzetüket, vagyis szám-
beli és mindenekelőtt társadalmi fölényben voltak az 
etnonemzetiekhez képest, akiket mindvégig ideoló-
giailag támadtak, és strukturálisan marginalizáltak 
a  szovjet hatalom éveiben. Lényegében politikailag 
függetlenné vált a gyarmatosítók, valamint a nyelvi-
leg és kulturálisan asszimilálódott őslakosok közös-
sége. Ez a csoport mindig az államalkotó nemzettel, 
vagyis az összruthénus pravoszláv vagy valamivel ké-
sőbb a „pravoszláv-ateista” szovjet közösség valamifé-
le regionális (Fehéroroszországban nyugatorosz,16 Uk-
rajnában kisorosz) változatával azonosult.

Míg az őslakos közösség – mind Ukrajnában, mind 
Fehéroroszországban – megrekedt a fejlődés B szaka-
szában, a birodalmi-regionális (nyugatorosz vagy kis-
orosz) közösség nem lépett túl az A szakaszon, vagyis 
némi regionális patriotizmuson és etnokulturális szen-
timentalizmuson. De ezek az érzelmek igen erősen kö-
tődtek a helyi etnonemzetiek iránti mélységes ellen-
szenvhez, sőt ez gyakran semlegesítette is az előbbie-
ket. Az ellenszenv érzékeltetésével egyrészt kimutat-
ták a birodalom iránti lojalitásukat, másrészt pedig 
a potenciális regionális vetélytársak iránti, tudat alat-
ti ellenszenvüket.

Amikor ez a közösség a hatalmi elit, az úgynevezett 
szovjet nómenklatúra képében váratlanul saját függet-
len államot kapott, két, egymással szorosan összefüg-
gő problémával találta szembe magát. Először is, mi-
lyen államot kell építenie, milyen identitásokra, szim-
bólumokra és narratívákra kell alapoznia, ha azt akar-
ja, hogy pontosan ennek az elitnek a hatalmát legiti-
málja ? Másodszor pedig, mi lesz az ellenelittel, vagyis 
az etnonemzeti tábor képviselőivel, akik a saját állam- 
és nemzetépítő projektjük megvalósítását követelték, 
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és persze azt is, hogy marginalizálják a nómenklatú-
rában található ellenfeleiket.

Ukrajnában, ahol az etnonemzetiek elég erősek és 
befolyásosak, a szimbólumaik és a narratíváik pedig 
eléggé kidolgozottak és vonzóak voltak, a birodalmi 
regionális közösség azt az utat választotta, hogy komp-
romisszumot köt a politikai vetélytársakkal, és bekap-
csolja őket a  hatalmi struktúrába azzal a  feltétellel, 
hogy megőrizheti vezető szerepét, miközben látszó-
lag elfogadja (és ügyesen kasztrálja) az ellenfelek nar-
ratíváit és szimbólumait.

Fehéroroszországban, ahol sokkal gyengébbek vol-
tak az etnonemzetiek és a kulturális kódjaik, a regi-
onális birodalmi közösség némi habozás és fejetlen-
ség után végül úgy döntött, marginalizálja és kizárja 
az etnonemzetieket, a nemzeti szimbólumok szerepé-
ben pedig a valamelyest módosított szovjet jelképeket 
és narratívákat népszerűsíti, mert ezek érthetőek, kö-
zel állnak az emberek többségéhez.

Lényegében mindkét államban megkezdődött, és 
ma is tart a kreol típusú államok építése, ugyanakkor 
különböző helyet kaptak a őslakos-etnonemzetiek és 
az ideológiájuk. Míg Ukrajnában a kreol elitek ural-
ják a kulcsfontosságú termelői-pénzügyi szférákat, de 
ezt azzal kompenzálják, hogy bizonyos engedménye-
ket tesznek az őslakos eliteknek az etnokulturális és 
szimbolikus szférákban, Fehéroroszországban a kreol 
elitek uralma minden szférában és régióban abszolút 
és osztatlan. A ukrán rezsim egyfajta hibrid : formáli-
san, azaz a retorikai és a szimbolikus szinten az ősla-
kos etnonemzeti projektet valósítja meg, de ezt úgy 
teszi, hogy de facto semennyire se gyengítse a  lakos-
ság kreol részének uralkodó pozícióját. A fehérorosz 
rezsim tisztán kreol ; az őslakos projektet alapvető-
en ellenségesnek, „nacionalistának” tartják e szó ha-
gyományos szovjet vádló-bűnüldöző értelmében vé-
ve, magukat az etnonemzetieket pedig démonizálja és 
marginalizálja a propaganda, ehhez járul még a rend-
őrség represszív tevékenysége.

De mindkét esetben két radikálisan különböző 
nemzeti identitással, valamint ennek megfelelő naci-
onalizmussal és az erre épülő állam- és nemzetalko-
tó projekttel van dolgunk : őslakos etnonemzetivel és 
kreol posztimperiálissal. Az előbbi projektnek valóban 
mély történelmi hagyományai, jól kidolgozott narra-
tívái és kulturális kódjai vannak, de nem támogatja 
a lakosok többsége – a kutatók pontosan ezt értelme-
zik a gyenge (fehérorosz vagy ukrán) identitás tüne-
tének. A másik projekt új, mert a lakosság kreol része 
sosem gondolt arra Fehéroroszországban és Ukrajná-
ban, hogy bármiféle különálló, szuverén államot al-
kot ; lényegében a Szovjetunió váratlan szétesése kész-
tette a kreol eliteket arra, hogy ilyen projekttel fog-
lalkozzanak : miután az állam elnyerte függetlenségét, 
váratlanul arra kényszerültek, hogy legitimitást talál-

janak neki, és építsék fel bizonyos narrációk és kultu-
rális kódok, bizonyos nemzeti identitás alapján.

Mivel a volt szovjet köztársaságok posztkommunis-
ta elitjei igazi opportunisták, nem voltak világos ideo-
lógiai preferenciáik. A politikájuk ezért általában vé-
ve pragmatikusan alkalmazkodott az örökségül kapott 
társadalmi reáliákhoz, köztük az etnonemzetiekhez is. 
A posztszovjet köztársaságok többségében a mérsékelt 
etnonacionalizmust választották, fokozatosan kiszo-
rítják, vagy marginalizálják és asszimilálják a  biro-
dalom helyi kisebbségét. De egyes köztársaságokban 
a nómenklatúra rákényszerült a kompromisszum kü-
lönböző formáira. Ukrajnában ez a kompromisszum 
mindenekelőtt oda vezetett, hogy manipulálják a la-
kosság két alcsoportját, és fenntartják az ambivalenci-
át, mert egyedül ez biztosíthatja a népszerűtlen poszt-
kommunista eliteknek a közvetítő szerepet, ez pedig 
vezető szerep a megosztott társadalomban. Egyesekkel 
szemben föl kellett venniük az őslakos etnonemzeti 
projekt híveinek maszkját, mások előtt pedig abban 
a  szerepben léptek fel, hogy megvédik a  birodalmi 
örökséget (az örökül kapott kiváltságokat) az agres-
szív etnonacionalizmustól.17

E tisztán opportunista manipulációk következtében 
és a jogállam hiánya miatt, amely hatékonyan intéz-
ményesítette volna a kiharcolt kompromisszumokat, 
és kezelni tudta volna az elkerülhetetlen konfliktuso-
kat az alkotmányosság és a liberális demokrácia elvei 
alapján, Ukrajnában csak mélyült az elmúlt húsz év-
ben a társadalom megosztottsága, a két meghatározó 
etnokulturális csoport pedig radikalizálódott : az egyik 
azért, mert sikertelen kísérleteket tett a B szakasz be-
fejezésére, a másik pedig azért, mert tisztán birodal-
mi nézőpontból azt látja ezekben az erőfeszítésekben, 
hogy veszélyeztetik a hagyományos uralmát.

Hasonló folyamatok mentek végbe Fehéroroszor-
szágban is azzal az egyetlen különbséggel, hogy az ős-
lakos etnonemzetiek nem kaptak semmi esélyt a B sza-
kasz lezárására, mert a helyi posztkommunista elitek 
nem hagyták, hogy a hatalmukba került állam kultu-
rális és oktatáspolitikáját formálják, mint ahogy a be-
folyásos médiákhoz sem férhettek hozzá ; az őslakos 
etnonemzeti mozgalom következetes marginalizálása 
itt az új kreol („állami”) nacionalizmust kialakító, ha-
sonlóan konzekvens politikával kapcsolódott össze : 
a  regionális (nyugatorosz) birodalmi közösséget for-
málják át „Fehéroroszország népévé”, ezzel teremtve 
alternatívát az őslakos „fehérorosz nemzetnek”. Ukraj-
nában ez a folyamat inkább spontán módon ment vég-
be, bizonyos értelemben kikényszerítették (by default), 
nem az általában véve ambivalens és diszfunkcioná-
lis hatalom speciális tevékenységének a következmé-
nye, hanem a regionális (kisorosz) birodalmi közös-
ség reakciója arra, hogy az etnonemzetiek potenciális 
veszélyt jelentenek rá nézve.
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Némi leegyszerűsítéssel kijelenthetjük, hogy a kreol 
„Fehéroroszország népe” mindenekelőtt a tekintélyelvű 
állam tevékenységének eredményeképpen, az őslakos 

„fehérorosz nemzet” tényleges antitéziseként jött létre ; 
miközben „Ukrajna népét” mindenekelőtt a regionális 
elitek hozták létre mint az „ukrán nemzet” fogalmá-
nak korrekcióját, alternatív kiegészítését, nem pedig 
egyértelműen antitézisét. A fehérorosz esetben a kre-
ol elitek elsősorban nem arra törekedtek, hogy legyőz-
zék a nyilvánvalóan gyenge etnonemzeti ellenfeleiket, 
inkább a saját tekintélyelvű uralmukat akarták meg-
erősíteni azzal, hogy olyan identitást ápolnak alattva-
lóik körében, amely általában véve nem állampolgá-
ri, hanem az államhoz lojális. Ehhez a célhoz a homo 
sovieticus „fehéroroszosítása” volt a legrövidebb út, de 

„fehéroroszosításon” pontosan az államnak való aláren-
delést kell érteni (melynek alapja az alattvalói lojali-
tás), nem pedig nemzetivé válást (melynek alapja az 
állampolgári egyenlőség eszméje).

Ukrajna esetében elég erős ellenfelekkel, olyan 
etnonemzetiekkel kellett megküzdeniük a  kreol eli-
teknek, akik, mint említettem, már száz éve eljutot-
tak Galíciában a C szakaszba, most pedig nem a leg-
rosszabb esély kínálkozott arra, hogy befejezzék a B 
szakaszt, és eljussanak a C szakaszba az ország fenn-
maradó részében. A posztkommunista eliteknek nem 
volt bátorságuk a nyílt konfrontációra, de abba sem 
egyeztek bele, hogy teljes mértékben elfogadjanak egy 
ilyen projektet. Mindenekelőtt azért nem, mert egy-
értelműen Európa-barát és antiautoriter, de az is elle-
ne szól, hogy általában véve gyenge, vagyis nincs elég 
meggyőző ereje, és nem túl népszerű a régiók több-
ségében. Tehát nem konzekvens állami politika ered-
ményeképpen jött létre Ukrajnában a kreol naciona-
lizmus (egyébként sosem létezett ilyen ebben a szfé-
rában, mint ahogy számos más területen sem), ha-
nem, mondhatni, az általános ukrán határozatlanság 
és ambivalencia mellékhatásaként. Bizonyos értelem-
ben nem felülről hozták létre, mint Fehéroroszország-
ban, hanem alulról, bár persze nem érdemes lebe-
csülni ezekben a folyamatokban a regionális elitek és 
a moszkvai propaganda szerepét sem.

Akár így történt, akár másként, tény, hogy mind 
Ukrajnában, mind Fehéroroszországban két különbö-
ző nemzeti identitás alakult ki, amelyek közül mind-
egyik „ukránként” vagy „fehéroroszként” határozza 
meg magát, noha radikálisan más és gyakorlatilag ös-
szeegyeztethetetlen elképzelést ajánlanak arról, hogy 
mi a  fehérorosz (vagy ukrán) nemzet, milyen volt 
a  múltja, milyen legyen a  jövője, milyen értékeket, 
szimbólumokat, kulturális kódokat ismer el, milyen 
orientációk jöhetnek számításba a bel- és a külpoliti-
kában. Ezek közül mindegyik identitás egész másfaj-
ta nacionalizmus alapját képezi. Az egyiket ezek közül 

− az „ukránt” vagy („fehéroroszt”) – a szokásos XIX. 

századi etnokulturális kategóriákban írjuk le, mert 
pontosan ekkor alakult ki. A másik viszont csak az el-
múlt két évtizedben bontakozott ki, kizárólag annak 
köszönhetően, hogy független állammá vált Ukrajna 
és Fehéroroszország : ez egyelőre nagyrészt ismeretlen, 
nem írták le, sőt nem is nevezték meg.

Ennek részben kedvez a  híveik hagyományos 
„antinacionalista” retorikája, ők színtiszta szovjet stí-
lusban „internacionalistának” tartanak mindenkit, aki 
oroszul beszél (tehát önmagukat is), ugyanakkor min-
denekelőtt azokat a honfitársaikat sorolják a „nacio-
nalisták” közé, akik inkább ukránul vagy fehéroroszul 
akarnak beszélni. Ez az „antinacionalista” előítélet szá-
mos nyugati kutatóra is jellemző, ez pedig megakadá-
lyozza őket abban, hogy észrevegyék és világosan de-
finiálják azt az új típusú nacionalizmust, amely ma-
napság megerősödött Fehéroroszországban, és meg-
erősödik Ukrajnában is.

Egyelőre e nacionalizmus minden definíciója csak 
hozzávetőleges, ez arra is vonatkozik, hogy ebben 
a dolgozatban a „kreol” terminussal határoztam meg 
mint az őslakos nacionalizmus ellensúlyát. Ez a termi-
nus kizárólag bizonyos koloniális örökségre utal, bár 
nyilvánvalóan problematikus Latin-Amerikához ha-
sonlítani Ukrajnát vagy Fehéroroszországot. És nem-
csak arról van szó, hogy Ukrajna és Fehéroroszország 
nem volt tengerentúli gyarmat, a lakossága nem tarto-
zott más rasszhoz (és egyáltalán nem volt „más” a bi-
rodalom szempontjából), az oroszok pedig nagyrészt 
letelepedés, nem pedig megszállás formájában kolo-
nizálták ezeket a területeket. Ehhez még hozzátehet-
jük azt a tényt, hogy az őslakosokat is főként békés 
úton asszimilálta az uralkodó kultúra, a mai Ukraj-
na és Fehéroroszország kreol lakossága pedig kisebb 
mértékben oroszokból, és jóval nagyobb mértékben 
nyelvileg és kulturálisan asszimilálódott ukránokból 
és fehéroroszokból áll. Mindamellett a „kreol” termi-
nus itt legalább két fontos kérdésre mutat rá : a kreo-
lok és a kreolizált őslakosok felsőbbrendűek a nem as-
szimilálódott, vagyis nem oroszosodott őslakosokhoz 
képest – ez a sajátos nyelvi-kulturális szupremáció ti-
pológiailag egyfajta rasszizmusnak tekinthető.18 Má-
sodszor pedig azt fejezi ki, hogy a kolonializmus ki-
alakította azokat az önmagukat reprodukáló struktú-
rákat, amelyek fenntartják az egyenlőtlenséget az ur-
banizáltabb és társadalmilag fejlettebb kreol népesség, 
valamint a periférikus, társadalmilag elmaradottabb 
őslakosok között.19

Más terminusok is hasonlóan pontatlanok, ame-
lyeket heurisztikusan használnak a kutatók a két kü-
lönböző fehéroroszországi és/vagy ukrajnai naciona-
lizmus meghatározására : Natalia Leshchenko szerint 
az „egalitárius állam” a  lényeg, Taras Kuzio szerint 
ez a nacionalizmus „orosz nyelvű szovjet”, Stephen 
Shulman szerint pedig „keleti szláv” (mint a megfe-
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lelő nemzeti identitás ideológiai artikulációja). Mind-
egyik ugyanazt a jelenséget nevezi meg, amely túlsá-
gosan új és rendkívüli ahhoz, hogy kellő mértékben 
magára vonja a kutatók figyelmét, valamint túlságo-
san illékony és kialakulatlan ahhoz, hogy egyértelmű-
en definiálhassuk és minősíthessük.

Úgy határozhatjuk meg a legkönnyebben a jelen-
séget, mint a hagyományos fehérorosz (vagy ukrán) 
nemzeti identitás, illetve az ennek megfelelő klas-
szikus fehérorosz (vagy ukrán) etnokulturális nacio-
nalizmus alternatíváját. A függetlenség kivívása előtt 
ilyen alternatíva volt a szokványos lokálpatriotizmus, 
amelyet semennyire sem tekintettek a nacionalizmus 
egyik fajtájának (esetleg az összbirodalmi jöhet szó-
ba). És ugyanígy nem lehetett „nemzetinek” tekinteni 
a tisztán regionális identitást, amelyen ez a lokálpatri-
otizmus alapult. Csak az állami függetlenség indítot-
ta el azt a folyamatot, melynek következtében kivált 
az összbirodalmi projektből ez a regionalizmus, és át-
lényegült kreol típusú helyi (fehérorosz vagy ukrán) 
nacionalizmussá. A kreolság itt legalább két kérdés-
körre utal : mindenekelőtt a politikai, de nem a biro-
dalommal szemben kivívott, e szó tágabb értelmében 
vett kulturális emancipációra, valamint arra, hogy fel-
sőbbrendűségük tudatában nagyrészt ellenségesen te-
kintenek a hagyományos etnonacionalizmusra és az 
erre épülő fehérorosz (vagy ukrán) projektre.

Itt arra is emlékeztetnünk kell, hogy ez az újfaj-
ta nacionalizmus – vonatkozik ez mind a fehérorosz-
ra, mind az ukránra – nem a hagyományos etnikai 
nacionalizmus valamiféle „állampolgári” alternatívá-
ja, mert az egyáltalán nem állampolgári, szovjet típu-
sú, államhoz lojális identitás az alapja, ez pedig csak 
a birodalom alattvalóira jellemző premodern ru thé-
nus-pra voszláv identitás módosított változata. Na-
talia Lesh chen ko hívta fel erre a figyelmet a Lu ka sen-
ka nacionalizmusáról szóló, fentebb idézett cikkében, 
erről ír Stephen Shulman is, amikor a mai Ukrajná-
ban lévő két alternatív identitás (és az ezeknek meg-
felelő nacionalizmusok) jellemzőit elemzi : „Ukrajná-
ban most heves vita folyik arról, hogy milyen nemze-
ti identitást válasszanak, melyik felel meg az ország-
nak. Nem annyira arról van szó, hogy az állampolgá-
ri vagy az etnikai változat mellett döntenek, inkább 
csak az etnikai nemzeti identitás alternatív változatai 
jöhetnek számításba.”20

A  fentiek természetesen nem jelentik azt, hogy 
elvből nem alakulhat ki állampolgári nacionalizmus 
a kreol identitás alapján. Csak annyit jelent, hogy e 
kreol identitás bizonyos jellemzői, valamint történel-
mi és politikai genealógiája jelentősen megnehezíti ezt 
a  folyamatot. A nacionalizmus, mint tudjuk, olyan 
jelenség, amely igencsak emlékeztet a kaméleonra, és 
elvileg tetszőleges ideológiához kapcsolódhat. A gya-
korlatban ez azt jelenti, hogy mind a kreol, mind az 

őslakos identitás kaphat ideológiai kifejezést a nacio-
nalizmusok nagyon széles spektrumában. Ugyanak-
kor számos történelmi és aktuálpolitikai körülmény 
mutat arra, hogy az ideológiai kifejezés bizonyos for-
mái sokkal valószínűbbek, mint mások.

Ö sszegezve el kell ismernünk, hogy Fehér-
oroszországban, akárcsak Ukrajnában, 
a  függetlenség évei alatt lényegében két 

különböző nemzet alakult ki, mindkettő „igazinak” 
tartja magát, az ellenfeleit viszont marginális, elfajzott 
figuráknak tekinti (a kreolok nézőpontjából ezek „na-
cionalisták”, az őslakosok szerint pedig „árulók”, akik 
eladták magukat). Az etnonemzetiek nemzeti identi-
tása csak olyan értelemben gyenge, hogy nem öleli 
fel a népesség többségét ; az uralkodó kreolok nemze-
ti identitása pedig csak azért mondható annak, mert 
egyelőre még nem dolgozott ki magának elég nagy 
szimbólumkészletet, ezért arra kényszerül, hogy nagy-
részt összbirodalmi narratívákra és kulturális kódokra 
alapozzon, különös tekintettel a keleti szláv mitikus 
egység, a  ruthénus-pravoszláv „umma” koncepciójá-
ra (mindenekelőtt erről lehet itt szó).21 Több figyel-
met érdemel a kutatóktól az ilyen identitások evolú-
ciója és kölcsönhatása, emellett kétségkívül nem egy-
mástól elválasztva, hanem egymással összekapcsolva 
kell látnunk őket.

Pálfalvi Lajos fordítása

  

Mikola Rjabcsuk (1953) : ukrán esszéista, költő, publicista 
és irodalomkritikus. A hetvenes években kapcsolódott 
be az ellenzéki mozgalomba és a lembergi független 
kulturális életbe. A kilencvenes években több amerikai 
egyetemen adott elő és kutatott, komoly érdemei vannak 
a posztkolonializmus ukrajnai honosításában. Az ukrán 
Faust dilemmái (2000) és a Két Ukrajna (2003) című köny‑
vei intellektuális bestsellerek lettek. Az utóbbi franciául, 
lengyelül és szerbül is megjelent.

Pálfalvi Lajos (1959) : irodalomtörténész, műfordító. Bu‑
dapesten él.
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J E G Y Z E T E K

 1 A keleti szlávok közös neve, szűkebb értelemben vé‑
ve a lengyel–litván állam keleti szláv (nem orosz) la‑
kosait is jelölheti (a ford.).

 2 A középkori kijevi állam neve (a ford.).
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oroszokat, jó‑e Oroszországnak a nyugati társadalmi 
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lelt, csak 7,2 százaléka adott erre egyértelműen pozi‑
tív választ. Ez még érdekesebb egy másik adattal egy‑
bevetve : a csoport 47 százaléka sokkal hatékonyabb‑
nak látta a nyugati társadalmat, mint az oroszt. Az el‑
múlt négy évben ez a tendencia csak erősödött.” S. Ri‑
chards, Russians don’t much like the West, „Opende‑
mocracy.net”, 2009. február 25 ; http ://www.opende‑
mocracy.net/article/email/russians‑don‑t‑much‑li‑
ke‑the‑west.

 4 Mickiewicz A lengyel nép és lengyel zarándokság köny‑
vei című írásának magyar változatában, Kazinczy Gá‑
bor fordításában szerepel ez a kifejezés (a ford.).

 5 E témáról bővebben lásd : A. Mille, „Ukrainszkij voprosz” 
v polityike vlasztyej i russzkom obscsesztvennom 
mnyenyii (vtoraja polovina XIX veka), Szankt‑Petyer‑
burg 2000. Vö. E. Weber, Peasants into Frenchmen. The 
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Russian Nationalism, Cambridge, Mass. 2007.

 7 A pravoszlávia itt inkább civilizációs, nem pedig vallá‑
si jellegű meghatározó tényező, ezért nyugodtan kö‑
tődhet szekularizált identitáshoz is, különös tekintet‑
tel a szovjet‑kommunista változatra. Ilyen értelemben 
véve egyáltalán nem abszurd Aljakszandr Lukasenka 
ismert önmeghatározása, aki „pravoszláv ateistának” 
vallja magát, mert a „pravoszlávia” itt csak arra utal, 
hogy a pánruthénus világhoz tartozik, s ezzel impli‑
cit módon rámutat a „legfőbb Másra”, a nem pravo‑
szláv, katolikus, nyugati világra.

 8 Elég meggyőzően írt Edward Keenan On Certain 
Mythical Beliefs and Russian Behaviors című tanulmá‑
nyában arról, hogy a moszkovitokat legalább a XVII. 
század második feléig nem nagyon érdekelte a „kijevi 
örökség”. S. Frederick Starr (szerk.), The Legacy of Hi‑
story in Russia and the New States of Eurasia, Armonk, 
NY 1994. 19–40. o. Lásd még : Z. Kohut, The Question 
of Russo‑Ukrainian Unity and Ukrainian Distinctiveness 
in Early Modern Ukrainian Thought and Culture, [in :] 
Andreas Kappeler et al. (szerk.), Culture, Nation, and 
Identity. The Ukrainian‑Russian Encounter 1600–1945, 
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 9 Lásd : D. Saunders, The Ukrainian Impact on Russian 
Cultura 1750–1850, Edmonton 1985.

 10 N. Leshchenko, The National Ideology and the Basis 
of the Lukashenka Regime in Belarus, „Europe‑Asia 
Studies” 2008, 8. 1419–1420. o.

 11 Uo. 1430–1431. o.
 12 Uo. 1431. o.
 13 M. Hroch, Social Preconditions of National Revival 

in Europe, Cambridge 1985. Lásd még : A. Maxwell, 
Twenty‑five years of A‑B‑C. Miroslav Hroch’s impact 
on nationalism studies, „Nationalities Papers” 2010, 
6. 773–776. o.

 14 M. Hroch, Comments, „Nationalities Papers”, 2010, 6. 
888. o. Hroch itt többek között Nela Bekusszal vitat‑
kozik, aki azt állítja, hogy „a nemzeti ébredés kezdeti 
időszaka, amely igen jellemző a közép‑ és kelet‑eu‑
rópai kis nemzetekre a XIX. század végén és a XX. szá‑
zad elején (...) a bolsevik forradalom után, a szovjet 
hatalom alatt is folytatódott. Terry Martin terminusá‑
val a fehérorosz nemzetépítés »D szakaszaként« hatá‑
rozhatjuk meg azokat a változásokat, amelyek a szov‑
jet államban, a  szocialista modernizációval együtt 
mentek végbe a fehérorosz társadalomban” (N. Bekus, 
Nationalism and socialism. ’Phase D’ in the Belarusian 
nation‑building, „Nationalities Papers”, 2010, 6. 829. 
o.). Hroch szerint a szerző tévesen tartja „a C szakasz 
kezdetének a B szakaszban történt hatalmas előre‑
lépést, a függetlenség kikiáltását, amelyet lelkes ak‑
tivisták harcoltak ki” [1918‑ban]. Valójában „azt mu‑
tatják a két világháború közti népszámlálások, hogy 
ezen a területen alacsony szintű a nemzeti identitás, 
még akkor is, ha állandóan emelkedik. Ha igaza lenne 
Bekusnak, egész másképp kellene kinéznie Fehérorosz‑
országban, a Szovjetunió bukása után az identitás kér‑
désének és az új független nemzet fejlődésének. Miu‑
tán eljut a C szakaszba a nemzetépítés folyamata, vis‑
szafordíthatatlanná válik, ezt már nem lehet feltartóz‑
tatni : jó példa erre a szovjet megszállás alatt kibonta‑
kozó balti nemzeti mozgalom. Fehéroroszország törté‑
nete azért szomorú, mert hiába ért el sikereket a B sza‑
kaszban a nemzeti mozgalom, ezt brutálisan megsza‑
kította a sztálini oroszosítás. 1990 után kezdődött újra 
a fehérorosz mozgalom, de még bizonytalan a sorsa. D 
szakasznak nevezni ezt az ismétlést nem több egyéni 
kísérletnél, melynek célja az, hogy újszerűen írja le a jól 
ismert helyzetet” (Hroch, 888. o.). Egyszerűbben fogal‑
mazva, a bolsevik modernizáció csak egy rövid törté‑
nelmi időszakban, a XX. század húszas éveiben segí‑
tette a fehérorosz etnonemzetiek nemzetépítő törek‑
véseit. De stratégiai célja nem a fehérorosz, hanem az 
orosz nyelvi‑kulturális maggal rendelkező polietnikus 
szovjet nemzet megteremtése volt, az ezt követő évti‑
zedekben pedig nem fehéroroszokká, hanem a Homo 
sovieticus fehérorosz („helybeli”) változatává nevelték 
át a „helybeli” parasztokat. Aljakszandr Lukasenka pe‑
dig pontosan e sajátos társadalmi szubsztrátum alap‑
ján valósítja meg nemzetépítő és neoszovjet nemzeti 
identitást teremtő programját.

 15 A. Wilson, Ukrainian Nationalism in the 1990s. 
A Minority Faith, Cambridge 1997.

 16 Azokat a XIX. század második felében és a XX. század 

első felében hirdetett nézeteket nevezték nyugatorosz 
eszmének (zapadnorusszizm), melyek szerint egyet‑
len nemzetet alkotnak a fehéroroszok, az ukránok (kis‑
oroszok) és az oroszok (nagyoroszok), közösek az et‑
nikai, történelmi, nyelvi (orosz) és vallási (pravoszláv) 
gyökereik. Ez az ideológia gyakorlatilag alárendelte 
a fehéroroszokat és az ukránokat az oroszoknak, az 
első kettőt a harmadikhoz képest regionálisnak tün‑
tette föl, és a fehérorosz‑ukrán területeken élő len‑
gyelség ellen irányult (a ford.).

 17 Erről bővebben írok a Dwie Ukrainy (Wrocław 2005) 
című könyvemben (21–61. és 99–149. o.).

 18 „Ha valaki városban, nyilvánosan az irodalmi fehér‑
orosz nyelven szólal meg, csodálkozva, sőt nem tit‑
kolt rosszallással fogadják, esetleg rá is szólhatnak : 
»govori po‑cselovecseszki« (beszélj embermódra). 
A városi értelmiség fehérorosz irodalmi nyelve (he‑
teket tölthet az ember úgy Minszkben, hogy egyszer 
sem hallja), az elmúlt másfél‑két évtizedben számos 
fehérorosz szemében a politikai ellenzékiséggel, a na‑
cionalizmussal és a nyugatbarát beállítottsággal pá‑
rosul (de a második világháborút, a hitleristákkal kol‑
laboráló fehéroroszokat is felidézi) – ez pedig idegen 
a fehéroroszok elsöprő többségétől.” (R. Radzik, Kultu‑
rowo‑cywilizacyjna tożsamość społeczeństwa Białoru‑
si [in :] I. Topolski (szerk.), Białoruś w stosunkach mię‑
dzynarodowych, Lublin 2009. 17. o.)

 19 Pontosan ez a kreol nacionalizmus két legfontosabb 
tulajdonsága, ez helyezi posztkolonialista kontex‑
tusba. Ezt teljesen figyelmen kívül hagyja Grigory 
Ioffe, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ez kétségkí‑
vül a fehéroroszok pártján áll, saját társadalmi‑kul‑
turális és történelmi‑politikai diszkurzust próbál ki‑
dolgozni, amely eltér a két legfőbb vetélytárs, az „Eu‑
rópa‑barát nativista” nacionalisták és a „Moszkva‑ba‑
rát liberálisok” diszkurzusától. G. Ioffe, Culture Wars, 
Soul‑Searching, and Belarusian Identity, „East Euro‑
pean Politics and Societies” 2007, 2. 365–370. o.

 20 S. Shulman, National Identity and Public Support 
for Political and Economic Reform in Ukraine, „Slavic 
Review” 2005, 1. 67–68. o.

 21 Mint a lengyel kutató megjegyzi, a Fehéroroszország‑
ban uralkodó orosz nyelv „nem hordoz olyan nemzeti 
értékeket, mint Oroszországban, amelyek erős, ideo‑
logizált és érzelmileg telített közösséget hoznak létre. 
A minszki lakosok orosz (orosz nyelvű) kultúrája ezért 
sekélyesebb, mint a moszkvaiaké, mert a fehéroroszok 
általában nem sajátítják el az orosz nemzeti értékeket 
(a nemzeti‑birodalmi értékeket, amelyek érzelmileg 
telítettek, áthatja őket a cári Oroszország elitista ha‑
gyománya), vagyis nem hordoz orosz nacionalizmust. 
Ez felszínes és imitált oroszság” (Radzik, 37–38. o.). 
Valóban, mint az észak‑ és dél‑amerikai, ausztráliai 
és új‑zélandi kreol közösségek tapasztalatai mutat‑
ják, maga a birodalom nyelve nem elég ahhoz, hogy 
jellegzetes és önálló nemzeti kultúrát hozzanak lét‑
re rövid idő alatt a kolonizált területeken. A birodalmi 
fölénytől megszabadító kulturális emancipáció rend‑
szerint sokkal tovább tart, mint a politikai emancipá‑
ció, legalább néhány évtizedig, de akár évszázadokig 
is elhúzódhat.
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Az Őskönyv nyomában című1 regény a szer-
ző első magyarul megjelent könyve. 
A  történet cselekménye a XVII. szá-

zadi Franciaországban és a Pireneusok hegyláncai kö-
zött játszódik. Egy titkos társaság expedíciót szervez 
a Könyvek könyve, vagyis a  titokzatos Őskönyv fel-
kutatására. Ezt olvashatjuk a korról, melyben a regény 
játszódik : „Lassan a múltba merült a misztikus emóciók‑
tól duzzadó mozgalmakat korlátozó vallás kora, és meg‑
született a racionalizmus, az ész márvány‑tükör király‑
sága. Átmeneti időkben nem marad más, mint hogy föl‑
jebb emelkedjünk, a túlságosan leegyszerűsített felosztás 
fölé, és találjunk egy olyan nyelvet, amely képes kijelölni 
egy harmadik utat.”2 Az utóbbi idézet a regény szelle-
mi tájékozódását is megelőlegzi. Számos kaland és fel-
merülő nehézség nyomán a végső útra csak hárman in-
dulnak el : a Márki, Veronique, a kurtizán és Gauche, 
a néma fiú. Az utazásnak kétségkívül szimbolikus je-
lentése van. A Könyv megtalálására tett kísérlet eleve 
hiábavalónak tűnik és a végkifejletben ez a feltevés va-
lóban beigazolódni látszik. A Márki és Veronique meg-
halnak, és Gauche ugyan megtalálja a könyvet, de mi-
vel nem tudja elolvasni, dühében becsapja, otthagyja 
és elindul hazafelé. De ebben a pillanatban életében 
először megszólal és kimondja a saját nevét.

A regény több, első látásra is szembeötlő irodalmi 
toposzt alkalmaz. Maga az Őskönyv fogalma is ilyen 
mint az elveszett Teljesség szimbóluma. A legenda sze-
rint az Őskönyv által megismerhetővé válik a Terem-
tés és a Lét titka, kulcsot ad a világ vagyis a Terem-

tés művének megértéséhez. A regény kitér magának 
az Őskönyvnek a történetére is a dőlt betűvel szedett 
harmadik fejezetben. A szöveg formai megjelenése is 
utal annak megkülönböztetett helyére és fontosságá-
ra. Az Őskönyv legendája irodalomtörténeti toposz.3 
A  könyv fogalma általános értelemben irodalmi to-
poszként működik, de találkozhatunk vele Goethe Fa-
ustjában is, és a Szent Grál vagy az Aranygyapjú ke-
resése is ide sorolható. Az utóbbi párhuzamokra a re-
gény maga is felhívja a figyelmet : „A Könyv volt szá‑
mára a Grál, az Aranygyapjú, az Élet vize.”4 Az uta-
zás metaforikus értelmű eljutás valahonnan valahová, 
a térben megtett út mindig belső, lelki utazást is je-
lent. Az időbeli-térbeli változás tapasztalatszerzéssel és 
a személyiség fejlődésével jár együtt. Az irodalom vis-
szatérő motívuma az alkimista és a néma fiú alakja is.

A  regény változatos műfaji hagyományokat idéz 
meg. Számos irodalmi műfaj és stílus elemeit olvaszt-
ja magába anélkül, hogy bármelyikkel is teljes mér-
tékben azonosulna. Egyrészt kalandregény, melyben 
egy hős vagy hősök kalandjai és megpróbáltatásai áll-
nak a középpontban és elsődleges célja a szórakozta-
tás, olyannyira, hogy szinte már a nagyközönség igé-
nyeit kiszolgáló ponyvához közelít. Utaztató regény-
ként is tekinthetünk rá mint a kalandregény egyik tí-
pusára, hiszen a regény fő motívuma a cselekmények 
szintjén az utazás. Az irodalmi utazás azonban szinte 
mindig metaforikus jelentés hordozója, és ez esetben 
is így van. A szöveg rokonítható továbbá a mondák-
kal és mítoszokkal is, melyek egy közösség írásbeliség 
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előtti kulturális hagyományát dolgozzák fel, csodás 
elemekben gazdag módon. Az Őskönyv története ol-
vasható profán legendaként. És akár mesei elemeket 
is felfedezhetünk a történetben, ilyen például Gauche 
csodás képessége, hogy ért az állatok nyelvén, de alakja 
emlékeztet a mesebéli legkisebb fiúra is, aki a történet 
végén elnyeri jutalmát. A regény egyik magyarországi 
kritikusa pedig „örök emberi kérdéseken töprengő filozo‑
fikus lektűr”-nek nevezte, mely vitatható és lekicsinylő 
érzéseket is kelt, de rámutat a Tokarczuk-művek egyik 
fontos sajátosságára.5

A regényben a filozófiai eszmefuttatások a fikcióval 
azonos szinten jelennek meg. Tokarczuk egyértelműen 
a történet elvű elbeszélésmódot képviseli a posztmo-
dern történet nélküli irányzataival szemben. Egy in-
terjúban a fikciót a kommunikáció legmagasabb for-
májának nevezte.6 Szerinte nem maga a nyelv a leg-
fontosabb, hanem a képalkotás képessége, mert a fik-
ció kép, hangulat, élmény és kaland az olvasónak és 
a szerzőnek egyaránt. A fikció segítségével a már is-
mert dolgokra új perspektívából tekinthetünk és ez az 
újra megismerés és felfedezés élményét adja.

A regény narrátora mindentudó, szerzői elbeszélő. 
A viszonylag egyszerű cselekmény egy szálon fut és li-
neáris rendben halad előre. Az elbeszélő stílusa való-
ban mesélői, hangsúlyos a szöveg megalkotott jellege. 
Felmerül az olvasóban, hogy a  történetmesélés csu-
pán eszköze, a cselekmény pedig az allegorikus jelen-
tés alibije. A szerzői megjegyzések végigkísérik a cse-
lekményt, de leginkább az első és utolsó fejezetben 
válnak kifejezetten jelentőssé.

Elemzésemben három, a regény motivikus hálóján 
alapuló szempontból közelítem meg a művet és kívá-
nok lehetséges olvasatot nyújtani. Ezek a  szempon-
tok a  hermetikus hagyományban összefüggő rend-
szert alkotnak.

Tarot kártya avagy az út 
és a megismerés

A regény 22 viszonylag rövid, egymáshoz lazán kap-
csolódó fejezetből épül fel. A történet lineárisan halad 
előre időben és térben a kitűzött cél felé. A fejezete-
ket számozás jelöli, mely 0-tól indul és 21-ig tart. 22 
a héber ábécé betűinek a száma és 22 lapból áll a tarot 
kártya Nagy Arkánumnak nevezett része. A Jelenések 
könyvének is 22 fejezete van. A 0-val jelölt fejezet ki-
emelt helyen, jelképesen a történeten kívül áll. Párja 
az utolsó fejezet, mely az egész történet fontosságát, 
sőt magát a létét kérdőjelezi meg. További párhuzam-
mal szolgál az, hogy mindkét fejezet Gauche-ról szól, 
az ő történetével indul és zárul a regény.

A tarot kártya elsősorban jóskártyaként volt hasz-
nálatos. 22 számozott figurás lapból (0+21), az úgy-
nevezett Nagy Arkánumból és 56 négy színre (bo-
tok, érmék, kardok, kelyhek) osztott lapból, a  Kis 
Arkánumból, azaz összesen 78 lapból áll. A  tarot 
kártyát Egyiptomból eredeztetik, és Thot istennel, 
az írás feltalálójával hozzák kapcsolatba. Az első is-
mert kártya 1392-ben, VI. Károly francia királynak 
készült7. A  Jelképtár meghatározása szerint : „A  Ta‑
rot kártya lapjai a  beavatás útját szimbolizálták.”8 
Hamvas Béla szerint a  Tarot, a  Ji Kinghez és az 
Upanisadokhoz hasonlóan szintén szent könyv, an-
nak ellenére, hogy mai formájából ez nem tűnik 
egyértelműnek.9 Hamvas is egyiptomi, hermetikus 
eredetűnek tartja a  kártyát, de megjegyzi, hogy az 
kabbalisztikus megfogalmazásban maradt ránk, en-
nek jele a 22 kártyalapon látható 22 héber betű. „A ta‑
rot a hagyomány szerint Hermész Triszmegisztosz mű‑
ve.”10 A Ji Kinghez hasonlóan sorselemzésre használ-
ták. A Tarot 21 számozott lapját megfelelteti az alkí-
mia hét műveletének a kén, a só és a higany jegyében.  

„A tarot‑rendszer természetesen éppen úgy a reintegrálódás 
módszere, mint minden archaikus úgynevezett beavatás, 
a Kabbala, a Ji king, a szánkhja, az orfika, a tao vagy 
az asztrológia. A  beavatási rendszerek között lévő kü‑
lönbség mindig az aritmológiai számértelmezések kö‑
zött lévő különbség.”11

A kabbala és a tarot irodalomban való jelenlétéről 
szóló tanulmányában Anna Sobolewska párhuzamot 
von a jövendőmondói és az irodalmi alkotómunka kö-
zött.12 Ennek kapcsán részletesen elemzi mindkét me-
tafizikai rendszert, hangsúlyt fektetve irodalmi meg-
jelenésükre. Így szól a tarot kártyára vonatkozó defi-
níciója : „A Tarot a hermetikus tudás összessége, az Is‑
ten, az ember és a természet közti misztikus kapcsolatok 
rejtjelezett ismertetése, ugyanakkor szimbolikus cselekvés‑
rendszer is, melynek célja a tanítvány szellemi eszmélete 
és újjászületése. A tarot huszonkét allegóriája a beava‑
tási misztérium szimbolikus ösvényét alkotta.”13 Hang-
súlyozza, hogy a tarot kártya a régi időkben a jöven-
dőmondáson túl valóban önismeretet adó technika 
lehetett, mindez mára megváltozott. Párhuzamot ta-
lál a tarot, a kabbala és az alkímia rendszerei között : 

„A dezintegráció és az egyesülés fázisai a tarotban megfe‑
leltethetők az alkímiai folyamatoknak, ahol a dissolutio 
és a  putrefactio szakaszai megelőzik és lehetővé teszik 
a resurrectio fázisát, amelyben a bölcsek köve szintetizá‑
lódik.”14 A tanulmányban részletesebben elemezi Jan 
Potocki Kaland a Sierra Morenában című művét a ta-
rot rendszerének szempontjából. Sobolewska szerint 
sokkal mélyebben vannak benne a kabbalista jelenté-
sek, mint általában az okkultista regényekben.15 A ta-
nulmány végén pedig konkrétan kijelenti, hogy : „a 
tarot pakli a regény belső modellje.”16 Feltételezi, hogy 
a szerző, Jan Potocki ismerhette a tarot klasszikus iko-
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nográfiai változatát, a marseille-i tarot-t.17 Értelmezé-
se szerint az utazás során a főhőssel kapcsolatba kerülő 
alakok mind-mind a tarot allegorikus figurái és egy-
ben a beavatottság különböző szintjeinek képviselői 
lennének. Miközben magát a főhőst is különféle be-
avatási próbatételeknek vetik alá.18 A regény cselekmé-
nyek helyszíne és a metafizikai töltetű utazás témája 
óhatatlanul párhuzamba állítja egymással Potocki re-
gényét és az Őskönyvet. A beavatás fogalmát pedig az 
utóbbira is alkalmazhatónak tartom.

Az utazás irodalmi toposza Tokarczuk regényében 
a megismerés allegóriájaként működik. Az utazás ez 
esetben olyan út, melynek konkrét, elérendő célja 
van. De az Őskönyv titkát végül nem sikerült felfed-
ni, végig megközelíthetetlen maradt és marad is az 
idők végezetéig. Ahogy a Potocki regénnyel kapcso-
latban korábban már felmerült, itt is igaznak tűnik, 
hogy a  szereplők személyiségükből fakadóan megfe-
leltethetőek egy-egy megismerési stratégiának. Anna 
Sobolewska polifonikus regénynek nevezte a Kalan‑
dot, melyben világnézetek párbeszéde zajlik és kerül 
próbára.19 A  szereplők lét- és világszemlélete az Ős-
könyvben is hasonlóképpen egyéni, egymástól gyö-
keresen különböző és ennek adott szituációban han-
got is adnak : érveiket és eszmefuttatásaikat terjedel-
mes dialógusok során fejtik ki.

A  Márki hosszasan szemléli magát a  házában lé-
vő számos tükörben. Kutatja, ki is ő valójában, ho-
gyan látja saját magát, és hogyan láthatják őt mások. 
A tükör egyszerre a hiúság és az igazság szimbóluma 
is, mint a valóság leleplezésének eszköze.20 A Márki 
alkímiával, asztrológiával, ezoterikus tudományokkal 
foglalkozik. A mágiát és a beavatást tartja a jelentés 
megismeréséhez vezető eszköznek.

Veronique életében az álmoknak van kiemelt sze-
repe. Rendkívül élénken, színesen álmodik és álmai 
mindig üzenetet hordoznak a  számára. A  Jung-féle 
analitikus pszichológia különösen fontosnak tartja az 
álmokat. Az álmoknak kiemelt szerepük van a pszi-
choterápia során. „A  leginkább járható és leghatéko‑
nyabb út a tudattalan mechanizmusának és tartalma‑
inak megismeréséhez az álmok világán át vezet. Az ál‑
mok anyaga részben tudatos, részben tudattalan eredetű, 
ismert és ismeretlen elemeket tartalmaz. Ezek az elemek 
a legváltozatosabb keverékek formájában bukkanhatnak 
fel.”21 Az álmok világa olyasmi, amire nem érvényesek 
a tér és az idő kategóriái.22 Eliade pedig a szent idővel 
hozza kapcsolatba az álmokat : „Az álmokban, az ál‑
modozásokban rejlő nosztalgia, vágy, lelkesedés stb. ké‑
pei olyan erők, amelyek a történelmileg meghatározott 
emberi lényt saját „történelmi pillanatába” zárt világá‑
nál százszorta gazdagabb szellemi világba röpítik át.”23

Érdemes pár szóban megemlíteni azokat is, akik 
végül nem indultak el a könyv keresésére. De Berle 
egy gazdag bankár, aki ennek megfelelően kellő-

képpen gyakorlatias felfogású. D’Albi lovag lelkes, 
szenvedélyes, intuíciókra hagyatkozó ember. Burling 
a racionalista, empirikus gondolkodót testesíti meg. 
Delabranche alakjában az alkimista orvost fedezhet-
jük fel, aki megkísérli a teremtést és enciklopédikus 
igénnyel fordul a világ megismerése felé. Alakja Pa-
racelsust idézi fel.

Végül pedig Gauche következik, aki az ösztönvilá-
got képviseli. Fogyatékosságából adódóan másképp 
viszonyul a  világhoz, más megismerő módszereket 
alkalmaz, mint az egészséges emberek. Mivel szavak-
kal nem tudja kifejezni magát, bizonyos értelemben 
határ választja el a „normálisak” világától. Nem tud 
kommunikálni, ezért a regény végéig megfigyelő po-
zícióban van. Gesztenyéből állat- és emberfigurákat 
készít, saját világot teremt belőlük. Később pedig rá-
eszmél, hogy a valós világ emberei sem többek, mint 
szépen felcicomázott, de üres gesztenye héjak, „perclé‑
nyek”, akikben „kaotikus az idő”. Az idő ciklikusságát, 
és a világ rendjét a természet megfigyelése alapján ér-
tette meg. „Mindig körkörösen haladt az idő Gauche éle‑
tében.”24 Gauche számára elérhetetlennek tűnik a szó, 
csodálattal fordul a megnevezés felé. Attribútumai kö-
zé tartoznak vándorbotja és az őt mindenhová elkísérő 
sárga kutya. Bensőséges viszonyban van az állatokkal, 
szavak nélkül is tud velük kommunikálni. Megfigye-
li maga körül a világot, jelképe lehetne a megismerő 
tekintet. Irigyelte azokat, akik tudnak beszélni. „Úgy 
érezte a szavakban rejlik az emberek minden ereje.”25 
Úgy tisztelte a szavakat, mintha még többet is jelen-
tenének, mint az általuk jelölt dolgok. „A szó a dolog 
mágikus tükörképe.”26 Amikor egyedül volt, gyakran 
próbált meg beszélni, de sikertelenül. Legnagyobb vá-
gya az, hogy egyszer kimondhassa a saját nevét. Mint 
már említettük, ő szerepel a regény nyitó és záró feje-
zeteiben is, ezek pedig mindig kiemelt jelentőségű he-
lyek. Habár azt olvashatjuk, hogy Gauche csupán vé-
letlenül került bele az eseményekbe, ezáltal bizonyos 
szempontból kívülálló, de a zárlat felől visszatekintve 
mégis úgy tűnik, hogy valójában nagyon is az ő törté-
netéről van szó. Gauche életútja tele van véletlenek-
kel, élete nem más, mint látszólag céltalan vándorlás. 
Alakjában a tarot kártya 0-val jelölt kártyalapjára is-
merhetünk. Ez a Bolond nevet viselő lap. Ábrázolása 
Gauche attribútumaira emlékeztető jelképekkel tör-
ténik. Valójában nem lehet eldönteni, ez a kártya a 0 
vagy a 22. A kártyalapokat körben kirakva ugyanis 
relatívvá válik, mit jelent az, hogy első és utolsó. Eh-
hez kapcsolódik az a feltételezés is, hogy maga a Ta-
rot a Rota, azaz a Kör szó anagrammája.27 Hasonló-
képp a regény első és utolsó fejezetei párhuzamba ál-
líthatók egymással. Anna Sobolewska szerint a  Bo-
lond : „vándorútja során kört ír le és visszatér a kiinduló 
pontra”. Továbbá : a Bolond „útja a szabadulás spiri‑
tuális ösvénye”.28 Csakúgy, mint Gauche, akiről a re-
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gény legvégén azt olvashatjuk, hogy visszaindult oda, 
ahonnan jött. Következésképpen a regénybeli utazást 
nem csak a megismerés, de a beavatás allegóriájaként 
is kell tekintenünk. És a regény zárlatának fényében 
talán nem tűnik túlzásnak az a tarot szimbolikát ér-
telmező állítás, miszerint valójában „A bolond a  be‑
avatás alanya”.29

A regény 
mint alkímiai kísérlet

„Ami fent az van lent.” – szól a hermetikus mű mon-
data. A mágikus szemlélet szerint az anyagi valóság 
mellett létezik egy természetfeletti valóság is. Ez a két 
valóság vagy világ kapcsolatban van egymással és köl-
csönösen hatnak egymásra. A  természetfeletti való-
ság megismerése viszont csak a beavatottak számára 
lehetséges. A  hagyomány Hermész Triszmegisztosz 
alakjához köti az alkímiát, őt magát pedig az egyip-
tomi Thot istennel, az írás, a beszéd és a mágia iste-
nével azonosítja.30 Az alkímia már az ókori Indiában 
és Kínában is ismert volt. Európában a zsidók és az 
arabok közvetítésével terjedt el. Az alkímia szimboli-
kája egyszerre kozmogóniai és szexuális. Utánozza és 
felgyorsítja a természetben zajló folyamatokat. Ez az 
alkimista eszközökben is megjelenik : egyszerre eroti-
kus és kozmikus jelképek.31 Az alkímiát történetileg 
a modern kémia előfutáraként tekintik, ezt azonban 
többen vitatják. Egy másik értelmezés szerint spirituá-
lis technika, minderre pedig még egy értelmezési réteg 
rakódott : a Jung-féle analitikus pszichológiáé. Mircea 
Eliade kétségesnek tartja, hogy az alkímia célja a fizi-
kai aranykészítés lett volna. Ezt két ténnyel indokolja : 
egyrészt már az ókori ember hatalmas tudással rendel-
kezett a fémekről, másrészt az alkimista szövegekből 
kiderül, hogy az anyag átalakulása nem természettu-
dományos szempontból volt fontos.32 A fémek aran-
nyá változtatása az ember átváltozásával jár együtt, az 
alkímiai művelet hét lépcsője az ember lelki fejlődését 
jelképezi.33 Az alkímia célja, hogy a lélek megtisztulá-
sa után az istenivel egyesülhessen. Az alkímiai mun-
ka beavatási motívumokat őriz. Ebben az értelemben 
az anyag a beavatandó, ami elszenvedi a rituális ha-
lált és újjászületést az átalakulás során. Az anyag át-
alakulásának folyamata pedig mindig szoros kapcso-
latban áll az alkimistában zajló belső folyamatokkal.34

Mircea Eliade szerint az alkímia eredetét az archai-
kus mitológiákban és ideológiákban találhatjuk meg.35 
Egészen pontosan a kohászati rítusokban látta meg az 
alkímia gyökerét. Innen származik az a gondolat, hogy 
az ember beleavatkozhat a kozmikus időfolymatokba 
és előbbre hozhat bizonyos természeti jelenségeket, 

például felgyorsíthatja a növekedést.36 Vagyis az em-
ber magára veheti az Idő munkáját. A Bölcsek köve 
segítségével maga az ember és a világmindenség is át-
változtatható. A kő segítségével lerövidíthető az a ter-
mészetes idő, amíg a fém a földben arannyá érik. Az 
alkimisták szerint ugyanis az a természet rendje, hogy 
a földben előbb-utóbb minden fém arannyá válik, ez 
pedig rámutat arra, hogy az arany nem mint jól hasz-
nálható fém képvisel értéket. Az arany értéke érettsé-
gében, tökéletességében rejlik. Az aranynak spirituá-
lis szimbolikája van, a halhatatlanságot jelképezi.37 Az 
aranyat majdnem minden kultúra a nappal hozza ös-
szefüggésbe. Az arany az alkimisták számára a szellemi 
fejlődés legmagasabb fokát jelentette.38 A kovácshoz és 
a fazekashoz hasonlóan az alkimista is tűzzel dolgozik. 
A tűz által a világ átváltoztatható, ezért mágikus erejű. 
Mindig szentség övezi azt, aki tűzzel dolgozik. „A saját 
testünkben való »tűzkeltés« annak a jele, hogy túlléptünk 
az emberi léten.”39 Eliade párhuzamot lát a tantrikus 
jóga és az alkímia között. Mindkettő a test és a lélek 
átalakításán dolgozik, hogy uralmat nyerjen az anyag 
felett és ez a cél beavatási élményeken keresztül ragad-
ható meg.40 „Mindkettő fel akar szabadulni az Idő tör‑
vényei alól, mindkettő függetleníteni akarja létét, abszo‑
lút szabadságra tör.”41 Mint már említettük, az anyag 
szenvedése, halála és feltámadása a beavatási rítusok-
kal rokonítja az alkímiát. Az alkimisták élőnek képze-
lik el a fémeket. A kén és a higany kapcsolatát házas-
ságnak, misztikus egyesülésnek nevezik. „A beavatási 
próbák, amelyek a Szellem síkján a megvilágosodáshoz és 
halhatatlansághoz juttatják el a beavatandót, az Anyag 
síkján az átalakításhoz, a Bölcsek Kövéhez vezetnek.”42 
A beavatási halál a Káoszba, az ősállapotba való vis-
szatérést jelenti. A műveletek szintjén ez az első mű-
velet, a feloldás.43 Az első művelet tűz által is elvégez-
hető. Értelmezhető a születés előtti állapotba való vis-
szatérésként és az időből való kilépésként is.44 Az alkí-
mia műveleteinek sorrendjét a különböző szerzők kü-
lönbözőképpen jegyezték fel írásaikban. Az alkimista 
munkája által beleavatkozik a természetbe és érvény-
teleníti az időt. Kultúrtörténetileg az alkímia a mun-
kával átalakítható természet gondolatában a modern 
világ ideológiai lényegét előlegzi meg.45 Az alkimista 
számára azonban a munka mindig szent volt. Modern 
világunkban az ember leigázta az időt, cserébe viszont 
azonosulnia kellett vele, de mindez csak a munka és 
a természet deszakralizálása által valósulhatott meg.46

C. G. Jung a  modern pszichológia előfutárának 
nevezi az alkímiát : „pszeudopszichológiai nyelven leírt 
pszichológiai eljárások”.47 Az alkímia a lélek változása-
it fejezi ki a kémiai anyag által. Az alkímia szimboli-
kájában a kollektív tudattalanból származó ősképeket 
fedezi fel. Párhuzamokat fedez fel az egyénben lezaj-
ló individuációs folyamat és az alkímia között. A pri-
mitív népek beavatásai, a tantrikus jóga, de akár Lo-



80

yolai Szent Ignác gyakorlatai is hasonló célokat szol-
gáltak, és bár módszereik különböztek, a cél az ember 
önmegvalósítása volt. Mindenesetre csak az alapelvek 
hasonlíthatók össze a jung-i individuáció gondolatá-
val, mert az említett irányzatoknak mind vallási ritu-
ális jellegük volt, vagy valamilyen általuk képviselt vi-
lágnézetet akartak közvetíteni.48

Az alkímia konkrétan, a  cselekmény szintjén is 
megjelenik a szövegben. A regényben szereplő titkos 
társaság tagjai mind-mind foglalkoznak a  titkos tu-
dományokkal. Valós alkimistákra történő utalások-
kal is találkozunk a regényben, szó esik a Zsidó Má-
riáról, Delabranche alakja pedig Paracelsusra emlékez-
tet. A racionalista Burling azt hiszi, hogy Chevillon 
gazdagsága alkimista aranycsinálásból származik.49 
A 10-es számmal jelölt fejezetben a Márki hosszasan 
értekezik az aranycsinálásról és az alkimista munká-
ról. Az alkimistának tartott Chevillon kastélyában lá-
tott Uccello festmény is az alkímiára utal. A sárkány 
szimbólum jelentése : „A hímnemű égi sárkány, a tűz‑
elemmel társított teremtő princípium jelenik meg a her‑
metikus iratokban, sárkány képében testesítve meg az 
»isteni gondolat«‑ot, a  Logoszt.”50 Az asztrológiában 
a  sárkány Szaturnusz állata.51 A  festményen megje-
lenő sárkány Uccello életművén keresztül a motívu-
mok szintjén előrevetítheti az expedíció sikertelensé-
gét. Valószínűbb azonban, hogy a sárkány alkimista 
jelképként jelenik meg és valójában a regény lehetsé-
ges alkimista olvasatára utal. A sárkány a gnosztiku-
sok tudást hozó kígyójának átvétele. A sárkány az al-
kímia nyelvén a higanyt jelenti. A munka a rombo-
lással, vagyis a  sárkány megölésével kezdődik, mely 
a lelki-szellemi folyamatok nyelvére lefordítva a testi 
szenvedélyek elpusztításával, a megtisztulással analóg. 
Az anyaghoz hasonlóan az embernek is próbák során 
kell keresztülmennie.52

A motívumok szintjén túl a szöveget hermetikus al-
legóriaként és alkimista kísérletként is olvashatjuk. Az 
eredeti alkímiai szövegek is rejtélyes, allegorikus leírá-
sokkal dolgoznak. Az irodalomhoz hasonlóan az alki-
mista mű is alkotó és befogadó közös munkája. Pár-
huzamot találhatunk az alkimista munka és az utazás 
között is. „Az utazás idején nem a cél a legfontosabb, 
hanem az, hogy előrehaladjunk térben és időben.”53 Az 
alkimista munkája során elsősorban önmaga változá-
sára, tökéletesedésére koncentrál, a tudományos vég-
eredmény csak hozzáadódik ehhez. A nagy mű elké-
szítése által önmagát akarja megfejteni. A Márki és 
Veronique viszonyában az alkímiai Király és Király-
né, Sol és Luna házassága jelenik meg.54 Az alkimista 
szimbolikát jellemzi a kén – higany, nap – hold, fér-
fi –nő duális felosztás. „Kén és higany alkímiai páro‑
sítását majdnem mindig a »házasság« fogalmaival feje‑
zik ki.”55 A különböző minőségeket megtestesítő ele-
meknek egyesülniük kell, hogy elérjék a tökéletességet. 

„A Nap és a Hold ivadéka a bölcsek vörös köve, amely az 
olvasztótégelyben a víz színén lebeg. A bölcsek kövének 
másik jelképe a félig férfi, félig nő, félig Nap, félig Hold, 
hermafrodita.”56 Továbbá : „Az alkímia tudományának 
segítségével a két princípiumot egyesíteni kell, és ebből 
a házasságból születik majd a bölcsek köve, mely egyszer‑
re hímnemű és nőnemű, hermafrodita. Az emberi töké‑
letesség jelképe szintén a hermafrodita, mivel léleknek és 
szellemnek eggyé kell válniuk.”57 A Márkit dinamikus 
erő vonzza Veronique-hoz, és elég hamar arra a követ-
keztetésre jut, hogy a lány nélkül egyáltalán nem akar 
elindulni az útra. „(…) eszébe jutott az is, hogy az Ős‑
könyv megtalálásához szükség lehet egy nőre, igen, ahogy 
szükség van férfira is, vagy talán az események és véletle‑
nek összejátszásában mély bölcsesség rejlik.”58 Szerelmük 
végül valóban beteljesedett, de a Márki részéről hama-
rosan a kétségek is jelentkeznek. A Szaturnusz jegyé-
ben született Márki melankóliára hajlamos személyi-
ség. A Szaturnusz szimbolikájában benne rejlik az al-
kimista munka kezdete. Úgy érzete, elveszti az erejét és 
a viszony megfosztja attól a tisztaságtól, mely lehetővé 
tenné számára az Őskönyv megtalálását. Az egész uta-
zás során problémái vannak gyulladt szemével. A re-
gény végén mindketten ugyanannak a járványnak es-
nek áldozatul. A betegség magas lázzal jár. Az alkímia 
nyelvére lefordítva nászuk és közös haláluk a rombo-
lást és az elemek egyesítését jelenti. Az anyag átalaku-
lását testi szenvedésük jelképezi. Lázukban benne rej-
lik a tűz megújító, megtisztító spirituális ereje. „(…) 
a tűz, a láng, a vakító fény, a belső hő mindig spirituális 
élményt fejez ki, a szentség megtestesülését, Isten közelsé‑
gét.”59 A bölcsek kövének hermafrodita jellege érdekes 
párhuzamot alkot azzal, hogy az Őskönyvet megtaláló 
Gauche tulajdonképpen nemtelen lény. „Gauche vé‑
letlenül került a Márki és Veronique szerelmének és vá‑
gyának sugarába, és úgy érezte hozzájuk kötődött mind‑
örökre. És mert ez a néma fiú nem érzékelte a különbsé‑
get férfi és nő között, és maga sem volt teljes mértékben 
sem egyik, sem másik, e gesztus miatt minden szeretet‑
vágyával beléjük szeretett.”60

A regény zárlatának szempontjából felmerül a kér-
dés, hogy a mű valóban szkeptikus-e a teljesség elér-
hetőségét illetően ? Ironikus, ugyanakkor a legvalószí-
nűbb fordulatnak tűnhet, hogy éppen a néma és anal-
fabéta Gauche találta meg végül a Könyvet. Valóban 
ő érdemelte meg ezt a tudást ? Úgy tűnik, az emberi-
ség még nem érett meg az Könyvek könyve tudásá-
nak befogadására. Az expedíció látszólag nem érte el 
a célját és kudarcot vallott. De nem szabad elfelejteni, 
hogy Gauche végül megtalálta a Könyvet, beteljesítet-
te sorsfeladatát és részesült a csodából. Tulajdonkép-
pen ironikusan is olvashatjuk az elbeszélő kommen-
tárját az utolsó fejezetben, miszerint sem a szereplők, 
sem a történet nem volt fontos és „mivel nem érték el 
a kitűzött célt, a hozzá vezető út is veszít a jelentőségé‑
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ből.”61 Azt is mondja, hogy : „Nem emlékszünk a kí‑
sérletekre, csak a végrehajtásra.” Ez a mondat minden-
képpen árulkodik arról, hogy valójában az az illúzió, 
ha elhisszük, hogy létezik a megismerésben egy stati-
kus végpont, melyet valaha is elérhetünk. A keresés-
nek, a megismerésre és megértésre tett kísérletnek va-
lójában sosem szakad vége. Pontosan ugyanerről szól 
az alkimisták kísérlete is. Nem a kitűzött cél elérése 
a lényeges, hanem a hozzá vezető úton szerzett tapasz-
talok, az ember belső fejlődése. „A tudományos eredmé‑
nyek értéktelenek voltak, ha nem társult hozzájuk a lé‑
lek nemesedése.”62

Az Őskönyv és a Kabbala
A kabbala szó jelentése szó szerint „átvétel, elfogadás” 
és ez a hagyományra vonatkozik.63 A kabbala a zsidó 
miszticizmushoz kötődő metafizikai rendszer és an-
nak hagyománya, mely által megismerhető Isten és 
a világmindenség rendje. A zsidó misztikus célja Is-
ten megpillantása és a Teremtés titkának megértése.64 
A kabbala egyik alapelve, hogy a betűk és számok az 
isteni hatalom hordozói.65 Tehát a szó és az írás isme-
rete magát a beavatottságot jelenti, sőt a nyelv segít-
ségével csodákat lehet véghezvinni. „A betűk az iste‑
ni teremtő erő konfiguráció.”66 Ezek a betűk és lehet-
séges kombinációik jelentik mindennek az alapját. 
A kabbala legfontosabb könyvei a Széfer Jecira (A te-
remtés könyve vagy másképp A megformálás köny-
ve) és a középkori spanyol kabbalista hagyományhoz 
kötődő Zohar (A  ragyogás könyve). A Széfer Jecira 
a  kabbalisztikus nyelvmisztika egyik legrégebbi szö-
vege, mely a teremtést mutatja be. Itt fordul elő elő-
ször betűk és számok összekapcsolása és az a gondo-
lat, hogy mindennek alapja a 10 szefirot és a 22 be-
tű.67 A  reneszánsz idején a  keresztény-kabbalisták 
működésének nyomán a  kabbala némileg új értel-
mezést kapott és összefonódott más hermetikus ta-
nokkal. Azonban a kabbala eszmetörténetéről szóló 
könyvében Gershom Scholem rámutat az ebben rej-
lő ellentmondásokra : „Paradox, mégis széles körben el‑
terjedt volt ellenben az a szemlélet, amelyik az alkímiá‑
val ötvözte a kabbalát, noha az alkímia jelképeinek vi‑
lága lényeges pontokon ellentmond a kabbalista jelkép‑
rendszernek. Hiszen a kabbalistáknál az arany semmi‑
képpen nem a legmagasabb rangú fém, ezt a szerepet ott 
inkább az ezüst tölti be.”68

A kabbala erősen nyelvhez kötődő filozófiája elke-
rülhetetlenné teszi a szépirodalommal való párhuzam-
ba állítását. Kabbalista gondolat a világot értelmezés-
re váró szövegként elképzelni. Ez pedig világossá te-
szi, miért lehet a modern nyelvfilozófiai elméletekkel 
kapcsolatba hozni. Anna Sobolewska szerint a tarot 

jóskártyáinak interpretálásában és a Könyv megérté-
sében ugyanannak a világgal szembeni szemiotikai ál-
láspontnak az alapjait találhatjuk meg.69 Borges koz-
mikus könyvtár gondolata egyértelműen a  kabba-
la hatását tükrözi. Ebben a könyvtárban megtalálha-
tó a betűk és szótagok minden lehetséges kapcsola-
ta. A szépirodalomban a kabbala szellemiségén kívül 
motivikus szinten is megjelenhet a kabbala. Erre pél-
da Jan Potocki már említett műve, a Kaland a Sierra 
Morenában,70 és az elemzés tárgyául választott Az Ős‑
könyv nyomában is. A kabbala a Tórán alapszik. „A Tó‑
ra és a világ megfelel egymásnak, mert a világ a Tórát 
imitálja.”71 A világ tehát egy megértésre váró szöve-
get jelent a kabbalista számára. Minden rejtett utalá-
sokat és megfejtendő jelentést hordoz. A kabbala te-
hát hermeneutika. „A kabbalában a szó a dolog arche‑
típusa, fölidézi, egyúttal el is rejti lényegét”72 A szó te-
hát a megismerés eszköze és teremtő erővel bír. A szó 
teremtőereje kapcsolatban áll a  költészet mágikus 
nyelv felfogásával. A művészi és a liturgikus nyelv vi-
szonyának vizsgálata az irodalomelméletek gyakori és 
kedvelt témája.

A regény elején egy egész fejezet szól az Őskönyv 
történetéről. A szövegrész dőlt betűvel szedett formája 
felhívja a figyelmet arra, hogy beillesztett idegen szö-
veggel van dolgunk. A könyv története valóban utal 
a Zohar egy részére, ahol arról van szó, hogy Isten egy 
könyvet adott Ádámnak, melyben leírta a Teremtés 
titkát és az isteni bölcsességet.73 A regény szerint Isten 
egy kettétört betűből teremtette a világot. „A test tö‑
kéletlen szó”.74 Majd Énokh történetéről ír, mely szin-
tén megtalálható a kabbalista tradícióban.

Gauche számára a szó az adott dolog mágikus tü-
körképe. A szó jelenti a dolgok lelkét. Úgy hiszi, hogy 
ha megismerjük a szót, akkor magát a dolgot is meg-
ismerjük, és ha kimondjuk a szót, hatalmunkba kerít-
jük a dolgot. Nem más ez, mint a szó teremtőerejébe 
vetett hit kabbalista gondolata, illetve a primitív tár-
sadalmakban és a népi hitvilágban egyaránt megtalál-
ható szómágia. Eliade az őskőkor vadászainak rítusai 
kapcsán elemzi a szómágiát : „A kimondott szó olyan 
erőt szabadított fel, amelyet nehéz, ha nem egyenest le‑
hetetlen volt megsemmisíteni. Számos primitív és népi 
kultúrában ma is élnek hasonló hiedelmek.”75

A márki meditációja során a kabbalán alapuló má-
gikus rítust végez.76 Látomásában megidéz egy ark-
angyalt, aki kezében tartja a Könyvek könyvét, mely-
nek üresek a  lapjai. Majd a  tíz számhoz tartozó je-
lentéseken és minőségeken meditál. Ezek a  számok 
megfelelnek a Széfer Jecira 10-es rendszerének. Halá-
la előtt szintén a kabbalával párhuzamba hozható ví-
ziója van.77 Önmagát jelentést hordozó betűnek lát-
ja, mely a kozmikus térben újabb szavakat és monda-
tokat épít fel. „A Könyvek Könyve az ég előtt állt nyit‑
va.” – olvashatjuk.



82

A regény rokonítható a világ mint megismerésre, 
megfejtésre váró szöveg posztmodern gondolatával 
is. Ennek nyilván a kabbalista filozófiára visszaveze-
tő közös eredet az oka. Az Őskönyv mint az elveszett 
Teljesség szimbóluma, felveti a megismerés aktusának 
alapvető kérdéseit. A megismerés azonban természeté-
ből adódóan csak részleges, feltételes, tehát elégtelen 
lehet. A világ töredékessége lehetetlenné teszi a teljes 
megismerést és megértést. Talán maga az Őskönyv lé-
tezésébe vetett hit is csak illúzió, a fantázia terméke. 
Az Őskönyv fogalma megtestesíti az Aranykor utáni 

vágyódást. A zárlat önmagát érvénytelenítő, tulajdon 
létjogosultságát megkérdőjelező jellege pedig szintén 
posztmodern sajátosságokat idézhet fel.
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Vas Viktória (1989) : a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Lengyel nyelv és irodalom (MA) szakos hallgatója. Ko‑
rábban ugyanitt lengyel és magyar BA szakokon szerzett 
diplomát. Budapesten él. Elsősorban kortárs lengyel pró‑
zával foglalkozik.
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B A Z S Á N Y I  S Á N D O R t a n u l m á n y

„Szóval velem tartasz ?”

A „becsületes városba” tett „kirándulásról” szóló Ne‑
gyedik fejezet nyitókérdése – „Szóval velem tartasz ?” – 
az 1930-as hetilapbeli változatokban még nem Es-
ti Kornél szájából hangzik el. A becsületes város címet 
viselő írás ekkor még nem Esti-novella (Kosztolányi-
tól), hanem Kosztolányi-novella (Esti nélkül). Így te-
hát a kedélyes felszólításnak engedelmeskedő névtelen 
elbeszélő mindvégig pusztán „barátom”-nak vagy „ve-
zetőm”-nek hívja azt a csakis hangként létező, hiszen 
arctalan és személyiségnélküli társszereplőt, aki viszont 
helyenként olyan erős, egyenesen filozofikus igényű 
magyarázatokkal szolgál a novella különös helyszíné-
ről, hogy közös kalandjuk végül be is kerül az 1933-as 
Esti-kötetbe, ahol – következésképpen – a korábban 
névtelen „barát” immár az „Esti Kornél” nevet viseli.

A leginkább váratlan ötletekre és szellemes fordu-
latokra – „színes, kellemes hazugságokra” – épülő ne-
gyedik, hatodik és tizenegyedik novellák egyes szám 
első személyű elbeszélője a kötet főhősével együtt tű-
nik fel a  történetekben : az első esetben Esti egyen-
rangú útitársaként, aki ráadásul a végén még egyedül 
is marad a színen ; a második esetben a saját egysze-
mélyes történetét előadó Esti beszélgetőpartnereként, 
akit az folyamatosan megszólít, és aki cserében olykor 

„EZ TRÉFA ?”
Kosztolányi Dezső Esti Kornél című könyvének 
Negyedik, Hatodik és Tizenegyedik fejezetei

(melyekben a puszta ötlet válik
a szöveg meghatározó elvévé)*

lelkesen visszakérdez ; a harmadik esetben pedig már 
csak a mesemondó Esti hallgatójaként, egy közelebb-
ről meg nem határozott, feltehetően kávéházi asztal-
társaság némán figyelő (és, persze, buzgón jegyzetelő) 
tagjaként. A kedélyesen kollokviális alaphelyzet igen-
csak meghatározza az írások stiláris, műfaji és téma-
beli sajátosságait, mindazt a  „hígságot” és „ötletsze-
rűséget” tehát, amivel Babitsnak olyan komoly bajai 
voltak. Az elbeszélő itt tényleg csak valamiféle techni-
kai szerepet tölt be. Egyetlen feladata, hogy helyzetbe, 
beszédhelyzetbe hozza az egyes szám első személyben 
megnyilvánuló Estit (vagy legalább szóra bírja, tudni-
illik a negyedik novella értekező jellegű részleteiben). 
Technikai szerepköre talán a „világ legelőkelőbb szál-
lodáját” leíró Tizenegyedik fejezetben válik a  legnyil-
vánvalóbbá, amelynek hetilapbeli változatai még az 
Esti Kornél följegyzése, illetve az Esti Kornél visszaem‑
lékezéseiből címeket viselik.

A tizenegyedik novella előzetes változataiban a (ki-
zárólag a címekben megnevezett) beszélő, a baráti szó-
csőre ekkor még nem szoruló Esti udvariasan és sza-
bályosan, azaz magázva, egyfajta zsurnalisztikus kere-
setlenséggel és közvetlenséggel fordul célcsoportjához, 
az újságcikk lehetséges olvasóihoz : „Ismerik a szállodák 
költészetét ? Erről sokat tudnék beszélni.” (kiemelés : 
BS) – szemben a közvetítő elbeszélőt beiktató kötetbe-

* A három Esti‑novelláról szóló esszé részét képezi az 1933‑as Kosztolányi‑kötetről készülő elemzésfüzérem egyik fejezetének. A megírás során mindvégig támaszkodtam az Esti Kornél kritikai kiadá‑
sára, továbbá annak jegyzeteire és kísérő szövegeire : Kosztolányi Dezső összes művei. Esti Kornél (szerk. Tóth‑Czifra Júlia, Veres András), Pozsony, 2011.
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li változat tegező formájának közeg- és hangulatterem-
tő, mi több fikcióalapító gesztusával : „Ismeritek a szál-
lodák költészetét ? – fordult felénk Esti Kornél. – Erről 
sokat tudnék beszélni.” (kiemelések : BS) Egyébként 
a képtelen szállodáról szóló írás elbeszéléstechnikai pár-
jának tekinthetjük a hetedik novellát, ahol az Első feje‑
zetben Esti barátjaként felvezetett első elbeszélő szin-
tén csak a kötetbeli változatban, annak kezdőmonda-
tában – tudniillik a közbeékelt kijelentés gazdájaként 
– jelenik meg (először és utoljára) : „A keleti villámvo-
naton robogtam – mesélte [nekem/nekünk] Esti Kor-
nél – hazafelé, forró nyáron.” (Az alaki rokonság érze-
tét erősítheti, noha persze a tényét nem magyarázza, 
az időrendi összecsengés : mindkét írás 1930 augusz-
tusában látott először napvilágot.) Míg például a ne-
gyedik novella elbeszélői helyzetét a kötetzáró, tizen-
nyolcadik novella tükrözi, amelynek eredetileg szintén 
nem Esti volt az elbeszélő hőse (mint ahogyan a cím-
ben sem jelent meg a neve : Utam), és amelynek kö-
tetbeli változatában az első elbeszélő szerepe csupán 
arra korlátozódik, hogy a legelső mondatban szóhoz 
juttassa a második elbeszélőt, vagyis Estit : „Ordított 
a szél – szólt [hozzám/hozzánk] Esti Kornél.” (Itt vi-
szont másfél évnyi különbség van a két szöveg első köz-
lései között : A becsületes város 1930 szeptemberében, 
az Utam 1932 februárjában jelent meg.)

A  három novellát még akár valamiféle rejtett 
elbeszéléstechnikai narratívaként is fogadhatjuk. Már 
csak azért is, mivel éppen a Negyedik fejezettel törik 
meg először a kötet egyes szám első személyben írt 
bevezető novelláját követő életrajzi vagy nevelődési 
narratíva, vagyis az elemi iskolában játszódó második 
novella és az érettségi utáni vonatútról szóló harma-
dik novella egyes szám harmadik személyben kompo-
nált íve (ráadásul pontos évszámokkal ellátva az alcí-
mekben), amely viszont mintha továbbfolytatódna 
a költői pályakezdés időszakáról tudósító Ötödik fe‑
jezetben (továbbra is pontos évszámmal az alcímben), 
csak hogy annál hatásosabb legyen a Hatodik fejezet 
újabb, immár végzetesnek bizonyuló törésalakzata : ez-
után szinte követhetetlen rendben, illetve rendetlen-
ségben, tudniillik élettörténeti időrend híján és zabo-
látlan elbeszéléstechnikai eklektikussággal sorakoznak 
a novellák – a Tizenegyedik fejezetig, és tovább.

Esti Kornél egyes szám harmadik személyben 
előadott szabatos életrajza helyett tehát megkapjuk 
az egyes szám első személyű elbeszélő(k), azazhogy 
elbeszélés(ek) szabatos működésrajzát – ami, persze, 
ötletszerű és töredékes megközelítése lehet csak a kö-
tetnek, pontosabban a  kötetbeli novellák egyik jel-
lemző típusának ; mely összeállított kötetegész viszont 
ugyanúgy : töredékes és ötletszerű. Egészében is, és 
részleteiben is. Hiszen adott esetben a novella kifej-
lődhet csupán valamely nyelvi töredékkel eljátszó öt-
letből is. Egyetlenegy talált szótárgyból. A Hatodik fe‑

jezetben például Esti Kornél nem is annyira szót kér, 
mint inkább talál. Jobban mondva először pénzt kér, 
majd azután (miután megkapta) szót talál.

„Ez a szó : …”

A Hatodik fejezet voltaképpen csak a szereplők (felte-
hetően) szokásos éjszakai sétáinak egyikét meséli el : 
egy meg nem nevezett pesti mulatótól Esti Kornél la-
kásáig. A novellanyitány teljességgel hétköznapi hely-
zetében a fizetni készülő Esti ugyancsak hétköznapi 
(valószínűleg gyakran előforduló) kéréssel fordul ba-
rátjához – „Gyorsan adj ide ötöt.” –, mely célirányult 
beszédaktus azon nyomban átváltozik valamiféle ön-
célú szófejtéssé :

– Furcsa.
– Micsoda ?
– Ez a  szó : „pénzzavar”. Az ember azt hihetné, hogy 
a pénz okozza a zavart. Holott nem a pénz okozza, ha-
nem épen az ellenkezője, a pénz hiánya, a pénztelenség.

Az alkalmi szómagyarázatból azon nyomban kibon-
takozik az alcímben ígért történet Esti „óriási örök-
ségéről”, a túlságosan sok pénz okozta meghökkentő 
bonyodalmak soráról. A  teljességgel esetleges körül-
mények között (egy mulatóbeli csevegés során) fel-
merülő szó vezet a teljességgel esetleges (könnyed és 
szórakoztató) történethez, amelyben a  főhős az ab-
szurditásig fokozza a pénztől való szabadulás külön-
féle rafinált módozatait (a postai úton történő aján-
dékozástól a fordított zsebtolvajlásig).

A  novella úgynevezett nyelvi fordulata abban áll, 
hogy Esti szó szerint veszi a „pénzzavar” szót (a két 
külön jelentésű tagból álló összetett alakzatot), vagyis 
a hétköznapi nyelvhasználat ellenében, azon mintegy 
erőszakot téve, vadonatúj és rendhagyó jelentést tu-
lajdonít a  szónak. Miáltal megteremti a  lehetőségét 
annak, hogy elmeséljen egy vadonatúj és rendhagyó 
történetet, amelyben „igazán a pénz okozza a zavart”, 
lévén „túl sok van belőle”. Kezdetben van tehát a (ta-
lált) szó, és csak utána a (kitalálás mint) tett : a mese-
mondás. Mint ahogyan a Pesti Hírlap 1929. február 
17-i számában megjelent Esti Kornél gondolataiban is 
a „borravaló” kifejezés szó szerinti értelmezését követ-
hetjük figyelemmel, tudniillik, hogy azt csakis borra, 
vagy legalábbis alkoholra illene költeni a  pincérek-
nek, az alábbi logikus következtetetéssel koronázva : 

„Ezennel följelentést teszek a világ minden pincére el-
len, hűtlen kezelés címén.” De mondjuk a Pesti Hír‑
lap 1935. október 8-i számában napvilágot látott Es-
ti-írás, az Arcok és karcok beszélője is egyetlen véletle-
nül felbukkanó szó („»Haszontalan« – hallom az ut-
cán…”) „kitágult” jelentése kapcsán morfondírozik – 
és jut el igencsak messzire, valamiféle nyelvbölcseleti, 
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vagy legalábbis metaforatan-ízű állásfoglalásig, pon-
tosabban vallomásig.

A szó váratlan jelentésadásából kibontakozó, telje-
séggel szokatlan történet ugyanakkor szépen beleágya-
zódik a teljességgel szokványos kerettörténetbe, amely 
ráadásul az adott szó rögzült értelmére épül : Esti tény-
leg „pénzzavarban” van ; ezért a novella elején pénzt kér 
kölcsön a barátjától, a végén pedig megígéri, hogy más-
nap visszaadja. A hétköznapi kerettörténet tehát köz-
refogja a nem hétköznapi főtörténetet – a véletlensze-
rűen felbukkanó szó szellemes újraértelmezésének, az-
az a novella nyelvi fordulatának jegyében. Ugyanak-
kor a „pénzzavar” szó elsődleges értelmét példázó ke-
rettörténet beszédhelyzete folyamatosan beleszövődik 
a szó vadonatúj jelentését megtestesítő főtörténet el-
beszélésmódjába. Mondhatni, a szó jelentésváltozásá-
tól lényegében független beszélgetés („Gyorsan adj ide 
ötöt.”) és a vadonatúj jelentésből kibontakozó elbeszé-
lés („Volt nekem valaha rengeteg pénzem is.”) műkö-
dőképes kettőssége határozza meg mindvégig a novella 
összetett nyelviségét. Az élvezettel mesélő Esti eszerint 
hol cigarettát kér, hol kérdez valamit, hol meg csupán 
együttérző gesztusra ösztökéli a barátját, aki viszont 
cserében bőségesen közbekérdez és hozzáfűz. Úgy tű-
nik, hogy a rendhagyó tárgyú mese rászorul a szoká-
sos beszédhelyzet folytonos nyomatékosításának hite-
lesítő erejére, és, persze, a szintúgy szokásos kerettör-
ténetre. Mint ahogyan a genezisértékű szófejtés nyel-
vi kalandja mellett olykor felbukkan a  mechaniku-
san működtethető szóvicc jóval egyszerűbb eszköze is.

A pénzétől szabadulni igyekvő Esti a fogorvosi ren-
delő előszobájának fogasán lógó kabátokba tömködi 
fölös bankjegyeit, aminek a  várószobában ülő bete-
gek módfelett örülnek :

Arcukat rendszerint zsebkendőjükbe rejtették, mintha fáj‑
na a foguk, hogy ne lássék az örömük és ne sejtsék mások, 
hogy a foguk voltakép a pénzre fáj.

(kiemelések : BS)

A „pénzzavar” szóra vonatkozó fejtegetés nyelvi fordu-
latához képest tűnik puszta szellemeskedésnek a „foga 
fáj” kifejezés szószerinti és átvitt jelentéseit összeütköz-
tető vicces fordulat – mint Esti elbeszélésének figye-
lemfokozó nyelvi ornamense. Mint a könnyed hang-
vételű beszélgetésnovella egyik kézenfekvő retorikai 
eszköze. Az alkalmi nyelvi lelemény „voltakép” a már 
olajozottan működő történetmondás szolgálatában áll, 
és nem működteti azt – ahogyan viszont a novellaindí-
tó szófejtegetés működteti, sőt elindítja. A szóviccek-
ben is tetten érhető nyelvi bőség ezekben az Esti-no-
vellákban jórészt tényleg csak az eleve „színes, kellemes” 
történet elmondásának „színességét, kellemességét” fo-
kozza – a retorikai gyönyörködtetés értelmében, amely 
lényegében alárendelődik a hatásgyakorlás és tanítás 
céljainak. Esti azért beszél viccesen, azért viccel a szó-

val, hogy minél hatékonyabban közvetítse hallgatósá-
gának (egyrészt történetbeli barátjának, másrészt törté-
nete olvasójának) az általa vallott bölcsességet : a dolo-
gi és nyelvi értelemben vett viszonylagosság, lehetőség-
elvűség nézetét. Miszerint, vagyis a harmadik novella 
immár klasszikusnak számító meghatározása szerint :

A jó szó, melyet még nem valósítottak meg, minden szűz 
lehetőséget magában zár és több, mint a jó tett, mely-
nek kimenetele kétes, hatása vitás. Általában a szó min-
dig több, mint a tett.

Lévén a szó maga is lehet tett, méghozzá anélkül, hogy 
valamilyen magasabb rendű, mivel eszmei vagy morá-
lis elkötelezettségű tett szolgálatában állna – mint aho-
gyan a Hatodik fejezet történetét is csupán egyetlen 
szó-tett, azaz rendhagyó szómagyarázat hozza mozgás-
ba. Ugyanakkor a hétköznapi értelemben vett morá-
lis „tetteket” felváltó nyelvi (nem-morális) „tetteknek”, 
vagyis az esztétikai nézőpontváltás nyelvi vonatkozása-
inak hathatós szóba hozatala – igencsak ellentmondá-
sos vállalkozásnak tűnik : a nyelvi fordulatot megelőző 
retorikai eszközelvűség jegyében beszélni a retorikai esz-
közelvűséget felülíró nyelvi fordulat következményei-
ről. Teszem azt figyelemfelkeltő módon, vagyis minél 
viccesebben használni a nyelvet – a nyelv mindenfé-
le céltól független létmódjára vonatkozó cél érdeké-
ben. Úgy használni a nyelvet, mintha nem tudnánk, 
hogy – Petri György fordulatával – „a nyelv hatalma-
sabb használóinál”. Éppen ezért a nyelv mibenlétére 
irányuló nyelvi aktus (mint minden nyelvi aktus) nem 
lesz, nem lehet más, mint a minket használó nyelv al-
kalmi használata – mégpedig a heideggeri szójáték ér-
telmében : csak akkor vagyunk képesek igazán beszél-
ni (sprechen), ha alázatosan megfelelünk (entsprechen) 
a nálunk jóval hatalmasabb nyelv (Sprache) hívásának. 
Ahogyan például a Barkochba című 1933-as Esti-no-
vellában olvashatjuk a kávéházban „parlagon heverő”, 
szavakkal játszó fiatal írókról : „Játszottak velük a sza-
vak, ennélfogva ők maguk is játszottak.” (kiemelés : BS)

Talán elmondhatjuk, hogy csakis azért tudunk „szí-
nesen, kellemesen” beszélni, játszani a szavakkal – „… 
mindig, mindig játszani…” –, mert megadatott ne-
künk a nyelvi kifejezés képessége. A nyelv olyan kü-
lönleges adomány, amelyet szolgálva használunk, illet-
ve használva szolgálunk. A mindenkori használatával 
szolgáljuk. És közben persze élvezzük is a szolgálatot, 
hiszen – voltaképpen – játszunk. Ki-ki a maga nyel-
vi tehetsége szerint játszik és szolgál, azaz hálálja meg 
a maga nyelvi tehetségét. A nyelvben létezés egyszerre 
személyre szabott és általános érvényű tényét, sőt cso-
dáját. Csodálatos tényét vagy tényleges csodáját. A ne-
gyedik, a hatodik és a tizenegyedik novellák például 
látványosan színre viszik a nyelvben létezés – az ado-
mányjellegű nyelvi jártasság – egyik lehetséges módját : 
az önfeledt mesélést, anekdotázást, fecsegést, viccelő-
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dést, annak megannyi nyelvi következményével (szó-
viccel, ismétléses fokozással, változatos halmozással…) 
együtt. A tizennyolc fejezetből álló kötet megengedő 
szerkezetébe (és nyelvfelfogásába) bőven belefér, hogy 
olykor tényleg csak önfeledten hallgassuk az önfeled-
ten mesélő Estit, és közben nyugodt lélekkel élvezzük 
az ő „léha” szójátékainak ízét, valamint a témájukban 
gyakorta „hígságos” történetmondások nyelvi dúsítását 
szolgáló retorikai alakzatok pazar bőségét, vagy éppen 
édes egyhangúságát. Lévén az Esti-kötet nyelvfelfogá-
sának előterében, vagyis – tulajdonképpen – nyelvhasz-
nálatának övezetében mindezen nyelvi „hígságoknak” 
megvan a pontos helyi értékük. Nem is beszélve arról, 
hogy az öncélúnak tűnő nyelvi játék bármikor meg-
kaphatja a maga egzisztenciális kiterjedését ; ahogyan 
például a fent említett Barkochbában tapasztalhatjuk, 
ahol a találgatós szójáték „fölszíne” éppenséggel Jancsi 
János (a József Attiláról mintázott fiatal költő) felesé-
gének öngyilkossági kísérletére – „… s akarsz, akarsz-e 
játszani halált ?” – nyílik, vagyis felvillantja a feltehető-
en zaklatott párkapcsolat tragikus „mélységét”, és lesz 
így belőle végül : „mélységek látszata”.

Mindenesetre a  távlatosabb helyi értékű „pénzza-
var” vagy a szűkebb hatókörű „foga fáj” kifejezések – 
és más egyéb kifejezések – ugyanúgy ki vannak szol-
gáltatva az Esti-féle nyelvjátéknak, mint például az 
1935-ös Kosztolányi-írás, a  Repülő újság címszerep-
lő tárgya, amelyet vadul kiragad a szél az olvasó kezé-
ből, és kiszámíthatatlan játékba kezd vele. A hoppon 
maradt újságolvasó „csak ámul, szemléli a szokatlan 
látványt : a repülő újságot, a hírt, mely a szó szoros ér‑
telmében szárnyra kelt”. (kiemelés : BS) És valóban, „a 
szó szoros értelmében” bármi megtörténhet egy szóval 
– éppúgy, mint egy tárggyal, mondjuk a nyomtatott 
szavakat magán hordozó újsággal. Lényegében bármi-
féle jelentés tulajdonítható a szónak, bármilyen mes-
szire elmozdítható eredeti (vagy inkább megszokott) 
helyéről, azaz bárminek lehet a metaforája – ha már 
egyszer poétikusan „szárnyra kelt”. A kávéházban me-
sélő Esti Kornél megtanít minket, olvasókat arra, hogy 
a szó mint metafora helyi értéke : mindig viszonylagos, 
lévén csakis az éppen adott szöveghely „szó szoros” vi-
szonylatában mérhető, mérlegelhető.

„… minden dolog viszonylagos voltát…”

„Én sokra becsülöm a pénzt. Nyugalmat jelent, becsü-
letet, erőt, majdnem mindent. De ennyi pénz inkább 
nyűg volt nekem, mint könnyűség” (kiemelés : BS) – 
panaszkodik a (meséje szerint) jókora summához ju-
tó Esti Kornél. A  pénzről való gondolkodás fordu-
lópontján („De ennyi pénz…”) ugyanúgy „minden 
dolog viszonylagos voltát” érzékeljük, mint a „becsü-
letes városról” szóló novellában : becsületes – becste-

len ; igazság – hazugság ; a pénz hiánya (mint „pénzza-
var”) – a pénz bősége (mint „pénzzavar”)… Az ellen-
tétpárok a végtelenségig sorolhatók, lévén Esti tény-
leg „minden dologra” érvényes módon nyilatkozik az 
éppen adott dolog „viszonylagos voltáról”. Úgy tűnik, 
hogy a viszonylagosságról beszélő, vagyis fecsegő Es-
tinek tényleg van valamilyen véleménye, úgynevezett 
mondandója a világról, a világban létezés módjáról – 
és remélhetően ennek nem mond ellent az ő saját be-
szédmódja (az Esti-novellák írásmódja) sem.

A viszonylagosság átfogó elképzelésének jegyében 
például logikusan hangzik a Pesti Hírlap 1931. június 
7-i számában megjelent Esti Kornél naplójának aláb-
bi következtetése a „pályát tévesztett”, s így „kontár-
munkát” végző koldusok büntetéséről : „Pénzt kelle-
ne adni, sok pénzt, hogy kastélyt vásároljanak, gép-
kocsin száguldjanak (…). Nem érdemlik meg, hogy 
koldusok legyenek.” A tanítva fecsegő Esti Kornél lá-
tásmódjának legkézenfekvőbb műfaja, ahogyan a Pes‑
ti Hírlap 1933. szeptember 10-i jegyzetének címében 
áll : az „ellenvélemény”. A műfaji következetesség je-
gyében az Esti-karcolat beszélője, miként az Esti-no-
vellák szerzője, teljességgel felfüggeszti a hétköznapi 
(morális) beállítódást, sőt egyenesen (nem-morálisan, 
azaz esztétikailag) a visszájára fordítja : „Ezek a látszó-
lag laza ellenvélemények szervesen összefüggnek egy-
mással. Valamennyi a kor divatos [morális-moralizáló] 
hazugságára céloz.” A világszemléleti viszonylagosság 
végletes, tovább nem fokozható változatával szembe-
sülünk a Világ vége című 1935-ös Esti-novellában, kü-
lönösképpen annak szándékoltan szentenciózus zárla-
tában : „A rend, melyet magad körül látsz, voltaképp 
rendetlenség, s a rendetlenség az igazi rend. A világ 
vége pedig a világ kezdete. Ezt akartam közölni veled.”

A három kötetbeli novella névtelen elbeszélőjének 
változó szerepkörére kihegyezett elbeszéléstechnikai 
narratíva mellett tehát érzékelhetünk valamiféle gon-
dolati narratívát is, amelyben a szépirodalom hagyo-
mányos, Babits szavával : „mélység” elvű felfogásának 
háromfokozatú kritikáját kapjuk. A Negyedik fejezet‑
ben még csupán a hétköznapi értékrend játékos meg-
fordításáról vagy megfordíthatóságáról hallunk Esti 
Kornéltól, aki ezután, vagyis a Hatodik fejezetben már 
tételesen beszél a viszonylagosság átfogó törvényéről, 
mely távlatos pillantás fokozhatatlan végpontja lesz 
majd a  Tizenegyedik fejezet, ahol immár semmiféle 

„mélység”-pótlékkal, semmiféle Esti-filozofémával nem 
találkozunk, leszámítva a zárlat már-már sokkolóan 

„fölszínes” tanulságát a „tapintatról” – de nem a har-
madik novella kifejtett tapintatbölcseletének veretes 
hangfekvésében, legfeljebb parodisztikus utózöngéje-
ként. A megfordíthatóság és viszonylagosság rendha-
gyó elméletének egyenes következménye – a megfor-
díthatóság és viszonylagosság rendszeres írásgyakorlata ; 
így például annak legvégletesebb formája : a bármiféle 
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külső viszonyítás nélkül maradt, továbbá mindenfé-
le magvas(nak tűnő) gondolatot nélkülöző Tizenegye‑
dik fejezet. Itt már nem a közönséges valóság teljes kö-
rű megfordításával, a „becsületes város” utópikus vagy 
inkább disztópikus ötletével állunk szemben (à la Ör-
kény), és nem is a hétköznapi szóhasználat meglepő 
újraértelmezésével, a „pénzzavar” kifordított meséjé-
vel, hanem a teljességgel önmagában álló s  így sem-
miféle külső szempontra nem vonatkoztatható rend-
szerrel, a „világ legelőkelőbb szállodájának” eltúlzott, 
sőt túlrajzolt tüneményével (amely igencsak bővelke-
dik meghökkentőbbnél meghökkentőbb extraszol-
gáltatásokban, valamint híresebbnél híresebb alkal-
mazottakban). Az, persze, más kérdés, hogy a jól mű-
ködő szálloda rendszerén belül többször is megjelenik 
a „mélység” búvárvíziójának elkötelezett pszichologiz-
mus vagy alkotáslélektan paródiája – például a szállo-
da „dúsan fölszerelt lélekelemző intézetének” megem-
lítésében (közvetlenül a „csinos kutyauszoda” és a „kü-
lön autogumi-lerakat” mellett), vagy Esti Kornél „köz-
vetlenségéről és forró ösztönösségéről méltán híres sze-
relmes dalfüzérének” szóba hozatala során (amelynek 
címe : „Gátlások és átvitelek”). A parodisztikus gondo-
latféleség itt már tényleg nem lehet más, mint puszta 
ornamens : a gondolat (hiányának) tetszetős látszata.

„Ez az igazság. Értsd meg : ez az igazság” – szól Es-
ti Kornél a negyedik novella cipőbolt-kirakatának vé-
res ellenreklámján, vagyis a „lábrontó cipő” viselőjé-
nek lábamputálását „szemléltető képen” megrökönyö-
dött – „Ez tréfa ?” – barátjához, majd frappáns kis el-
méletet kanyarít hozzá :

– Közöttetek és közöttük mindössze az a különbség, hogy 
tinálatok az emberek állításából mindig el kell venni va-
lamit, nagyon sokat, itt pedig mindig hozzá kell adni 
valamit, egy keveset. (…) A kettő voltakép egyremegy. 
Nézetem szerint azonban az utóbbi módszer a becsüle-
tesebb, az őszintébb, a szerényebb.

Az emberi tulajdonságok eszményi középértékét meg-
határozó Arisztotelész egyhelyütt határozottan különb-
séget tesz az igazmondás vonatkozásában megnyilvá-
nuló két szélsőség, tudniillik a „gúnyosan szerényke-
dés” (eiróneia) és a „nagyzolás” között, és – immár Esti 
Kornél szavaival – „becsületesebbnek”, „őszintébbnek” 
és „szerényebbnek” látja a  Szókratésszel fémjelezhe-
tő előbbi változatot, mint az utóbbit, amelyet viszont 
puszta jellemhibaként tárgyal. A „gúnyosan szerény-
kedés” kiterjedt téralakzataként ábrázolt „becsületes 
város” tulajdonképpen az elbeszélő saját városán, azaz 
a mi valóságos világunkon ironizál. A „fölszíni” szem-
beállítás ironikus játékának „mélyén” viszont ott rej-
lik az ellentételező tükörjátékot egyszerre működtető 
és megkérdőjelező, miáltal etikusan semleges esztéti-
kai belátás : „A kettő voltakép egyremegy.” És ha ezt 
elfogadjuk, akkor tényleg önfeledten adhatjuk át ma-

gunkat a puszta látványnak – például a cipőbolt-ki-
rakatba helyezett „színes, szemléltető kép” látványá-
nak, amely azt mutatja, „amint az ordító áldozat lábát 
két sebész óriás acél-fűrésszel nyiszálja le tőből s vére 
piros pántlikákban csorog lefelé”. A „piros pántlikák” 
ugyanolyan látványelemekké válnak a névtelen elbe-
szélővel együtt lenyűgözött olvasó számára, mint a Pa‑
csirta című Kosztolányi-regény idős Vajkay-házaspárja 
előtt a sárszegi orvosi műszerkereskedés kirakatában 
kiállított bonctani bábu „lékelt koponyája”, „véres szí-
ve”, „késelt hasa”, „csavargó belei”, „barna mája” és 
„zöld epezacskója”. És noha a  nyugalmazott levéltá-
ros és felesége eddig „sohasem merték ezt megnézni”, 

„most [hogy szeretett lányuk, Pacsirta elutazott] meg-
nézték” : „Borzasztó volt, de érdekes volt.” Borzasztó-
an érdekes volt, miként a „többi kirakat” is, a sárszegi 
Széchenyi utca „minden kirakata”. Vagy miként az Es‑
ti-kötet Negyedik fejezetének „becsületes városa” mint 
afféle tetszetősen berendezett szövegkirakat.

Nem bizonyul kevésbé közlékenynek Esti a Hato‑
dik fejezetben sem, amikor az ölébe hullott örökség 
kapcsán a „pogány és kiszámíthatatlan módon” műkö-
dő „természetről” elmélkedik, és később is csak „szo-
morú lemondással” szemléli embertársait, megérezvén 

„az élet céltalanságát s minden dolog viszonylagos vol-
tát”. De már az első novellából is tudhatjuk, hogy Esti 
szerint „minden viszonylagos s egy varangyosbékának 
épúgy lehet lelke, mint egy vezérigazgatónak”. És ha 

„minden viszonylagos”, ha tehát minden csakis a saját 
belső és külső viszonylatai, vonatkozásai alapján észlel-
hető, értelmezhető és értékelhető, akkor mindennek 
megvan a maga helye, mindennek van helye – ha már 
egyszer van, ha már egyszer létezik. Minden létezőnek 
– a Kosztolányi-féle Halotti beszéd (most nem csupán 
az emberi létezőkre vonatkoztatott) fordulatával : min-
den „egyedüli példánynak” – alanyi joga van a figye-
lemre, például a leírás figyelmére (kíváncsiságára, rész-
vétére, szeretetére…), legyen akár „vezérigazgató”, akár 
„varangy”, vagy akár „zöldbékára” emlékeztető, csúnya 
és beteg lány a Fiuméba tartó vonaton. Vagy ahogyan 
a Pesti Hírlap 1929. június 16-i számában olvasható 
Esti Kornél gondolataiban áll, amely a Kosztolányitól 
megszokott tüköralakzatban foglalja össze az esztéti-
kai szemléletváltás etikai következményeit : „Előttem 
minden élőlény egyforma. Nekem a hiéna is van an-
nyira részvétre érdemes, mint például a buja, piszkos, 
ostoba galamb.” És hasonlóképpen, a különböző vi-
szonylatokban létező különböző dolgok iránti tartós 
figyelem (kíváncsiság, részvét, szeretet…) egyik kitün-
tetett közegében, a szépirodalom hallatlanul gazdag 
és sokszorosan tagolt övezetében is létezik mindenfé-
le – saját belső és külső viszonylatokkal rendelkező – 
szövegtípus : magasztos témájú és alantas tárgyú, na-
gyobb ívű és kisebb fesztávú, dermesztően „mély” és 
bájosan „sekély”…
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A  nagyon nem hierarchikus, azaz provokatívan 
hiperdemokratikus szerkezetű Esti-kötet éppenséggel 
erre taníthat meg minket : hogy nincs lényegi (úgy-
mond ontológiai) különbség az egyébként nagyon 
különböző szövegfajták között, a nagyon különböző 
Esti-novellák között. Lévén minden egyes jól megírt 
novella teljességgel megfelel a maga belső mértékegy-
ségének. Létezésében, azzal tehát, hogy létezik, már 
teljes és tökéletes ; „egyedüli példány”.

„… legalább színesen, kellemesen…”

A három novella tényleg beváltani látszik az Első fe‑
jezet műfaji szerződésében foglalt ígéretet, miszerint 
Esti „költőhöz illő” módon, vagyis a „töredék” alak-
zatában kívánja vegyíteni az „útirajz”, az „életrajz” 
és a „regény” klasszikus formáit, pontosabban azok 
jócskán átértelmezett változatait. A negyedik és a ti-
zenegyedik novellákban egyfelől tényleg olyan me-
seszerű „útirajzokat” olvashatunk, amelyekben Esti 
mintha nem arról beszélne, hogy valójában hol, mi-
lyen valóságos tájakon utazgatott, hanem arról, hogy 

„hol szeretett volna utazni” ; míg másfelől a hatodik 
novella főtörténete leginkább olyan „regényes élet-
rajznak” tűnik, amelynek már a meseszerű felütése 
is a főhős „álmának” öntörvényű világát idézi : „Volt 
nekem valaha rengeteg pénzem is. Hajdanában, (…) 
hajdanában, danában.” És ebben a mesében bizony 
még az is előfordulhat, hogy Estinek nincsenek test-
vérei – szemben az életrajzi jellegű második, harma-
dik és ötödik novellák teljességgel eltérő közléseivel. 
Ámde míg ott a jóval megbízhatóbb első elbeszélő tu-
dósít minket Esti családi körülményeiről, mégpedig 
a  tárgyszerűség egyes szám harmadik személyében, 
addig itt az egyes szám első személyben megnyilatko-
zó barát által szóhoz juttatott Esti mesél – lényegében 
arról és úgy, amiről és ahogyan csak kedve tartja. És 
aki jóízűen mesél, az bizony nagyon gyakran a me-
séje tárgyához és iramához szabja a valóságot, a va-
lóság tényeit és körülményeit is. (Mint ahogyan Esti 
egyenesen a „családjára”, a „gyermekére”, sőt „gyer-
mekeire” hivatkozik az adományért folyamodó „sors-
üldözött özvegy” előtt a Tizenharmadik fejezet heti-
lapbeli változataiban. Az Új Idők 1931. június 28-i 
számában olvasható Panaszkönyvben meg azt olvas-
hatjuk, hogy Esti éppenséggel a gyerekeire hivatko-
zó feleségének panaszkodik a mákos rétes teljeséggel 
felesleges voltáról, a diós rétes tagadhatatlan maga-
sabbrendűségét hangsúlyozandó – mely vicces szem-
beállítás a későbbiek során természetesen teljes körű 
világmagyarázattá kerekedik.) Nincs mese, a műfaji 
kívánalmak és lehetőségek könyörtelenül megszabják, 
sőt felülírják az életrajzi adottságokat. Ha tehát a „re-
gényes életrajz” Hatodik fejezete úgy kívánja, akkor 

Estinek még testvérei sincsenek. Ámde annál inkább 
vannak költői elképzelései és eszközei a „színes, kel-
lemes”, azaz „fölszínesen” hazug mesemondás terén.

Ezek az Esti-szövegek látszólag tényleg nem akar-
nak semmi egyebet, mint minél „színesebben” szóra-
koztatni. A Tizenegyedik fejezet a halmozás és foko-
zás, a halmozásos fokozás (vagy fokozásos halmozás) 
alakzatára épül, más szóval a hatványozottan össze-
tett retorikai alakzatot túlozza el – novellaterjedel-
művé. Nem is beszélve arról, hogy az először 1930 
augusztusában megjelent írás mintha az 1929 októ-
berében napvilágot látott Esti Kornél naplója című új-
ságcikk egyik bekezdését („Ebben a nagyon előkelő 
szállodában…”) bontaná ki, azaz túlozná el kisepi-
kai formában. Bátran olvashatjuk hát a novellamére-
tű túlzásalakzat nyitóbekezdését, a „szállodák költé-
szetét” megszólaltató szövegtrillát – pars pro toto – az 
írásmű egészére jellemző költői tódításként. Hiszen 
valójában a bekezdésnyi felsorolás-alakzat, a történet-
mondást elindító fokozásos ismétlés – „Vannak (…) 
szállodák…” – ismétlődik meg valamivel nagyobb 
léptékben a tulajdonképpeni történetmondás során, 
a képtelenségükben hatásvadász részletek halmozá-
sában, mely léptékváltás ráadásul még tovább foko-
zódik a kötet egészén, vagyis a „költőhöz illő” alkal-
mi „töredékekből” összeállított szövegcsoporton be-
lül. Éppen ezért nem lehet mindegy, hogy a novella 
– és akár a teljes kötet – alapsejtjének tekinthető, mi-
vel a túlzás átfogó alakzatára épülő „szállodai” tár-
gyú „költészet” részletei arányosak maradnak vagy 
sem. Vagyishogy arányosan túloznak vagy sem. És 
itt megintcsak a harmadik novella úgymond udva-
riasságfilozófiájának megfelelő írásgyakorlat, az ol-
vasó iránti udvariasság és tapintat játszhat szere-
pet, hogy tudniillik mennyire él vissza Esti a hall-
gatósága türelmével, illetve a szerző az olvasó figyel-
mével. Alkalmazza-e időnként a  stiláris öncenzúra 
fékjét vagy sem. Tud-e, akar-e megálljt parancsol-
ni a hiperhabzékony halmozásalakzatnak vagy sem. 
Megzabolázza-e a  szövegét átfogó retorikai alakzat 
egyes részleteit vagy sem. Innen nézvést tűnik fon-
tosnak, hogy Kosztolányi a kötetbe szerkesztés során 
olykor megkurtított vagy egyenesen elhagyott bizo-
nyos szövegegységeket bizonyos novellákból, példá-
ul jelzőket a már eleve tetemes számú jelzők mellől. 
Olykor viszont éppenhogy hozzájuk toldott újakat – 
mint az alábbi részletben :

Vannak rideg, ünnepélyes szállodák, fecsegő szállodák, kor‑
hely szállodák, hetyke szállodák, rikító, sehonnai szállo‑
dák… (1930)

Vannak rideg, ünnepélyes, néma szállodák, fecsegő szállo‑
dák, korhely szállodák, hetyke szállodák, tüntető, rikító, 
sehonnai szállodák… (1933)

(kiemelések : BS)
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Ez esetben az 1933-as kötet szerzőjét mintegy magá-
val ragadta az 1930-as novella elbeszélőjének „költé-
szete”– és rátett még két lapáttal, azazhogy megtol-
dotta egy-egy jelzővel („néma”, „tüntető”) a már ele-
ve jelzőkben dúskáló halmozásalakzatokat. Persze, le-
het, hogy jót tesz az emelkedettebb „ünnepélyes” szó-
nak a szerényebb „néma” jelző szomszédsága. És hogy 
a „tüntető” jelző is valamiképpen előkészíti (s egyút-
tal talán visszafogja) a „rikító” kifejezés harsányságát. 
És ha már nem csupán egy jelző társul a „szállodák” 
szóhoz, akkor legyen inkább három, mint kettő ; mert 
hiszen a három is csak eggyel több, mint a kettő…

Meg egyébként is, hogyan fogalmazott Esti a  sa-
ját stílusáról a  bevezető novella szerződéskötése so-
rán ? „Javíthatatlan romantikus maradtam. Sok jelző, 
sok hasonlat. Ezt nem engedem elsikkasztani.” Szám-
szakilag mondva : Esti tíz hasonlatból legalább öthöz, 
száz jelzőből pedig ötvenhez ragaszkodik – mely vég-
összeghez a kötetét összeállító Kosztolányi utóbb még 
hozzá is tesz néhányat ; igaz, olykor meg elvesz belő-
le. Az Esti Kornél című kötet szerzője van, hogy hoz-
zátesz bizonyos részleteket a novellák eredeti változa-
tához, de van úgy is, hogy elhagy. Elhagyja például 
a tizenharmadik novellában a nagy tábla csokoládét 
a cukrászdából kilépő, majd azon nyomban a szeren-
csétlen özvegybe ütköző Esti kezéből – csak hogy ne 
legyen túl erős az eleve erős ellentét. De ugyanakkor 
a  tizenegyedik novellában meg hozzáteszi Esti pog-
gyászához a kéziratot rejtő krokodilbőr-táskát, ponto-
sabban hangsúlyozza annak létét – mert mégiscsak egy 
szépíróról van szó, aki éppenséggel a különleges kro-
kodilbőr-táskában őrzött „szerelmi dalfüzérén” (Gát‑
lások és átvitelek) dolgozik. Mint ahogyan a Hatodik 
fejezetben, sőt már annak Pesti Hírlap Vasárnapja-beli 
változatában is kiegészülnek méltóságteljes fekete hat-
tyúkkal a szabadkai Naplóban megjelent novella fehér 
hattyúi, amelyek már eleve dús méltósággal úszkálnak 
a gazdag németországi nagynéni kastélyának tavában…

Kiszámíthatatlan, ámde talán indokolható, azaz ér-
telmezhető, hogy mikor told és mikor nyes az 1933-as 
kötet szerzője, aki tehát valamiféle (elsősorban alka-
ti) rokonságban áll a kötet „javíthatatlanul romanti-
kus”, azaz jelzőkben és hasonlatokban tobzódó főhő-
sével (de nem azonos vele). Bármennyire is a „kevés 
dísz, kevés szó” stílusának elkötelezett „klasszikusok” 
volnának az Esti történeteiről tudósító névtelen elbe-
szélő „példaképei”. Minek értelmében a  „szállodák 
költészete”, ha már egyszer beindult, könnyen válhat 
fékezhetetlenné, legalábbis a  túlzásalakzatok retori-
kai tengelyén. (Mint ahogyan esetenként az Esti-kö-
tetet összeállító Kosztolányi sem megnyeste a  jelző-
ket, hanem tovább dúsította.) Nagyon úgy fest, hogy 
csak egyvalamit lehet tenni a lényegében kezelhetet-
len, mivel fékezhetetlen természetű halmozásos túl-
zásalakzattal : technikai értelemben lezárni. Ahogyan 

olvashatjuk is a bekezdésnyi alakzat legvégén : „Szó‑
val igen sokféle szálloda van.” (kiemelés : BS) A sar-
kosságában elegáns bekezdészárlatra rímel egyébként 
a teljes novella gyors berekesztése is : a történet legvé-
gén Esti ugyanolyan ötletszerű hirtelenséggel, ráadásul 
a szállodai szolgáltatások kiegyenlítése nélkül pattan 
fel egy történetesen éppen hazájába tartó repülőgép-
re, mint amilyen villámgyorsan toloncolják haza légi 
úton a névtelen elbeszélőt a Negyedik fejezet zárlatában. 
(De éppígy gyorsulnak fel az események a Tizenkette‑
dik fejezet utolsó bekezdésében is, ahol az alvó elnök 
sírjánál elszundikáló Esti, miután felrázzák álmából, 

„gyorsan gépkocsiba vágja magát”, majd „eszeveszet-
ten nyargal” az állomásra, végül „beugrik a már robo-
gó D.-vonatba”, amely „szikrazáporban, füttyentgetve, 
százkilométeres sebességgel vágtat Berlin felé”.) A fu-
turista jellegű ritmusváltásból következő novellazár-
lat technikai megoldását (a modern kori deus ex ma‑
chinát) mindkét esetben egy-egy banálisan vicces ös-
szegzés koronázza a hazugságról, illetve a tapintatról.

A dologi „sokféleségből” fakadó nyelvi bőség mint-
egy kárpótolhatja a műfaji, életrajzi vagy lélektani el-
várásaiban alaposan csalódott olvasót – már ha egyál-
talán ilyesféle elvárásokkal közelített volna az Esti Kor‑
nél című kötethez. Már ha elfeledkezett volna a nyi-
tónovella használati útmutatójáról : a bármiféle egy-
ségelvű „csirizelés” elkerülésére vonatkozó javallatról. 
Már ha nem érzékelné az életrajzi narratívának tűnő 
szövegsorozatot megtörő negyedik és hatodik (továb-
bá tizenegyedik) novellák poétikai ajánlatát a nem-hi-
erarchikus szemléletű, azaz megengedő és nyitott iro-
dalomértés fontosságáról – minek jegyében bátran 
alkalmazhatná a  „szállodák költészetéből” szemelvé-
nyező Esti zárófordulatát is : Szóval igen sokféle szöveg 
van. Sokféle Esti-szöveget lehet írni és – következés-
képpen – olvasni. Az 1933-as kötetben például pon-
tosan tizennyolcfélét, amelyeket azért valahogyan to-
vább is lehet csoportosítani, mely csoportok egyes tag-
jai között tehát lehetnek bizonyos hasonlóságok, ha 
másban nem, hát legalább annyiban, hogy, mondjuk, 
a Negyedik, a Hatodik és a Kilencedik fejezetek eseté-
ben a puszta ötlet válik a szöveg létrejövésének és mű-
ködésének elvévé.   

Bazsányi Sándor (Miskolc, 1969) : irodalomtörténész, kri‑
tikus. Wesselényi‑Garay Andorral közösen írt Kettős vakolás 
című kötete megjelenés előtt áll a Kalligramnál.
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A VÉRES KÖLTŐ
Széljegyzetek Kosztolányi Dezső
és Takács László Nerójához

Kosztolányi Dezső :
Nero, a véres költő
Szerkesztette Takács László 
Kalligram, Pozsony, 2011

Takács László : Irodalmi élet 
a Nero‑kori Rómában
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 
Piliscsaba, 2003

Takács László : Nero
Politikusi arcképvázlat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 
Piliscsaba, 2010

Nero és az avantgárd
Kosztolányi Dezső előbb a Nyugatban 
folytatásokban közölt, majd könyv 
alakban 1921-ben megjelent első regé-
nyének, A véres költőnek az értelmezés-
történetében alighanem közmegegye-
zés, hogy az írót főhősében sokkal in-
kább a művész, mint a politikus fog-
lalkoztatta („egy költőcske ül a trónon” 
– 111), és olyan „művészregény”-t al-
kotott, amelyben a tehetségtelen, ám 
hatalmával visszaélve magát előtér-
be állító dilettáns művész alakját teszi 
meg témájává. Ez az irodalomtörténeti 
közhely több szempontból is felülvizs-
gálásra szorul : ennek kiindulópontja 
mindenekelőtt az avantgárd (futuris-
ta és dadaista) művészet regényre gya-
korolt erőteljes hatásának feltérképe-
zése lehet. A véres költő remekül mu-
tatja be a korai kísérleti irodalom és 
művészet újításait és az ezek által ki-
váltott heves (konzervatív) reakciókat, 
egyúttal a futurizmus történetének azt 
a fordulatát, hogyan vált az anarchista 
mozgalomból hivatalos állami művé-
szet – aranytáblára vésett (153) isko-
lai tananyag – éppen a regény megje-
lenésével nagyjából egy időben. (Talán 
nem túlzás, ha Kosztolányi regényének 
– ezúttal az értelmezésben mellőzött – 
szexuális kontextusában azt a  zseniá-
lis megérzést is felfedezni véljük, hogy 
gyakorlatilag Mussolini hatalomra ju-
tásának pillanatában előrevetítette re-
gényével azt a [történelem]értelmezé-
si irányt, amelyet Pier Paolo Pasolini 
dolgozott ki több mint ötven évvel 
később, 1975-ben készült Salò, avagy 
Sodoma 120 napja című filmjében.)

Előföltevésem igazolása szempont-
jából jelentéktelen annak a  ténynek 
a mérlegelése, hogy az írónak – cím-
szereplője megalkotása során – szeme 
előtt lebegett-e bármilyen valós, kor-
társ személyiség (önmaga, D’Annun-
zio, netalán Szabó Dezső). Lényege-

sebb annak a  ténynek a  feleleveníté-
se, hogy miközben a kritikus Koszto-
lányi elismerően írt Kassák Lajos ko-
rai költészetéről, Szabó Dezső mellett 
maga is jelentős szerepet vállalt – kri-
tikusként és műfordítóként egyaránt 
– abban, hogy a Wagner és Nietzsche 
által megtermékenyített olasz futuriz-
mus magyarországi recepciója megin-
duljon. A futurista Gesamtkunstwerk 
befogadástörténete F. T. Marinetti 
1909-es alapító kiáltványának centená-
riumára eljutott annak belátásáig, hogy 
az olasz irányzat a 20. századi művészet 
minden (avantgárd) megnyilvánulásá-
nak kezdeményezője és ihletője volt, 
a költészettől a zenén, képzőművésze-
ten és formatervezésen át a színházig 
és a performanszművészetig.

A  regénybeli Nero művészetböl-
cseletében hangsúlyos szerepet játszik 
a  beporosodott hagyomány, az (újra-
olvashatatlan) klasszikusok elutasítá-
sa, az újdonság, a „giovinezza futuris-
ta” térnyerésének érdekében : „a halha-
tatlan költőket is halandóknak jelenti 
ki” (197) – írja Kosztolányi. A körü-
lötte alakuló művészkör értékrend-
je szerint Vergiliusnak „[m]inden be-
tűje halott. Kattogó versek, hivatalos 

állami költészet, lélek nélkül. Lejár-
ta magát. Ma azonban még nem me-
rik bevallani (…) egyetlen eredeti so-
ra sincs” ; míg Horatius „[h]ideg nyárs-
polgár. Alacsony és köpcös ember volt. 
Rövid lélegzetű. Versei is hamar kiful-
ladnak, mint a  gazdájuk. Nem tud-
nak szaladni. Aztán színei egyáltalában 
nincsenek” (169–171). Nero Claudius 
Caesar Augustus Germanicus meste-
réről, Senecáról is meglehetősen som-
más ítéletet alkot az egymás munkája 
iránt érzett kölcsönös unalom és ellen-
szenv (89–91) légkörében :

„Senecát pedig epés, gonosz és fon-
toskodó öregúrnak látta, aki irkál-
ja Erkölcsi leveleit, az ifjúság hasz-
nálatára, de életében bátortalan és 
erkölcstelen, szószátyár és szétfolyó, 
egyetlen szikrácska sincs benne az 
igazi költőből, aki nem okoskodik, 
hanem az őrület vadságával és érzé-
kiségével mer szólani. Zodicus és 
Fannius szintén így vélekedett. Ő 
a rhetor, a szónok, aki mondvacsi-
nált drámáit felcifrázza az ékesszólás 
színes cafrangjaival, de tartalom alig 
akad bennük. Mennyire nevetséges, 
hogy egykor felült ennek a féltékeny 
bolondnak. Kacagott rajta.” (149)

Seneca a „véres költő” első próbálko-
zásainak – szerinte „kinyalt ütem”-eit – 
olvasva még „önkéntelenül olyan moz-
dulatot tett, mint aki undok és nyirkos 
férget fog meg, melyet meg kell simo-
gatnia” (107), a regényben előrehalad-
va azonban már elismerően „hülede-
zett. Meglepőnek találta, hogy ilyen 
ötletei vannak. Amit lát és mond, az 
kétségtelenül friss és eredeti.” (137) 
A Nero ars poeticáját – „Minden köl-
tészet borzalmas (…) Nem cukrosvíz” 
(269) – irigy kritikával illető, fanyal-
gó, maradi véleményeket Kosztolányi 
elbeszélője ezzel a  megállapítással in-
tézi el : „Epe fröccsent nyelvükről. Le-
nyelték, mint valami undorítót, ami-
től arcuk is elcsúfult.” (501)

A  Kosztolányi-féle Nero költésze-
tének egyik újítása a nyelvi regiszterek 
keverése, a szleng beemelése a magas 
művészetbe : köre „a csapszékek kacs-
karingós modorában” versel, „külváro-
si irodalmi nyelven” (127). A Tacitus-
tól kölcsönzött mottó egyik meglátá-
sa, miszerint „költeményeinek formá-
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ja (…) nem egy szájból árad” (941), 
magában hordozza a dadaistáknál in-
duló, majd a  szürrealizmusban kitel-
jesedő Cadavre exquis (’pompás hul-
la’), vagyis a több szerző véletlenszerű 
együttműködéséből születő alkotás ko-
rai előképét. De éppígy ráismerhetünk 
Tristan Tzara versírási receptjének, az 
újságból kivágott szavak összekeveré-
sének és újrakirakásának módszerére 
az egyik Nerót ért bírálatban :

„Süvöltő marhaság. A szavak mint-
ha rothadt csirizzel vagy penészes 
kovásszal lennének összeragasztva. 
(…) Az igazi költőt homlokon csó-
kolta a Múzsa. Ővele nem esett meg 
ez a szerencse. Erre gondolt egyet. 
Nero homlokon csókolta a Múzsát. 
Erőszakot követett el rajta.” (181)

A regény egy pontján a betűk külön-
böző színével játszik (235), és külö-
nös érzéke van az abszurd iránt : „Az 
ég mért nem piros és a csillagok mért 
nem zöldek ? A tenger mért nem sár-
ga ? Az oroszlánok mért nem tudnak 
röpülni ? Mindenekelőtt pedig mért 
nem szülnek a férfiak is ? A férfiak fér-
fiakat, a nők pedig nőket.” (141)

Az olasz futurizmus esztétikájának 
egyik központi eleme, a sebesség kul-
tusza és a veszély szeretete tetten érhe-
tő a  Nietzsche Zarathustrájából köl-
csönzött kötéltáncos (73) alakjában, de 
ennél is egyértelműbben abban a  fo-
lyamatban, ahogy a kezdeti Vajúdó éj 
lezárultától, amikor Nerónak „viharo-
san dagadozott a melle, melyben a fi-
atalság, a határtalan, minden lehetősé-
get tartalmazó jövendő lüktetett” (85) – 
eljut odáig, hogy a versenyzés élményé-
nek kedvéért lemond a költői alkotás-
ról – ne feledjük, hogy Marinetti talán 
leghíresebb költeményét, az Óda a ver‑
seny‑automobilhoz című mesterművet 
Kosztolányi ültette át magyar nyelvre :

„Ki vágyakozott a szabadba. A gyöp-
re, hol az igazi életet láthatta, a cir-
kuszba, vérző gladiátorokat és izgal-
mas kocsiversenyeket nézni, mely 
fölkorbácsolta szenvedélyét és so-
ha nem békülő pártokra szaggatta 
szét a nézőket. A színészek divatju-
kat multák. Helyükre versenykocsi-
sok kerültek, durva fickók, a nép 
becézett bálványai, kik tapsok kö-

zött hajtottak, népszerűek voltak, 
ők is, lovaik is, sokkal népszerűb-
bek, mint bármelyik költő.” (A ver‑
senykocsis, 583)

Az „acél-faj szilaj istené”-ről ódát zen-
gő Marinetti és Nero kapcsán egyaránt 
találóak Szabó Dezsőnek a futurizmus 
előfutárát, Walt Whitmant dicsőítő 
szavai 1913-ból, A futurizmus : az élet 
és művészet új lehetőségei című esszéből :

„Minden fázisomban, az apol-
lói magamranézésben is éppúgy 
a  rohanó élet-akarat exaltál, mint 
a  dionizoszi tett-mámorban. Az 
élet szerinte egy sohasem kezdő-
dő végtelenbe folyó derült neve-
tés, s  szerinte az az Übermensch, 
aki ezt a nevetést a leghosszabb to-
vábbhangzásában rezonálja.” (Nyu‑
gat, 1913/1)

Ugyancsak a Zarathustra hatására utal 
a  púpos (139) alakjának beemelése 
a  regénybe az utcai akciók és happe-
ningek leírása során, de a „részvét és 
kegyetlenség közt” (123) az emberek-
kel bábként játszó (129, 665) Nero ép-
pen e marionett-játék kapcsán olyan 
esztétikai elveket vall magáénak, me-
lyekben a – Firenzében alkotó Gordon 
Craig közvetítésével az olasz futuris-
ta Deperóra és Prampolinire is hatást 
gyakorló – német romantika, minde-
nekelőtt Heinrich von Kleist (A mari‑
onettszínházról, 1811) ihletését is sejt-
hetjük. Az álruhás csínytevések egyik 
szórakozása, hogy „dicsérte a  csúnya 
lányokat, hogy milyen szépek s a szé-
pekkel elhitette, hogy csúnyák” (123) 
a jellemfejlődés során a „bájos” (581) 
esztétikai minőség érvényre juttatásá-
vá alakul :

„Hogy nevettem én mindíg Ve-
nust, hogy lenéztem, hogy utáltam 
a  szépség hivatásos istennőjét. So-
hase tetszett. Se ő, se a többi. Mi-
nerva meg Diana. Ők a  tömegéi. 
Ami szabályos és egyenes, nem le-
het szép. Az csúnya. Csak a  ször-
nyű és a ferde a szép, a rendellenes 
(…) Jaj, mennyire utálom a fönsé-
get.” (317, 321)

Kosztolányi szintén folytonosságot té-
telez föl a romantika és az avantgárd 

között, amikor utalást tesz Thomas de 
Quincy-re, aki a – Kleistre is jellem-
ző kegyetlenség – angolos manifesztu-
mát fogalmazta meg 1827-ben megje-
lent A gyilkosság mint a szépművészetek 
egyike című pamfletjében. Nero az om-
nipotens diktátor privilégiumában is 
esztétikumot keres politikum helyett, 
amikor fölteszi a kérdést : „Nem gon-
dolod, hogy aki öl, az szobrász ?” (643)

A véres költő álruháival, szerepjáté-
kaival – „[p]illanatról-pillanatra tudta 
változtatni szerepét, zökkenés nélkül, 
folyamatosan beszélt, minden hang-
nemben” (195) –, megistenülő színész-
ként, aki sohasem „nevetséges (…), in-
kább megdöbbentő és ijesztő” (379), 
a  romantikának és az avantgárdnak 
az élet és a művészet közötti határok 
feloldódásáról szőtt álmát váltotta va-
lóra : „Ő átélte azt, amit csak álmodni 
lett volna szabad.” (741)

Keresztények, zélóták, 
forradalmárok
Ismeretes, hogy a  katolikus egyház 
hagyománya Nerót tartotta az első 
keresztényüldöző császárnak, akinek 
uralkodása idején szenvedett vérta-
núhalált Péter és Pál apostol, sőt a ke-
resztények a  Jelenések könyvében és 
Lactantiusnál magát az Antikrisztust 
látták benne (a görög isopsephia sze-
rint a  sátáni 666 szám is levezethető 
a  Nero Caesar névből). Kosztolányi 
a regényében egyetlen utalást tesz val-
lási szektákra, ez azonban – ha alapo-
sabban olvassuk – korántsem egyértel-
mű, hogy a keresztényekre vonatkozik, 
hiszen a jeruzsálemi véres zsidó háború 
Nero uralkodása alatt is zajlott :

– Te most a  feketelábuakra gon-
dolsz, – mondta a császár ingerül-
ten – azokra, akik sohase fürde-
nek, a csipásokra, akik nem mos-
danak, a tetveshajuakra, akik nem 
fésülködnek, a  büdösökre, akik 
a  föld alatt laknak s  tébolyultan 
verik a mellüket. A forradalmárokra 
gondolsz, a római állam ellenségeire 
– és nem nevezte meg őket, akikre 
célzott. – Megvetem őket.

– Én – felelte Seneca – latin költő 
vagyok. Gyűlölöm őket, akik a vilá-
got vissza akarják vinni a barbárok 
korába, utálom bárgyú babonáikat. 
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Nincs elég kereszt és bárd, hogy vé-
gezzen velük. Az istenekben hiszek. 
(63–65 – kiem. : B. K.)

A  kritikai kiadás jegyzetanyagából 
megtudhatjuk, hogy a  „feketelábúak” 
kifejezés a történeti forrásokban nem 
az üldözött keresztényekre vonatko-
zik, hanem „a XIX. században azokat 
az algériaiakat nevezték így (pied‑noir), 
akik francia szülőktől születtek a fran-
cia gyarmatokon, de így nevezték az 
algériai zsidókat is. A keresztényeket 

– tudomásom szerint – sohasem ne-
vezték így.” (961) A  zsidó etnikum-
ra a  legegyértelműbb utalás A  véres 
költőben Poppaea Sabina alakja kap-
csán hangzik el (305), amit Kosztolá-
nyi 1925-ben, a Nyugatban megjelent 
remek írásában újra megerősített. Va-
lószínűleg Josephus Flavius történe-
ti munkái is forrásként szolgálhattak 
Kosztolányi számára, mivel azonban 
Flavius írásaiból a  második feleség-
ről csupán annyit tudunk meg, hogy 

„hívő asszony” és a zsidó ügyek támo-
gatója volt (932–933), ezért az etni-
kai besorolás a magyar író leleménye. 
A Vérző Magyarország szerkesztője azt 
viszont már regénye olvasójának fan-
táziájára bízza, hogy Poppaea Sabina 
alakjában olyan zélóta kémnőt véljen 
felfedezni, aki a  zsidó terror támoga-
tása mellett a  keresztények elleni fel-
bujtásért is felelős lehetett.

A  véres költő „színpadias” forradal-
mában (621) legföljebb gúnyképére is-
merhetünk a Julius Caesar elleni láza-
dásnak, melynek Shakespeare-féle fel-
dolgozását Vörösmarty Mihály nagy-
szerű fordításából is ismerhette Desiré. 
Talán nem lépek át a Kosztolányi-élet-
mű befogadástörténetének azon vonu-
latába, amely alkotásait – erőszako-
san – közéleti kérdések médiumaként 
igyekszik kisajátítani, ha feltételezem, 
hogy a Forradalom című fejezetben az 
író a  1919-es proletárdiktatúrára és 
Tanácsköztársaságra is utalhatott. Ez 
esetben viszont a fejezet egyes részletei 
nemhogy Szabó Dezső kicsúfolásaként 
hatnának, de nagyon is összhangba ke-
rülnek a  kolozsvári születésű író Éle‑
teim című önéletrajzának legjobb ré-
szeivel. „Ezek a mérsékeltek általában 
mind gazdag és hatalmas emberek vol-
tak s csak azért lázadtak föl, hogy még 
gazdagabbak és hatalmasabbak legye-

nek” (623) – írja Kosztolányi elbeszé-
lője, míg Szabó Dezső önéletrajzában 
így fogalmazott : a forradalmárok „az 
emberiesség jelszavaival kaparintott[á]
k meg a  kizsákmányolás minden le-
hetőségét” (Életeim II., Püski, 656). 
A  Kosztolányi által regénye írása so-
rán minden bizonnyal forgatott A zsi‑
dó háború című művében Flavius olyan 
leírást ad a zélóta rémuralomról, ami 
sokban emlékeztet a Nero megjelené-
se előtt egy-két évvel Magyarországon 
tomboló vörös terrorra :

„A  legnagyobb és legkisebb bűnre 
csak egyféle büntetés volt : a halál. 
És csak az számíthatott kíméletre, 
aki a legalacsonyabb néposztályba 
tartozott ; akár azért, mert nem volt 
nemes származású, akár, mert sze-
gény volt. (…) De aki pénzt adott 
nekik, azt átengedték, és csak az 
volt áruló, aki nem adott pénzt. 
Így történt, hogy tulajdonképpen 
a  szegényeket gyilkolták, a  gazda-
gok pedig megvásárolták a szökést. 
(…) Nem bírom egyenkint felso-
rolni gaztetteiket, s  ezért röviden 
csak annyit mondok, hogy véle-
ményem szerint, soha egy más vá-
ros sem szenvedett annyi minden-
félét és emberemlékezet óta nem-
zet nem volt még féktelenebb a go-
noszlelkűségben.”

(J. Flavius : A zsidó háború)

Mint ismeretes, a történetben Poppaea 
Sabina pályafutása meglehetősen szo-
morú véget ér.

A kritikai kiadásról
Takács László klasszika-filológushoz 
méltó alapossággal végezte el A véres 
költő kritikai kiadásának munkálata-
it. Az autentikus szövegváltozat lét-
rehozása során nem könnyű feladatot 
vállalt magára, hiszen ahhoz át kel-
lett böngésznie a  regény szinte teljes 
egészében rendelkezésre álló erede-
ti szerzői kéziratát, a több részletben 
készült gépiratot, a  folytatásos folyó-
iratközlést és a  Kosztolányi életében 
megjelent összes kötet formátumú ki-
adást. A Kalligramnál elindult Koszto-
lányi-sorozat készítői közül először Ta-
kács figyelt fel arra és tulajdonított je-
lentőséget annak, hogy a kézirat lap-

jai rengeteg különböző papírtípuson 
olvashatóak. A  katalógusba szedett 
huszonnégyfajta papírlapnak a  kelet-
kezéstörténet feltárásában jutott fon-
tos szerep, mert „a papírok elkülöní-
tésének az ad jelentőséget, hogy a re-
gény kéziratának különböző pontja-
in felbukkanó azonos típusú papír azt 
mutatja, hogy K[osztolányi] a regény 
különböző részeit föltehetően egy idő-
ben írta, akkor, amikor ugyanazt a pa-
pírt használta. Ez, persze, nem jelen-
ti azt, hogy ezek a részek bizonyosan 
ugyanakkor születtek, csak azt, hogy 
nagyjából egy időben formálódtak vég-
legessé”, arra viszont fényt derített, 
hogy „a regény elejét újraírta, miköz-
ben a  korábbi változatot megsemmi-
sítette” (791).

A kritikai kiadás felépítésében kö-
veti a  sorozat eddigi darabjait : a  re-
gény szövege dupla oldalakon olvasha-
tó (egy jelekkel magyarázott és egy le-
tisztázott változatban), alapos magya-
rázó jegyzetanyaggal segíti A véres költő 
értelmezésében szakmailag is elmélyül-
ni kívánó olvasót, beszámol a magyar 
és idegen nyelvű kiadásokról, feltár-
ja a történeti és filozófiai forrásokat és 
a  keletkezés körülményeit, Kosztolá-
nyi saját önreflexióit, valamint részle-
tesen bemutatja a regény recepciótör-
ténetét a Bangha Béla-körhöz tartozó 
Kállay Miklós első kiadáshoz írt elősza-
vától egészen Szegedy-Maszák Mihály 
2010-ben megjelent Kosztolányi-mo-
nográfiájáig.

A teljesség igénye nélkül ezúttal az 
idegen nyelvű kiadások történetének 
néhány különösen érdekes mozzana-
tára hívnám föl a figyelmet. Sejthető-
en Harmos Ilona – Heller Ágnes kije-
lezését kölcsönözve – „népi elkötele-
zettsége” is szerepet játszhatott abban, 
hogy ugyanabban az évben, 1927-ben 
jelent meg a regény angolul New York-
ban és oroszul Leningrádban. (Az ös-
szeesküvés-elméletek kedvelői számá-
ra izgalmas lehet, hogy Trockij – akit 
oroszországi fajvédő terrorja kiépítésé-
ben New York-i milliárdosok segítet-
tek – éppen 1927-ben fordult szem-
be Sztálinnal, a Mussolinivel azonos 
évben, 1922-ben hatalomra kerülő 
kommunista diktátorral.) A véres köl‑
tő első és máig legtöbb kiadást meg-
ért átültetése a Joseph Klein-féle, elő-
ször 1924-ben megjelent német fordí-
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tás, amely kiérdemelte Thomas Mann 
elismerő, és legtöbbször máig előszó-
ként funkcionáló Kosztolányihoz írt 
levelét. Míg némileg meglepő módon 
az első és egyetlen francia fordítás csak 
1944-ben látott napvilágot, miközben 
Németországban 1929 és 1964 között 
egyetlen kiadása sem jelent meg : az 
a tény azonban, hogy ebből az egyet-
len francia kiadásból látványosan ki-
maradt Thomas Mann levele, szinte ki-
zárja, hogy a Vichy-korszak bármiféle 
transzgresszív gesztusát véljük fölfedez-
ni a mindenható diktátor francia nyel-
ven kiadott jellemrajzában. (A francia 
fordításhoz egyébként maga Koszto-
lányi is hozzáfogott, de ez töredékben 
maradt : a  kritikai kiadásban ezeket 
a francia töredékeket és a hozzájuk írt 
jegyzeteket Józan Ildikó, a magyaror-
szági műfordítás-elmélet egyik legjele-
sebb képviselője készítette.) A magya-
rul 2010-ig harminckét kiadást meg-
ért regényt tizenhat nyelvre fordították 
le, köztük vietnamira is, amely nép-
szerű az ázsiai országban, hiszen 1985 
óta már öt új kiadása látott napvilágot.

Irodalmi élet a Nero‑kori Rómában
Takács László jó évtizedes Nero-ku-
tatásainak első eredménye 2003-ban 
megjelent monográfiája volt, mely-
ben a császár uralkodásának „sötét ol-
dala” helyett a  korszak tárgyalása so-
rán mindenekelőtt azt szándékozta ki-
fejteni, hogy „ezek az esztendők a ró-
mai irodalom történetének egyik leg-
fényesebb korszakának évei” – ahogy 
a könyv hátsó borítóján fogalmaz. Sőt 
68 után a Birodalom keleti részén so-
káig élt a remény, hogy Nero nem halt 
meg, és hamarosan visszatér. Koszto-
lányi regényéhez hasonlóan Takács is 
hangsúlyozza, hogy a császár nem sta-
tikus karakter, hanem életének körül-
ményei okozták jellemének fokozatos 
változását : „alig másfél évtizedes ural-
kodása alatt minden tekintetben ször-
nyű változáson ment keresztül. Mint-
ha teljesen kifordult volna önmagából. 
Ez is szerepet játszott abban, hogy le-
gendává váljék.”

A  római irodalom ezüst korában 
született Seneca életműve és az első 
római regény, Petronius máig jelentős 
Satyriconja, Takács Lászlót azonban 
új szemléletű könyvében nem a  kor-

szak egyes, elszigetelt életművei fog-
lalkoztatták, hanem a „körökre épült 
szellemi élet (…) az a kapcsolatrend-
szer, amely Nero korának alkotóit egy-
máshoz fűzte” – az egyes írók ismer-
ték egymás munkáját, hatottak egy-
másra, viszonyrendszerek alakultak ki, 
melynek hálójában egyes szerzők idő-
ről időre rejtélyes halált haltak. Rész-
letesen olvashatunk a könyvben a kor 
irodalmi nyilvánosságának formáiról 
(a lakomákról, a  recitatiókról, a  szín-
házról és a könyvkiadásról).

Takács bemutatja Vergilius korszak-
b eli megítélésének A  véres költő kap-
csán is érintett ellentmondásosságát, 
Lu ca nus „anti-vergilianizmus”-át, de 
a  pontosabb forrásfeltárás alapján 
a  Ver gilius által népszerűvé tett Tró-
ja-téma magára Neróra is ihlető ha-
tással lehetett, hiszen Troica címmel ír-
ta egyetlen (elveszett) epikus költemé-
nyét. Figyelemre méltó a császár ural-
kodási idejének nőalakjairól (Agrippi-
náról, Octaviáról, Poppaea Sabináról) 
szóló fejezet, hiszen a korban nem rit-
kán előfordult, hogy „egy-egy művelt 
asszony tudóssága vagy tudálékossá-
ga a férfiak nemtetszését váltotta ki”.

A  monográfia igyekszik jóval ár-
nyaltabb képet felmutatni Nero tehet-
ségét illetően, mint ahogy az a felszí-
nesebb vélekedésekben – nem mente-
sen a Kosztolányi-regény recepciótör-
ténetének elfogultan közhelyes voltától 
– máig él. Mindenekelőtt igen jelentős 
szerepet játszott korában az irodalom 
patrónusaként, és bár a prózai műfa-
jokban (a szónoklásban, a  levélírás-

ban) minden bizonnyal kevésbé jeles-
kedett, költői tehetségét illetően „igen 
szélsőséges nézetek éltek már nem-
csak az uralkodása eseményeit meg-
örökítő történetírók, hanem saját ko-
rában is”. Hasonlóan ellentmondásos 
Nero előadó-művészetének megítélé-
se is. Suetonius szerint például „szíve-
sen és könnyedén verselt”, és ő elve-
ti azt a vélekedést is, miszerint mások 
műveit adta volna ki sajátjaként. No-
ha a  fennmaradt töredékek alapján 
ugyanazt a témát nehezebben érthető-
en dolgozta föl, mint például Lucanus, 
több műfajban is alkotott : nem állt tá-
vol tőle az epikus költemény és a sza-
tíra sem. Minden bizonnyal maga írt 
görög nyelvű verseket is – erre Kosz-
tolányi is utal regényében –, hiszen 

„aligha valószínű, hogy görögországi 
fellépőkörútján csak latin nyelvű mű-
veket énekelt a latinul nem vagy alig 
tudó közönség előtt”. Nero költésze-
tében érvényre juttatta „a hellenisz-
tikus költészetnek a  római irodalom-
ban a  neoterikusok által divatba ho-
zott varietas eszményét, azt azonban, 
hogy mindezt mennyire magas szín-
vonalon művelte, igazán megítélni 
nem tudjuk”.

A Nero-kori irodalomról adott re-
mek összefoglaló tehát semmi eset-
re sem a dekadencia és hanyatlás ko-
rát mutatja be, hanem „egy rendkívül 
pezsgő és színes” irodalmi élet világá-
ba vezeti be olvasóit.

Nero. Politikusi arcképvázlat
„Nero az államügyekkel alig foglalko-
zott, de azért jó uralkodónak tartot-
ták” (123) – vélekedik Kosztolányi 
A véres költőjének elbeszélője a regény 
egy pontján. Takács László második, 
2010-ben napvilágot látott monográ-
fiája, melyben a császár közéleti tevé-
kenységét vizsgálja, az imént tárgyalt 
kötethez hasonlóan nem a személyiség 
elborzasztó jegyeit kívánja újra elénk 
tárni, hanem érdeklődését az köti le, 
Nerónak hogyan „sikerült közel másfél 
évtizeden át megtartania a hatalmat”. 
A hatalomra jutást és a hatalmi ideo-
lógia kidolgozását, a gazdaság- és kul-
túrpolitikai rendelkezéseket, a kiélezett 
helyzetek bel- és külpolitikai döntése-
it, a császári és a magánemberi identi-
tás közti konfliktusokat, a pálya sors-
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fordító eseményeit, az ellene szőtt ös-
szeesküvéseket és a bukás utáni mene-
külési kísérletet végigkövető vizsgáló-
dás mindenekelőtt politikai aspektusú : 
fő témája, hogy „Nero egyes cseleke-
detei mögött milyen politikai számí-
tások húzódtak meg, s ebben hogyan 
volt segítségére az őt támogató politi-
kai, hatalmi – részben szellemi, rész-
ben katonai – elit. Mert hiába nevez-
zük monarchiának a principatust, biz-
tosak lehetünk abban, hogy tökéletes 
egyeduralom nem létezik. Még ahhoz 
is, hogy egy abszolút hatalommal bí-
ró uralkodó megtartsa uralkodói po-
zícióját, olyan erős politikai szövetsé-
gesekre van szüksége, akik legitimál-
ják hatalmát, és segítenek fönntartani 
az általa megjelenített politikai ural-
mat.” Csak egyetlen viszonyítási pont, 
melyre Takács is felhívja a figyelmet : 
Caligula császár, aki hasonló borzal-
mak elkövetése közepette mindös-
sze négy évig volt képes megmaradni 
az Imperium Romanum élén. A ma-
gánéletet és a  művészetet egyre in-
kább a közéleti tevékenysége fölé he-
lyező császár, akit uralkodása első sza-
kaszában jelentős tanácsadók segítet-
tek, fokozatosan vált egyre közönyö-
sebbé a  politikai kérdések iránt, így 
első feleségének, majd családtagjai-
nak meggyilkoltatása, később a  mér-
sékeltebb és a  Neróénál jobb diplo-
máciai érzékkel rendelkező Seneca és 
Burrus eltávolítása után már „a vele 
ellenséges vagy csak annak tűnő sze-
mélyekkel, csoportosulásokkal szem-
ben mindig a legkeményebben lép föl, 
s még jó, ha valakinek nem az életébe 
kerül, hogy nem hódol be”.

Ha Nero politikai tehetsége nem 
is volt mérhető Caesaréhoz vagy Au-
gustuséhoz, „törvényszerűen bekövet-
kező, elkerülhetetlen bukásával Róma 
egyik legellentmondásosabb uralkodó-
ja távozott a történelem színpadáról”. 
Az alapos forrásfeltáráson és a legfris-
sebb idegen nyelvű szakirodalom isme-
retén alapuló kötet nemcsak az ókor-
tudomány, hanem a  politikatörténet 
és -elmélet iránt érdeklődők számára 
is izgalmas olvasmány.   

  Benkő Krisztián (1979) : irodalom‑
történész, esztéta, műfordító. Könyvei: 
Önkívület (Kalligram, 2009); Bábok és au‑
tomaták (Napkút, 2011).

„Kapásból négy-öt ilyen történet tud-
ható ma is a városban.” Ez a mondat 
Jóry Judit Szerelem és gyászdal című 
kötetében olvasható, a  „66 epizód” 
egyikében. Ugyanis 66 rövid, pár so-
ros vagy pár oldalas epizódból, töre-
dékből, szövegvázlatból, rögtönzésből, 
jegyzetlapból, „vignettá”-ból áll a kö-
tet, összesen 136 oldalon. Melyik is az 
a négy-öt történet, teheti fel magában 
a  kérdést az avatatlan olvasó, mifé-
le történet, milyen városban ? Mikor 
van az a ma ? Ki tudhatja őket ? Nyil-
ván más aligha, mint a szerző, mert az 
ő pozíciójából fogalmazódik a  köny-
vecske, mégpedig úgy, hogy aki nincs 
beavatva a  „történetekbe”, az epizó-
dokba, a  tudásba, az magára vethet. 
Vagy legalábbis tudomásul kell ven-
nie, hogy a  lehetséges és néha épp 
hogy csak exponált történetek nin-
csenek kidolgozva ebben a könyvben. 
Az adott esetben a  „tudható” „törté-
net” mindössze annyi, hogy : „…a sze-
rető asszony, az asszony-szerető lánya 
lesz egy férfi szerelme”. Tehát a gyen-
gébbek kedvéért : egy – feltehetőleg – 
középkorú nőnek van egy lánya és egy 
szeretője, és a szerető elszereti a nő lá-
nyát. Vagy a lány a szeretőt. De ez már 
folytatás, következtetés, kombináció, 
ami nincs benne az 52. epizódban, 
ahogy az sem, melyik az a négy-öt ha-
sonló történet, amely kapásból tudha-
tó a városban.

A fenti „epizód” folytatásában töb-
bek közt szó esik szerelmes levelekről, 
amelyek „történetek”, különféle írá-
sokról, különféle papírokon, és ezek-
ben az írásokban „szó esik a lombikok 
belsejében fortyogó, párálló, bugybo-
rékoló és kiömlő és lecsorgó nedvekről, 
párlatokról, varázsitalokról, szerelmi 
bájitalokról, serkentő és ajzószerekről 
s az élet örök élet és ifjúság ismeretlen 
vegyi összetételű anyagáról, amelyek 
különös ízűek és titokzatos színűek, az 
összes ásványok és drágakövek árnya-
latait mutatják. És szó esik a psziche-
delikus, vibráló, világító, fluoreszká-
ló és foszforeszkáló színekről.” Tehát 

G Y Ö R F F Y  M I K L Ó S

Verbális TASIZMUS
Jóry Judit : 
Szerelem és gyászdal
Kalligram, Pozsony, 2011

egyfelől négy-öt ilyen történet a  vá-
rosban, másfelől az örök élet és ifjú-
ság ismeretlen vegyi összetételű anya-
ga. Hogy is van ez ? Eléggé vad és me-
rész az elegy, katyvasz-gyanús, de et-
től akár még varázsital is lehet.

Jóry Judit fura jelenség a  kortárs 
irodalomban : első könyvét, a Vetkőz‑
tetik a menyasszonyt című „Képek egy 
regényből”-t 59 éves korában publi-
kálta, ezt a  harmadikat, a  66 epizó-
dot pedig 66 éves korában. Engedtes-
sék meg nekem ennyi – talán tapintat-
lan – bennfentesség, elvégre a benn-
fentesség Jóry írásainak egyik fő szó-
lama, továbbá én is abból a városból 
való vagyok, amelyben csonka törté-
neteinek, emlékképeinek, feljegyzé-
seinek egy része „játszódik” – vagyis 
a  legkevésbé sem játszódik, hanem 
valamilyen szövegformát ölt. Egyelő-
re szögezzünk le annyit, hogy jó cí-
meket ad könyveinek. „Vetkőztetik 
a menyasszonyt” – ez olyasmit ígér si-
kamlósan, amit a narrativitást szintén 
tagadó könyv persze végül nem telje-
sít. „Szerelem és gyászdal” – ez szépen 
hangzik, és tömören, egyszerűen ma-
gába is foglal valamit, amiről a könyv 
szól, ha szól valamiről. Szerelem és ha-
lál – ezek lennének ugyanis Jóry témái. 
Nem több és nem kevesebb.

Jóry Judit, pontosabban az „(el)
beszélő”, aki hol a „nő”, hol a „lány”, 
név nélkül, egyfajta érdekes személy-
telenség, eredeti polgári foglalkozá-
sát tekintve, amelynek bőségesen ta-
lálhatók szövegnyomai a könyvében : 
művészettörténész, kiállításrendező, 
a  kortárs képzőművészet szakértője. 
Mint emlékező vallomásaiból szin-
tén kiolvasható – mert végül is min-
den dekonstruktív gesztus ellenére 
ebbe a  hagyományba illeszkednek 
fragmentált epizódjai –, szoros szá-
lak fűzik Rómához, az itáliai művé-
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szethez, olasz barátokhoz. „Soká lett 
ismert”, írja egy helyen a „nőről”. „Az 
más tészta, hogy nagyon sokan ismer-
ték, a nevét is, de intellektuális szem-
pontból és a  munka területén az is-
mertségre évtizedeket kellett várni.” 
Most tegyük félre, hogy mit jelent ma 
Magyarországon az ismertség, ki és 
milyen alapon mondhatja el magáról, 
hogy „ismert”, maradjunk annyiban, 
hogy az „ismert” művészettörténész és 

„nő” életének egy viszonylag kései idő-
pontjában írni kezdett, és írásait meg 
is jelentette. Ettől a pillanattól kezdve 
írásai – elvben – nem privát személyé-
nek, „ismertségének”, bennfentessé-
gének függvényében, nem valódi ne-
vükön megnevezett vagy felismerhe-
tő barátainak és ismerőseinek, „a vá-
rosnak” a  perspektívájában olvasan-
dók, hanem mint irodalmi szövegek. 
Annál is inkább, mert mint könyvé-
nek fülszövege ígéri : „Jóry Juditnak 
kivételes képessége van rá, hogy jó-
zan kívülállóként, már-már személy-
telenül valljon léte legmélyebb titkai-
ról – vágyról, fájdalomról, szorongás-
ról, sorsról –, miközben mi sem áll tő-
le távolabb, mint az érzelmes, túlbur-
jánzó, vallomásos próza.”

Ha eddig nem derült volna ki, szö-
gezzük le most már azt is, hogy a Sze‑
relem és gyászdal se nem regény, se 
nem novelláskötet, még a  posztmo-
dern „anything goes” értelmében sem. 
Az „epizód” mint a  könyvbe foglalt 
szövegegységek műfaji megnevezése 
tetszőleges és még metaforikusan sem 
értelmezhető. Vonalvezetésüket, ter-
jedelmüket és hangnemüket tekint-
ve egyaránt csapongó, heterogén fel-
jegyzésekről van szó, amelyeket vala-
miféle egységbe, kompozícióba leg-
feljebb a szerzői beszédmód bizonyos 
nyelvi jellegzetességei, valamint vis-
szatérő témavariációk foglalnak. Jóry, 
úgy tűnik, tudatosan hanyagul, há-
nyavetien, köznapi zsargonban, he-
lyenként már-már argóban ír (kipur-
cant, infó, hetero csávó, sztyuvi, biz – 
inkább : bis – gromoboj stb.). Jellem-
ző formái a felsorolások és a hiányos, 
névszós mondatok. De nemcsak ron-
gálja, redukálja a nyelvet, olykor a he-
lyesírást is, hanem helyenként szeces-
sziós ornamentikával, jelzőhalmozás-
sal cifrázza is. Ahogy domináns témá-
ja az érzékiség, az Érosz, a nyelvhez is 

érzéki viszony fűzi. Egy alkalommal, 
különösebb motiváció nélkül, csak-
nem egy oldalon át ételneveket sorol 
fel egy vagy több képzeletbeli étlap-
ról – de mintha nem annyira gaszt-
ronómiai képzeteket akarna kelteni, 
hanem inkább verbálisan élvezkedik : 

„zöldborsós jércemell szeletek bodzás 
kerti kavalkáddal”. Egy másik helyen 
egy bőrnoteszből olasz fiúk nevét és 
címét sorolja. Jegyzetfüzet benyomá-
sát keltik, de egyben a posztmodern 
idézettechnikának is eleget tesznek 
az irodalmi idézetek, hivatkozások. 
Egy „epizód” – csak úgy „kapásból” 
– versidézetekből áll : Marlowe, Janus 
Pannonius Nagy László fordításában. 
Az előzőben egy zsoltáridézet találha-
tó – filmekre, a meleg fiúkra és Jung-
ra vonatkozó esetleges észrevételek kö-
zött. Fontos szerepet játszik A Mester 
és Margarita : szövege helyenként be-
szüremkedik Jóry szövegébe : az utol-
só, amúgy szép és erős epizódot el is 
rontja a végkicsengésnek szánt öncélú, 
irodalmias Bulgakov-idézet. Cervan-
tes és Lorca is színre lép. Önreflektá-
ló kommentárként olvasható egy He-
mingway-re vonatkozó idézet, amely-
nek írójáról nem derül ki, kicsoda : 

„Számomra a  vignetták elsősorban 
Hemingway első novelláskötetének 
rövid írásaira utalnak…” Jóry talán 
ilyen Hemingway-vignettáknak kép-
zeli „epizódjait”, de nem azok.

Az irodalmi utalásoknál még fon-
tosabb szerepet játszanak a képzőmű-
vészetiek. Nemcsak festmények, fres-
kók, szobrok, hanem képzőművészek 
tragikus történetei is. Ezek helyenként 
már-már csakugyan történetek, töre-
dékesen elbeszélve. Egy női kőszo-
bor agyonnyom egy festőt. Egy idő-
södő művész a  vonat alá ugrik, mi-
közben mobilon beszél fiatal felesé-
gével. A  történet töredékes, de leírá-
sának négyszer rugaszkodik neki az 
elbeszélő. Egy festő a  Caravaggiora 
emlékeztető képét felvágja apró dara-
bokra, 64 ikonra. A Százados úti mű-
vésztelepen eltörik a főnyomócső, és 
ugyanakkor egy ott lakó művész fel-
vágja az ereit. A nő a Szultánnak ne-
vezett festőtől újpesti lakásában ké-
pet kap ajándékba. A lány Rómában 
felkeresi Amerigo Totot. „Sokat be-
szélt a pasi, a lány hallgatta. Ez ment 
a férfinak. Fogadások, rózsa a gomb-

lukban, jó autók, limuzinok, jó kap-
csolatok a Via Veneton. Valószínűleg 
így sodródott a Keresztapába az ifjabb 
Corleone egyik testőreként.” Tény-
leg, rémlik valami az embernek, hogy 
Amerigo Tot felbukkan abban a film-
ben. Legendás filmeket és rendezőket 
is emlegetnek a feljegyzések : Antoni-
onit, Bergmant, Polanskit, Bertoluccit. 
Marlon Brandót Az utolsó tangóban, 
Kevin Klinet, Rob Williamset, Jeremy 
Ironst – nem Yronst. És Grünit és Fri-
cit. Ők magyar filmrendezők. „Grüni 
egyszer elhívta a  lányt a  Filmmúze-
umba. Azután hazakísértette magát.” 
Nyelvtan : a fiú (magát) a  lánnyal ? – 
a  mondat így érthető, ami Grünire 
nézve kissé kínos, vagy a lány (magát) 
a fiúval ? – ami viszont abszolút kon-
vencionális. Frici többször is szóba ke-
rül, ő a Glamour rendezője, aki kilőt-
te az egyik szemét gyerekkorában, és 
filmjében Rilke nyomán Pauer Gyu-
lával átszúratta a természetes halállal 
elhalálozott nagyapa szívét. Ő az egyi-
ke azoknak a nevükön nevezett, való-
ságos és egyben, a könyv vélhető ér-

tékrendje szerint, legendás személyek-
nek, akik a nő időtlen múltját idézik. 
Vannak még jó néhányan : Voith Ági, 
Schiffer Ferike, Bódy, Udo Kier, Bá-
lint András, Karátson Gábor, Keserü 
János és Katinka stb. Mások nincse-
nek a nevükön nevezve, de a beavatot-
tak számára azonosíthatók. Van en-
nek jelentősége ? Nehéz megmondani, 
mert a könyv nem tűz ki olyan pon-
tokat, amelyekhez képest más pon-
tok jelentése és jelentősége meghatá-
rozható lenne.
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Van aztán az olasz szál. Mint már 
a  Vetkőztetik a  menyasszonytból is 

„tudható”, a  nő valamikor a  múlt-
ban, a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas 
években többször is hosszabb ide-
ig élt Rómában. Ez – főleg a sivár( ?) 
jelenből visszatekintve – csodálatos 
élmény, nagyszerű időszak lehetett. 
A  címlapfotó is ezt idézi : egy olasz 
fiú fotója a  fekete berliner kendőbe 
burkolt, szép csizmás magyar lány-
ról( ?) vagy nőről( ?), kopár téli fatör-
zsek előtt. Epizódok – ezek felelnek 
meg leginkább ennek az elnevezés-
nek –, római pasikról, pénztelenségről, 
palotákról, koszos konyhákról, kas-
télyokról, freskókról, templomokról, 
grófokról, hideg szobákról, szeretke-
zésekről szólnak. Történetről, össze-
függésekről itt sincs szó, de a képek 
elevenek, s  ha az olvasónak vannak 
személyes-irodalmi-filmes támpontjai, 
ki is egészíthetők. Ezeken az olasz vi-
gnettákon kívül olykor máshol is föl-
sejlik valami, amiről, ha úgy tetszik, 
képzelhetem azt, hogy : „lombikok 
belsejében fortyogó, párálló, bugy-
borékoló és kiömlő és lecsorgó ned-
vek, párlatok, varázsitalok, szerelmi 
bájitalok, serkentő és ajzószerek s az 
örök élet és ifjúság ismeretlen vegyi 
összetételű anyaga”. Egyszóval a  sze-
relem, az érzékiség és a halál verbális 
boszorkánykonyhájában főtt vagdalék. 
Olykor mintha a Macbeth boszorká-
nyainak posztmodernizált varázsigéit 
hallanánk. De hol van Macbeth, vagy 
a Lady, aki lemosni próbálja kezéről 
a láthatatlan vért. Hol van a verbális 
kunsztok mögött a tragikus rémekkel 
viaskodó ember ? Akár férfi, akár a nő ?

A szerelem, a halál, a halandó-esen-
dő emberi test képei is felsorolások-
ba, esetleges és zanzásított eset-ki-
vonatokba préselődnek. Talán mági-
kusnak szánt, de valójában többnyire 
csak tetszőleges verbális konfiguráci-
ókba. Egy-egy három-négy soros be-
kezdésben „hatalmas szerelmeskedé-
sek”. Fiúk-lányok lezuhannak. Egy 
lány mint sztyuvi, egy fiú mint ejtő-
ernyős. A  kislánynak ki kell mosni 
a gyomrát, mert a nagyanyja feltehe-
tően vele etette meg az altatóját. A vo-
nat alá ugró festő : „végtagok, látsza-
nak az inak, izmok, mintha lenyúzták 
volna a húst”. Nyitott hasüreg, tekere-
dő belek. Cselédlányok megmérgezik 

magukat. A nőnek eltörik a csuklója, 
„a gipszelők rávetik magukat a  nőre. 
A  szoba illuzórikus, az álmennyezet 
félig leszakadt, látszanak a helyes gip-
szelők ledobott ruhái, zoknijai, pulkói, 
ételei. Szalonna, felvágott, kenyérma-
radékok, savanyúpaprika, üdítők és 
ordít a  tévéjük, amit az orvos is fél-
szemmel néz. Amúgy profik, édesek.” 
A római Camposanto, Keats sírja. Or-
bitális ejakuláció a szűzlány kezében, 
egy NDK-beli sátorban, egy szőke né-
met fiú a  spermaeső forrása. Kefélé-
sek, elélvezések egyébként is gyakran. 
Közben dől a vér az öngyilkos művész-
telepi művész ereiből. „Cs. T. tüdő-
rák, irreverzibilis. Még húzza egy da-
rabig. De már nem locsolja a muskát-
likat az erkélyen.” A pszichiátert, aki 
osztálytárs volt, leszúrja egy betege. 
Egyébként is, „a nő szíve mindig ös-
szeszorul, ha bajról, balesetről, beteg-
ségről hall. Reggel is, este is, napköz-
ben is.” Erről eszébe jut Jesua kivég-
zése Bulgakovnál, és idézi is mindjárt. 
Meghalt Bódy is, Michael Jackson is, 
Elvis Presley is, Ómama is, Körner 
Éva is. Annak idején Jacques-Louis 
David Marat is. Egy metró-élmény 
a Hádészra emlékezteti.

Míg a  Vetkőztetik a  menyasszonyt 
hasonló szövegképei egy önéletrajzi 
regény körvonalait, vagy inkább le-
hetőségét rajzolták ki, a  Szerelem és 
gyászdalt teljes formátlanság jellem-
zi. Annak az olvasónak, aki ismeri az 

előző könyvet is, néha az a benyomá-
sa, hogy itt azok a darabok olvasha-
tók, amelyek abból kimaradtak. Hogy 
vannak visszatérő témák vagy motívu-
mok, ez önmagában még nem struk-
turálja az anyagot. Persze, mondhat-
nánk, a töredékes életet, az emlékezet, 
az érzelmek töredékességét és esetle-
gességét akár a véletlenszerű formát-
lanság, az egymásra dobált szövegké-
pek is megidézhetik. Éppen a képző-
művészet, a  ta siz mus ismeri (ismer-
te ?) jól ennek technikáit. Fölmerülhet 
az az érv is, hogy itt tulajdonképpen 
valami lírai kompozícióval van dol-
gunk. Szándékosan slendrián, ron-
tott szabadversek sorával. Végül is ki-
nek mi tetszik. Ha az ember a  ver-
balitás, a  szövegszerűség felől olvas-
sa a könyvet – ami meggyőződésem 
szerint ellentétes Jóry eredeti szándé-
kával, mert számára minden személy-
telenség és kívülállás ellenére fontos 
a referencialitás és a szubjektivitás –, 
akkor a bennfentesség tünetei, a be-
avatatlanok számára értelmezhetet-
len utalások is a  helyükre kerülhet-
nek. Akkor Grüni vagy Ági csak ne-
vek vagy fiktív szereplők, egy szöveg-
világ – nem éppen feledhetetlen – jelei.

  

  Györffy Miklós (Budapest, 1942) : 
kritikus, irodalomtörténész, műfordító. 
Budapesten él.

A K N A I  T A M Á S

„Mors peccatorum pessima”1,
avagy „a szerelővel — azzal nem …”

Jóry Judit : 
Szerelem és gyászdal
Kalligram, Pozsony, 2011

A  vignetták, epizódok, a  szekvenci-
ális szerkesztésű művek hatóerejé-
nek egyik komoly feltétele, hogy az 
elemenként akár teljes értékű poéti-
kai intenzitás miképpen sokszorozó-
dik-sokszorozódhat minőségében is, 
amikor például részegységként vala-
mely tagolt, tágasabb irodalmi keretbe 
kerül. A szonettkoszorú, a szabadvers 
és Wittgenstein Tractatusa2 már biz-

tonsággal eligazítanak a gondolkodá-
si és poétikai-retorikai dilemmában, 
hogy tudniillik bizonyos mondandók 
adagolása közben miképpen lehetsé-
ges a kötött vagy éppenséggel függet-
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len terjedelmi egységekben megjelenő, 
de alárendelt szövegrészeket a „nagy 
egész” által sugározandó jelentés in-
tenciójával összefogni.

Kezünkbe került most egy könyv, 
aminek áradó és személyes prózaíve 
a  belső gondolat és kifejezés párhu-
zamokra, rokon értelmű vagy hason-
ló hangalakú szavakra, képzettársítá-
sos jelentésrokonságra építve alakít ki 
egyidejűleg egy diffúz-széteső, más-
részt belső kapcsokkal mégiscsak egy-
ben tartott szövegszerkezetet. Jóry Ju-
ditnak a pozsonyi Kalligram Kiadónál 
2011-ben megjelent könyve díszítmé-
nyek nélküli, mai próza. Valamelyest 
a naplóirodalmi örökségre utaló em-
lékezési gyakorlat. Olyan emberi fi-
gyelem és olyan írói törekvések érvé-
nyesülésének terepe, ahol az őszinte-
ségnek az ázsiója mindennél nagyobb. 
A könyv egyik jelentésrétege a képző-
művészeti érdekeltség szociológiai és 
esztétikai jelenlétéből következően 
emlékeztet Bernáth Aurél Így éltünk 
Pannóniában kötetére 3. A művészet 
és művészek világában fogant élmé-
nyeket fogalmazza tovább Jóry mun-
kája egy megváltozott magyar való-
ságban, jobbadán a személyes és női 
mikro-valóságok felé fordulva. Kor-
festő jelentősége miatt különösen ki-
hívó szembenézésre provokál. Szemlé-
letünk vakfoltjaira kérdez rá, amiben 
egyes állításainak van, másoknak meg 
nincs helye, ezért vitára is késztet oly-
kor finom diszfunkcióival. Amik ta-
lán éppen a  poétikai természetű kí-
váncsiság nyomán létrejövő határ-
átlépések eredményei. Az avantgárd 
minden művével kapcsolatban ugyan-
ezt éreztük. Ezt vélelmezve kérdezzük 
kényszeresen : kinek szól az írás ? Lesz 
válaszunk rá.

És próbára tesz a szöveg, mert mi-
közben a telefonbeszélgetésekre emlé-
keztető lüktető és nem formál-logikai 
rendezettségű, de szemantikai érte-
lemben véve mégis világos üzenetek 
után kapkodjuk a fejünket, majd adó-
zunk az előadott bájos egyoldalúságok 
eredetiségének, észleljük saját és fel-
idézhető belső világunknak az itt fel-
mutatottnál sokkal együgyűbb moz-
gásait, differenciálatlanabb megnyil-
vánulásait. Ami aztán bizonyos kétség-
beesésre késztet az önnönmagunkkal 
szemben alkalmazható analitikus igé-

nyesség – sajnos általánosnak tűnő – 
hiánya miatt. Olyan intenzitású sze-
mélyesség – szinkronizáltan a  min-
den irányú figyelemmel és a felidézé-
si technikákban rejlő poétikai súlyú 
ismétlődésekkel –, néha bizarr benső-
ségesség árasztja el az olvasót, mintha 
a Tiresias emlői4 közelében jöttek vol-
na létre a  jelen passzusok. Amelyek-
nek cizellált díszletelemei onnan néz-
ve mintha egy nyolcvan évvel későbbi, 
budapesti időutazás fantáziált lelemé-
nyei lennének.

Később – az olvasás közben ez ma-
gától értetődik  – nyugtázzuk azt is, 
hogy mégsem lejegyzett telefonbe-
szélgetésről van szó, vagy szövegláda-
ként feneketlen szófosásról, ami ba-
rát–barátnő között jellemző mediá-
lis sajátosságokkal felruházva folyhat, 
hanem a  szertelenség látszatát fris-
sességbe olvasztó nyelvi kalandról is, 
ami a szlengek és az argó dekóruma-
itól a veretes művészettörténeti szak-
zsargonig a  legteljesebb szertelenség-
gel tocsog végtelennek tetsző lehető-
ségeiben.

Reménytelen kísérletet teszünk a 
66-os szám kaballisztikájának meg-
közelítésére, amit az epizódok egyér-
telműen helytörténeti krónikás üzene-
teiből, a „nő” általános porhüvelyébe 
bújtatott „én” önvallomásainak és ki-
zárólagos használatú mellékadatainak 
áradatából, a szerző írás közben meg-
élt éveinek számából, a Bulgakov idé-
zetek pozíciójából vélünk deriválható-
nak. Majd bizonytalanul nyilvánvaló-
vá lesz, hogy az olvasónak ez a válasz-
ra való képtelensége is a jelen lévő, de 
megfejthetetlen titokzatosság zónájá-
hoz tartozik, ami egyébként az egész 
írásművet átitatja, annak minden ér-
zékisége és kézzelfoghatósága ellené-
re. A  titokkal, mint a  csak sejthető 
energia-középponttal szemben nem 
tétetik fel a  banális kérdés – mert 
a szerző felismeri a műveletnek giccs-
be torkoltató veszélyeit –, hogy miért 
is úgy rendeződtek megidézett alak-
jainak sorsai, ahogy azt feljegyzésé-
ben részletezi : a  szerelem gyötrelme-
inek, küzdelmes szépségének, és köz-
vetlen közelében a halál, a gyász ma-
gasztos perspektívájának megfelelően ? 
Ahogy az utolsó epizód héjanász-sze-
rű kavarodásának és a Bulgakov leír-
ta Koponyák hegyének Mesteri össze-

kopírozódásában ennek tanúi leszünk. 
(66. epizód) Amit persze az író a már 
mitikussá lett „délelőtt tíz óra” törté-
nésének felidézésével a 60. epizódban 
ravaszul előkészít.

A könyv a köznapok ellenállhatat-
lan és egyirányú sodrásának felidézé-
sével egy újkori danse macabre mére-
tes allegóriájaként is hat. Az emléke-
zés és számbavétel epizódjainak szinte 
rondó formájú összekapcsolódása az 
élők sztereotip viselkedésének, a fizi-
kai és szellemi javaknak, a műveltsé-
gi és cselekvési formáknak viszonylag 
zárt közösségre kiosztható változatait 
teljes értékűen megmutatja. Jellemző-
en torlódik Jóry epizódjaiban egymás-
ra mindez, az élet anyagának együtte-
se, kaotikus színessége. Vitális expan-
ziója a telítettségnek éppoly benyomá-
sát kelti, mint a Villon költészet („az 
évek szállnak, mint a percek…”), mint 
Arany Hídavatásának (1877) kavargó 
felvonulása vagy a Lédával a bálban 
című Ady-vers (1907). A  számvetést 
ennek ismeretében és jegyében elvég-
ző ember megkerülni sem tudja a ka-
vargás irányát kijelölő kordont, hagy-
ja vezetni magát és a profán, dicsősé-
ges, kegyetlen, véletlen, buta stb. ha-
lálokra emlékezik. Gyászdalt ír.

Jelen méltatás címe az ifjonti szerel-
mi futamok életteli választásait is idé-
zi, e csapásokon a szerző és tanulmá-
nyait folytató bölcsész, színész, más 
művész és a  művészet felé iparkodó 
pályatársak bukdácsolnak – többek 
mellett – a  testi szerelem felfedezé-
sének és működtetésének titkokkal 
teli csodái és csapdái között. Elszó-
lás, ha tetszik, mégis megcsillan ben-
ne a  valahová tartozás és a  valaho-
vá nem tartozás evidenciájából vala-
mi, ami a sors működésének – itt bal-
jós – bizonytalanságai miatt különös 
közvetettséggel rajzolja ki Jóry kom-
petenciájának kontúrjait. Határokról 
van szó, amit látszólagos magabiztos-
sággal át-átlép, de amin túlról inkább 
csak megérzések, vélelmek formájá-
ban tehet közlést. Amíg a kopulációs 
aktusok sokféleségében és a  tetszőle-
ges előjelű, kombinációjú szexuális 
összeműködések kombinatorikájában 
tájékozódunk, lelünk rá a méltatás cí-
mében tartózkodó mondatra. (2. epi-
zód) Ma kirekesztőnek is mondhat-
nánk a jelen tágas kapcsolati esélyhal-
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mazának közepén a  kijelentést. Fel-
sorolás : „...tanárával, a pasija barátjá-
val, orvosával, kollégájával, főnökével, 
unokatestvérével, a barátja nőjével...” 
Sokakkal. A  „szerelővel nem...” De 
ne tegyünk elhamarkodott lépéseket. 
A Jóry által kijelölt élettér műveleti te-
rületeinek topográfiája ugyanis ab ovo 
kizárja a  síkon elterülő térség népes-
ségével a tartós érintkezést, így a ke-
veredés, az elvegyülés bekövetkezése 
a  szociológiai és morális inkonzisz-
tencia ténye miatt sem esélyes. (Jóry 
ebben a helyzetben – für alle Fälle – 
nagy biztonsággal szánna néhány ol-
dalvágást az inkontinencia eseteinek... 
Ahogy nem hagyja ki a  csukló-csik-
ló szópár csiklandó felsiklását sem... 
Egyebek mellett...) A „szerelők” pőre 
(27. epizód) világa még a rettenetesen 
közönséges osztályharcot is valószínű-
síti, az ököljogot és/valamint az ottho-
nos dekórumok nélkül berendezett in-
terieuröket, amikre a legteljesebb ide-
genséggel, ezért félreértésekkel terhel-
ten tekinthet a szerző. Nincs, ami nem 
dédelget. Nincs, vagy kevés az isme-
rete erről, ne akarjon bajt az ember 
lánya magának, mondja tehát : „sze-
relővel nem”.

Egy csekély jelentőségű elszólás jel-
zi, hogy amiről Jóry a maga szűk ös-
vényeit bejárva beszélni fog, az egy 
majdhogynem dezideologizált fel-
sőbb világ szigeteiről származó gyűj-
tés. A Gellért hegy oldalán, a római 
Gianicolón, a Rózsadombon tenyésző, 
vagy ott nemesített, majd gén-kezelt 
démonok és mitológiák termőhelyétől 
csak véletlenül távolodik el. De még 
ilyenkor is fel-felpillant a  művészet-
történész felsőbb „én”, Keserü Katin-
ka vérmezei ablakára, jóváhagyó bic-
centést remélve. A „felső világba” va-
ló gyors visszatérés garanciája a  ter-
ra incognita (szerelők földje) több is-
meretlenes képletével való találkozás. 
Ami a  rettenet maga. A  könyvben 
ezért mi már csak a visszatérés utáni 
kalandokkal, emlékekkel és áldozati 
szertartásokkal találkozunk. Itt már 
nincsenek és nem is fognak előfordul-
ni szerelők. Ennek a felsőbb világnak 
azonban éppoly akcióképes szabályai 
vannak, mint minden másképpen be-
rendezett világnak. Fogadjuk el, hogy 
létezik, és hogy több ok miatt inkább 
zártnak, mint nyitottnak létezik. Lé-

tezik egy varázslatos személyiség és 
egy biztonsággal leírható társadalmi 
kör, amelynek ellentétes (szerelem–
gyász) és rokon irányú (szeretet–sze-
relem–önszeretet–utálat stb.) meg-
nyilvánulásaiból az elbeszélés epizód-
jai származnak.

Az írásban a könyvről szólva előfor-
dult a diszfunkció kifejezés. Valame-
lyest magyaráznunk kell. Jóry akkor 
lép fel művével, amikor már nem a te-
hetségek számában, az invenció erede-
tiségében és kelletekorán feltűnő idő-
szerűségében „megkésett” a modern 
magyar művészet. A  hazai progres-
szív kultúrabefogadás közege sajnála-
tosan nem mérhető azokhoz az orszá-
gokhoz, ahol a polgárosodás gyökér-
verése százegynéhány éves előnyökkel 
következett be, vagy ahol messianisz-
tikus – spekulatív társadalmi-politikai 
technikák nem oltották ki erőszako-
san a szellemi (fizikai) felszabadulás 
fel-fellobbanó és művészetekben ki-
válóan kifejezhető vágyát. Gyenge 
vigasz. Miért ? Mert a  mű tényleges 
megvalósulása „közönség” nélkül alig 
értelmes, alig észrevehető. Jóry köny-
vének első és durva olvasata szerint 
a  bennfentes ínyencek számára érté-
kes adathalmaz csupán. Megerősíti so-
kak számára mindazt az értéktelensé-
get és hiábavalóságot, amit a modern 
művészet kifejezés takar. Ne legyünk 
azonban igaztalanok ! Valóság az, ami-
vel találkoztunk. A térség, amin az így 
felidézett „élet” fenntartásának for-
rásait a  szerző megtalálja, a kultúrá-
ban megvalósított vegetáció kultúrá-
ja, a kifinomult történeti tapasztalat 
mindig stilizált és mindig tovább-in-
terpretált, esztétikai természetű és igé-
nyű megnyilvánulásaival, amik min-
den gesztusra rátelepednek, minden 
kijelentést körbefonnak, minden ér-
velésben az így, és ebben a közegben 
létrejött kapcsolatok rendszerét kérik 
számon. De mert élőlények művelik 
mindezt, akiknek az esztétikai és lel-
ki természetű teljessé válás mellett fi-
zikai szükségleteik, testük van, vonat-
kozik és jellemző rájuk az organikus 
rendszerekben többnyire megtalálha-
tó nyerseség is.

Ami a nemek közötti vonzódásban 
és a halálban fejeződik ki, majd a sze-
relemben és a gyászban kulturális-mo-
rális intézménnyé stilizálódik.

A művek és azok körforgása, a mű-
vész, a  történész, születésük és ha-
láluk, szerelmeik és más érzelmeik 
pedáns lajstromozása pedig egy na-
gyon is érdekes tér-idő csapon át csö-
pögteti az olvasóhoz részeredménye-
it a  könyv epizódjaiban. A  nyelv is-
merős, az üzenet részben ismeretlen. 
Ez a valóság ugyanis legtöbbünk szá-
mára alig megismerhető, alig érdekes. 
De aki következetesen és folyamatos 
rákérdezésekkel, utómunkálatokkal 
a  közelébe kíván kerülni, amellett, 
hogy nem érdektelen művelődéstör-
téneti korpusz közepébe pottyan, rá-
jöhet arra is, hogy a „szerelem és a ha-
lál játékai” itt is emlékeztetnek a lenti 
világokban kiosztott lépésváltozatok-
ra. Beavatási szertartás is lehetne ezért 
a könyv, amely – ha már nincs más 
esély – a kultúrába visszamenekülés 
életmentő gyakorlatára oktat. Drámai 
szerelmek, érzékeny személyes miliő, 
nagy áldozatok sejtelme, példamuta-
tó életek és váratlanul kegyetlen halál-
ok, halálnemek szövik a sűrű hálót... 
A magyar művész (magas-értelmiség) 
közelmúltja vergődik benne.

Lehetséges persze szárazabban is 
meghatározást írni róla. Nincs egyéb-
ről szó, mint arról, hogy Jóry Juditnak 
negyedik könyve a Szerelem és gyász‑
dal. A „negyedik” már az avatott író 
kéznyoma, amelynek letapogatása so-
rán csekély helye van a zsengét meg-
illető türelemnek, miközben a  vele 
szemben támasztott várakozás akár 
fokozottabb is lehet, hiszen korábbi 
munkájával komolynak tetsző nem-
zetközi nőművészeti elismerést is ka-
pott. (Women-díj, New York). A lát-
szólag szerkezet nélküli hatvanhat 
epizódból egymásra rakódó szöveg-
koszorú a szerző által megélt, nagyjá-
ból a hatvanas évek közepétől az ez-
redforduló utáni első évtized végéig 
megfigyelt idő élményeiből és tapasz-
talatából kiszűrt mondandót ad köz-
re. Olvasás közben kézenfekvő lesz 
azonban, hogy a kérdéses munka rej-
tőzködő struktúráját a címet adó két, 
nagy kapacitású fogalomhoz : a szere-
lemhez és gyászhoz kapcsolható spe-
ciális nézőpontok szervezik. Számos 
jelenet viszont köztes tereket rajzol 
ki, amelyekben a  műtörténész vég-
zettségű szerző mestersége, szakmai 
kapcsolatai, egy-egy arcmás-töredék 
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vagy jelentékenynek gondolt olvas-
mány kivonata kínál „átszállást” a lét-
elméleti súlyú, ámde gyilkosan va-
lószerű és nyelvi megjelenésében az 
emelkedettet a  „mindennapival” ke-
verő jelenetekhez. A  lapidáris koráb-
bi meghatározás értékmentes halma-
zán túl olyan megközelítéseket is kí-
nál azonban a 66 epizód, amelyek az 
új magyar próza változatos és változé-
kony közegének teljesebb áttekintését 
is segíthetik.

A  könyv sűrűn rétegzett műfaji 
karakterjegyekkel rendelkezik, hi-
szen alapvetően naplószerűen le-
jegyzett történéseknek, tudósításnak 
tűnő feljegyzéseknek, műtörténeti 
ihletettségű interpretációnak, vagy fi-
lológia-gyanús lábjegyzetek aktivizált 
tónusainak tetszenek egyes megfogal-
mazásai. Értelmező szótári meghatá-
rozás, bibliaidézet, az epizódok folya-
mataira jól vonatkoztatható irodalmi 
és művészettörténeti forrásbetétek szí-
nezik az „így éltünk...” program meg-
valósítását. Egyes szám harmadik sze-
mélybe transzponált előadás a 66 epi-
zód, amelyben az „én”, következete-
sen „nő”, „asszony”, „lány”, vagy egy-
szerűen „ő” lesz. Ravasz grammatikai 
természetű látásmód átalakításra ke-
rül így sor, aminek hozadéka, hogy 
mindvégig őrizheti a  szerző szemé-
lyes ihletettségének, megrendülésé-
nek és egyéni módon szerzett tudá-
sának szentimentális erejét. De gya-
korolhatja az elkötelezett szemlélő 
impassibilitéjét is, amint egy kényel-
mes zsöllyéből szólítja elő szereplő-
it, játszathatja el velük önnön törté-
neteit, használhatja a  szavakat, ami-
ket nagy valószínűséggel sohasem ej-
tene ki a száján, de amelyek – amúgy 
– jól festik akár „elvegyülésre” is al-
kalmassá tevő hajlamait. Nem vélet-
lenül szentel Jóry a  18. epizódban 
egy teljes bekezdést a  Gustave Flau-
bert levélnek, ami a  Bovaryné írása 
közben született. Vagy a Marguerite 
Yourcenar-idézetnek, amit, mint Jóry 
könyvének egyik lehetséges kulcsát, 
magunk sem tarthatjuk az irodalmi 
lábtörlő alatt. „...Minden irodalmi mű 
így, látomásoknak, emlékeknek és tet-
teknek, elgondolásoknak, az élet so-
rán hallott vagy könyvekből szerzett 
információknak, no meg életünk tö-
redékeinek elegyéből épül fel.” Csak 

azért említem, mert a könyv támoga-
tói között találjuk az ELTE 1968-ban 
végzett művészettörténet szakos hall-
gatóit, és ebbe az évfolyamba járt Be-
ke László, aki Véletlen‑naplójában5 
az okozatiság logikáit bámulatosan 
felülíró, izgalmas dologi, szellemi stb. 
együttállások lejegyzését hozta, ami-
nek mint szemnyitó élményaktus-
nak mintát adó szerepe lehetett ab-
ban, ahogy Jóry epizódjainak belső 
történéseit és tárgyi mozgásait meg-
formálta.

Akarva-akaratlan kapcsolja ös-
sze a  vizuális művészetekkel is ba-
rátságban lévő olvasó Jóry kompo-
zíciós gyakorlatát éppen a  hatvanas 
évek közepén „csúcsra járó” Fluxus 
egyik európai főszereplőjének, Wolf 
Vostellnek a  munkásságával. Hogy 
nem önkényes e tételt idézni, arra 
magyarázatot és felhatalmazást ma-
ga Jóry könyve ad, amiben felidéző-
dik az Indigó-csoport. (51. epizód) 
Az pedig közismert volt, hogy Erdély 
Miklós Vostellel találkozott, kapcso-
latban voltak. Vostell egymás mögé 
állított röntgen lemezein a századkö-
zép „látleletei”.6 Exemplumok. Egyi-
ket sem látjuk a másik takarása nélkül, 
mindegyikre rávetül az előző és követ-
kező jelenetből egy-egy kis részlet. És 
mindegyik dokumentum. A  saigoni 
rendőrfőnök, a szépségszalonok, vízi-
sízők, halott gyerekek, meggyalázott 
vietnami asszonyok, amerikai reklá-
mok, hentesszerszámok stb. Sokféle-
ségük egymást fedő, egymáshoz kap-
csolódó figurációja csak az elszige-
telt látást nem teszi lehetővé egyedül. 
Jóry előadásmódjában – avval, hogy 
az orális kifejezés természetes laza-
ságait, váratlan betéteit, képzettár-
sításokban gazdag és kötetlen eset-
legességeit teszi írói nyelvének alap-
tónusává, minden színezéket és jel-
zést hordozó talapzatává – a nyitott 
mondatok és gazdag képzettársítások 
mindenre rávetülő, elszigetelhetetlen 
formája válik uralkodóvá. Ha szabad 
újra képzőművészeti párhuzammal 
élni, ahogy Joseph Beuys Zsírsarok 
(Fettecke), vagy Zsírszék7című művé-
nek metaforizációs terében a zsír fel-
szívódásának, el nem idegeníthetősé-
gének fizikai ténye a művészeti akti-
vitásra vetítve tételeződik, úgy találja 
meg Jóry a nyelvtani szerkezet réseit, 

a  szóalakok hasonlóságát, az időbe-
li egyezés tényét stb., mint az új kö-
zegbe, egy új jelentés-térbe történő át-
szivárgás lehetőségét, amivel aztán él 
is. Nem szertelenül teszi ezt, szövegét 

nem rombolja szét, csak a káosz kö-
zelségét érzékelteti. És az élet anyaga 
nem áll ellent ennek a kísérletnek, sőt, 
mintha még kínálná is magát bizonyí-
tékaival. Az írói nyelv és az élet egy-
másra találásának hátterében pedig 
mély világnézeti bizonyosságok van-
nak, amikre az epizódok között is tör-
ténnek utalások. Biblikusak, de saját 
felismeréseken alapulók is.

Az írott sorokhoz fűződő meg-
hitt viszonyának köszönhető az epi-
zódokból összeszőtt szöveg egyedül-
álló ereje, mélysége, noha az epizó-
dokból szerkesztett formával magá-
val már igen sok helyen találkozhat-
tunk. Jóry a munkában nem helyez el 
mesterségének művelésével kapcsola-
tos autoreflexív fejtegetéseket, semmi-
lyen műfaji, irodalmi, technikai kér-
dést nem elemez, nem tekint proble-
matikusnak, öntudatlan tehetséggel 
műveli a retorikát. Az alliterációk és 
más retorikai fordulatok használata 
olyan irodalmi nyelv kialakításának 
igényéből akad, amely könnyen em-
lékezetbe véshető, közelsége a beszélt 
nyelvhez, a  személyes és kötött szó-
használathoz nyilvánvaló – mondhat-
nánk helyenként, hogy szava járása 
lett néhány fordulat (michmachol, biz 
gromoboj, a tájak alluviálisak, a nők 
fanszőrzete trianguláris stb.). Női lá-
tásmódjának emelkedett finomságai 
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olvasható sort : „Akik gyűlölik az igazat, megbűnhődnek 
érte.” Mors peccatorum pessima et qui oderunt iustum 
delinquent.” 33 :22

2 Ludwig Wittgenstein : Logikai‑filozófiai értekezés (Trac‑
tatus Logico Philosophicus). Akadémiai Kiadó, 1962, 
1989, 1990 és Atlantisz, 2004.

3 Bernáth Aurél : Így éltünk Pannóniában. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1956.

4 A Tiresias emlői (Les Mamelles de Tirésias) Francois 
Poulenc két felvonásos, szürrealista vígoperája, amit 
Guillaume Apollinaire 1903‑as darabja alapján írt 
1947‑ben. Legutóbb 2011 nyarán játszották az oklaho‑
mai (Colorado) Central City Operában.

5 Beke László : Művészet/elmélet (benne a Véletlen‑nap‑
ló). Balassi kiadó, 1994.

6 Wolf Vostell. Elektronisch, Neue Galerie im Alten Kultur‑
haus, Aachen, 1970, Wolf Vostell. Mania, Galerie van de 
Loo, München, 1973, Vostell. Retrospektive 1958–1974. 
Neue Nationalgalerie Berlin, Staatliche Museen Preußi‑
scher Kulturbesitz, Berlin 1974, Vostell. Environments / 
Happenings 1958–1974, Arc2, Musée d’art Moderne de 
la Ville de Paris, Paris, 1975. 

7 Joseph Beuys Zsírsarok című munkájáról (1982) : Johan‑
nes AmEnde, Joseph Beuys : Joseph Beuys und die Fette‑
cke : eine Dokumentation zur Zerstörung der Fettecke in 
der Kunstakademie Düsseldorf, Edition Staeck, Heidel‑
berg 1987, Louwrien Wijers : Schreiben als Plastik. 1978–
1987. Ernst & Sohn /Academy Editions, Berlin/London 
1992, A Zsírszékről (1964) : Aknai Tamás : Egyetemes mű‑
vészettörténet 1945–80. Dialog‑Campus Kiadó, 2001. 
287–289. ld. A Fluxus tárgyai fejezet.

és ösztönös valóságközelsége, materi-
alizmusa sajátosan eredeti atmoszférá-
jú művet eredményezett. Életből vett 
exemplumok egész hálózatát nyújt-
ja, mert végeredményben az epizó-
dok mindegyike potenciális példázat. 
A „szerelem és gyászdal” megszületé-
sének hátterében a  példázatok erejé-
vel kifejezhető rejtett tartalmak van-
nak, és az epizódok (példázatok) eze-
ket felszínre hozzák. A szerző a Bul-
gakov-idézetekkel – mintegy indexált 
módon – a  gondviselés perspektívá-
jába helyezi a  könyvben életének és 
a  hatvanas években induló értelmi-
ségi nemzedék múltjának alkalmilag 
rendszerezett némely tükörcserepét. 
Ahogy ezt a 20. epizód példázata kö-
rültekintően érzékelteti.   

 Aknai Tamás (Budapest, 1945) : művé‑
szettörténész, egyetemi tanár.

Míg Darvasi László korábbi novellás-
köteteiben általában egy viszonylag 
egységes, kompakt kis világ mutat-
ta meg magát, addig a Vándorló sírok 
egy kifejezetten sokszínű, heterogén 
könyv. Az öt ciklusba rendezett húsz 
elbeszélés több korban és sokféle hely-
színen játszódik. Az első és az utolsó 
ciklus (Az Édenkert, A  szomszéd ha‑
lála) a  jelen világából merít, s mint-
egy keretezi a  múltbeli történeteket 
tartalmazó egységeket. A  második 
ciklus az ókori Kínába vezet, s címé-
vel (Kína visszatér) is utal arra, hogy 
Darvasinak nem ismeretlen és járat-
lan ez a terep. Az ezt követő Holm‑féle 
előadás novellái Jézus életének idejére 
datálhatóak, a negyedik nagy egység 
(Jézus‑manökenek) pedig a középkor-
ba kalauzol. Kulturális kaleidoszkóp 
ez a kötet, sokféle hagyományt, tra-
díciót és korszakot idéz meg, a Messi-
ás korától a spanyol inkvizíción, a tru-
badúrköltészet fénykorán át egészen 
napjainkig. A Vándorló sírok ráadásul 
nem csupán tematikájában szerteága-
zó, de a struktúra, az elbeszélésmód, 
a stílus, a szövegek ritmusa és hangu-
lata is nagy változatosságot mutat. Az 
első novellák például (Fa, Árulás, Te‑
regetés) letisztultak, puritánok, szerke-
zetileg szinte áttetszőek, ugyanakkor 
vannak jóval összetettebb struktúrájú, 
több szálon futó (A Holm‑féle előadás), 
vagy több idősíkot egymásba játszó 
(Fernando Asahar tökéletes élete) szöve-
gek. Egyes írásokban a tragikum ural-
kodik (Szegény Henrik), máshol a tra-
gikomikum, az irónia a meghatározó 
(Tanácsok kutyatartóknak). A novellák 
szinte egy fejlődési ívet rajzolnak ki, 
hiszen a kezdő, allegorikus, tragiku-
mot hordozó szövegek a kötet vége fe-
lé haladva szerkezetileg bonyolultab-
bá válnak, stílusuk pedig az abszurd-
hoz, a szürreálishoz közelít, egyes írá-
sokban (A Nagy Hullakereső Verseny) 
a szintén szegedi gyökerű Podmanicz-
ky Szilárd korai szövegeit, vagy akár 
Samuel Beckettet (Ha Wagner ferdéb‑
ben tartotta volna) juttatva eszünkbe

K O L O Z S I  O R S O LYA

BÁTORSÁGPRÓBA
Darvasi László :
Vándorló sírok
Magvető, Budapest, 2012

Közös pont is jócskán akad ebben 
a  sokszínű szövegvilágban. A  szép-
séges, erős, aforizmaszerű monda-
tok, melyek mindig is Darvasi véd-
jegyei voltak, megmaradtak. Ugyan-
úgy a csodák iránti vonzalom, a rot-
hadás, a borzalom szépséggé oldása, 
a  fantázia, a  képzelőerő kivételesen 
erőteljes jelenléte, a  meseszerűség – 
azok az elemek, melyek miatt a szer-
ző írásait gyakorta a mágikus realiz-
mussal rokonítják. Összekötik az el-
beszéléseket a szövegről szövegre ván-
dorló motívumok, melyek erős hálót 
képeznek a  kötetben. Ilyenek példá-
ul a szereplők arcán mászkáló legyek, 
darazsak, bogarak, melyek vélhetően 
a halál előhírnökei. A konkrét motí-
vumokon túl van néhány probléma, 
mely szintén rokonná teszi a hetero-
gén történeteket : a halál – más-más 
aspektusból – szinte mindegyik el-
beszélésben központi helyet foglal 
el. Ugyanez elmondható a  szerelem-
ről, a  művészet hatalmáról, a  való-
ság és ábrázolás viszonyáról. Darva-
si most sem adja alább, a  lét legvég-
ső kérdéseire keresi a  választ, némi-
leg ellentmondva ezzel annak a mai 
trendnek, mely irónia és szarkazmus 
mögé rejti az ezen kérdésektől való 
félelmét, a kérdések értelmetlenségét 
azok megválaszolhatatlanságával in-
dokolva. Természetesen nem ad vála-
szokat és definíciókat, „csupán” fel-
mutat néhány lehetséges változatot, 
valamiképpen a  szavak mögé rejtve 
a lényeget. Egészen más szerelemkép 
rajzolódik ki például a Szegény Hen‑
rik és a  Jaufre Rudel című novellák-
ban, mégis, a  lényeg ugyanaz : a sze-
relmet felemésztő, irányíthatatlan és 
uralhatatlan, tragédiába tartó folya-
matként, érzésként láttatja. A Szegény 
Henrik leginkább A veinhageni rózsa‑



101

bokrok világát idézi, főhőse egy kis-
lány, aki olthatatlan szenvedélyre lob-
ban a szomszéd birtokos iránt, s aki 
minden szörnyűségen át követi, ha-
lálos betegsége utolsó stádiumában is 
kitart mellette. A megpróbáltatások-
kal teli gyerekkort, az incesztust, a fo-
lyamatos nemi erőszakot szinte termé-
szetesként elfogadó Zsófia a szerelmet 
a teljes önfeláldozással, a megsemmi-
süléssel azonosítja. Az egyébként ki-
váló ütemű és erőteljes hatású novel-
la elején a következőket jegyzi meg : 

„Azt szeretném legelőször kijelenteni, 
hogy én, Berthold Müller lány, Zsó-
fia Müller, pontosan tudom, mi a sze-
relem. (…) A  szerelemben annyi ti-
tok sincs, mint amennyi a frissen ki-
sült cipóban, éppen csak értelemmel 
felfogni nem lehetséges.” Ez az első 
látásra paradoxnak tűnő kijelentés 
a szerelem mibenlétének meghatáro-
zására törekszik, s kiválóan érzékelteti 
azt is, hogy Darvasi az értelemmel fel 
nem fogható, a racionalitás eszközei-
vel birtokba nem vehető vidékről kí-
ván hírt hozni. A  Jaufre Rudel alap-
ja egy egészen másfajta szerelemkon-
cepció : a főhős itt ismeretlenül szeret 
bele egy nőbe, kinek létezéséről egy 
dalból szerez tudomást. A  remegő 
kezű dalnok évtizedekig ápolja ma-
gában ezt a plátói szerelmet, semmi 
nem veheti rá, hogy Hodernia her-
cegnővel találkozzon, úgy véli ugyan-
is, hogy a szerelem „a távolság szívé-
nek legmélyén lakozik”, s csak a lélek 
által teljesedhet ki, a testek találkozá-
sa csak elronthatja, elveszejtheti az ér-
zést. Az egyik novellában tehát a sze-
relme bomló, bűzlő teste mellett ülő 

kislányt, a másikban a távolról, isme-
retlenül szerelmes trubadúrt láthat-
juk, két ellentétes magatartás, még-
is kézzelfogható bennük az az őrület, 
az a megszállottság, mely valószínű-
leg minden szerelem sajátja.

A  szerelemnél is fontosabb prob-
léma itt a halál, mely szinte minden 
írásban központi helyet foglal el, va-
lamint a művész-lét kérdései, a művé-
szet ereje, az ábrázolás és a valóság kü-
lönös összefonódásának problémája. 
Szobrászok, festők, írók bukkannak 
fel, s illusztrálják a lehetséges művész-
sorsokat. A Fernando Asahar tökéletes 
élete hőse sokáig nem ír, mikor felfe-
dezi azt, hogy leírt szavai szinte azon-
nal valósággá válnak. De az elátko-
zott szencseni agyagból gyúrt szobrok 
életre kelése, a tökéletes Jézus-ábrázo-
lásra törekvő festő, Jacinto példázata 
mind arra reflektálnak, hogyan válik 
a művészet valósággá, hogyan képes 
sokkal több lenni puszta ábrázolásnál. 
A képzőművészetek mellett többször 
tematizálódik a költészet, az írás mes-
tersége, az írott szó és a valóság viszo-
nyának problémája. A Júdás című el-
beszélés így magyarázza a címszereplő 
írástudatlanságát : „Nem akart meg-
tanulni írni. Aki ír, másképpen em-
lékszik, mint ahogyan az ember szá-
mára szabadna. Aki ír, kiengedi lel-
két a testéből, hová pedig annak tar-
toznia illene a halála pillanatáig. Ha 
a lélek kiszabadul, bármi rossz történ-
het vele.” Bár az elbeszélő itt nem csu-
pán a művészi értelemben vett írásról 
beszél, az értelmezés kitágítható és 
az idézett elgondolás érthető minden 
olyan tevékenységre (elsősorban mű-
vészetre), mely a valóságot igyekszik 
megfogni, s  a  világról időtől függet-
len lenyomatot hagyni. Ennek értel-
mében a művész-lét veszélyt hordoz 
magában, a test és a lélek összetarto-
zását zavarja meg, szétválasztva, ami 
egybetartozik. Az írás ráadásul do-

kumentál, de nem képes identikus is-
métlés lenni, szükségszerű, hogy min-
dig módosít ábrázolni kívánt tárgyán.

Már az eddigi idézetekből is lát-
szik, hogy az európai kultúra és böl-
cselet számára meghatározó test–lé-
lek viszony is az érdeklődés kiemelt 
tárgya. A  szövegek sok esetben ref-
lektálnak erre, arról elmélkedve, va-
jon ez egy szoros összetartozás, netán 
egy egybe kényszerített, de kényel-
metlen oppozíció ? A  különböző te-
rek is fontos szerepet kapnak, az elát-
kozott hegyoldalak, a kertek, tenger-
partok mind túlmutatnak önmagu-
kon, nem csak a cselekmény helyszí-
nei, hanem titokzatos szimbólumok, 
metaforák is egyben.

Az elbeszélések közös jellemzője 
még a  sűrítettség, a kihagyásos szer-
kesztésmód. A  csodák, a  transzcen-
dens, a  dolgok mögötti lényeg irá-
nyába történő tapogatózás balladai 
szerkezetet kíván, nem beszélve arról, 
amit az egyik elbeszélő állít : „A  vi-
lág tele volt hibával, töréssel, repe-
déssel és hiánnyal.” Ha a világ ilyen, 
nyilvánvalóan nem ábrázolható tel-
jességet sugalló eszközökkel. A  ho-
mályok, elhallgatások, az ok-okoza-
tiság időként előforduló felszámolása, 
az érthetetlen történések és félmonda-
tok bátorságpróbára hívják az olvasót. 
Olyan kérdéseket vetnek fel, melyek-
ről szavakkal aligha hozható hír, s épp 
ezért – mert eszközként mégsem áll 
rendelkezésre más – olyan paradoxo-
nokkal, megmagyarázhatatlan űrök-
kel szembesíti a befogadót, melyek ki-
töltéséhez szintén nem kevés bátorság 
szükségeltetik.   

 Kolozsi Orsolya (1980) : a Szegedi Tu‑
dományegyetem Modern Magyar Irodal‑
mi Tanszékén folytatott doktori tanulmá‑
nyokat. Tanár, kritikus, Budapesten él. Ön‑
álló kötete: A szöveg árnyéka (Kortárs, 2011).
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Jean-Michel Maulpoix L’écrivain ima‑
gi nai re (A képzeletbeli író) című köny-
vének van egy igen megkapó állítá-
sa : az írót, avagy a költőt mindig csu-
pán a  múlt részeként tudjuk elgon-
dolni, mint aki már átesett saját halá-
lán. A könyv egy játékos és poétikus 
életrajz, amely bármely tetszőleges 
íróról szólhatna, hiszen az emberélet 
a  maga egyediségében megfoghatat-
lan, és a  képzelet számára már csak 
a  szimulákruma hozzáférhető a  hát-
rahagyott szövegeknek köszönhetően : 
amikor a szerző éppen nem ír, nem is 
létezik („Cessant d’écrire, je n’existe 
plus…”). Ezért a könyvek jelentik a re-
alitást a  szerző folyamatosan köddé 
váló alakjához képest. Az írás így vá-
lik a halandóság ellen folytatott, soha 
meg nem szűnő küzdelemmé, amely 
azonban mindig elvéti célját. Ha ol-
vasunk, az íróval találkozhatunk, de 
az emberrel nem.

A  Magyarországon kevéssé ismert 
Jean-Michel Maulpoix költészete ezt 
a nagy poétikai hagyományokkal bíró 
metafizikai kétségbeesést és melankó-
liát fogalmazza újra. A szerző maga is 
a 19. századi és a kortárs francia köl-
tészet tudós, mély ismerője, egyetemi 
tanár ; 2008-ban jelent meg tőle ma-
gyarul a Kékversek (Une histoire de bleu) 
az Eötvös József Collegium franciasza-
kos diákjainak és tanáruknak, Sepsi 
Enikőnek a fordításában a Typotexnél, 
2010 óta pedig a Ráció Kiadó jóvoltá-
ból a Nem Léptek a hóban (Pas sur la 
neige) című kötete is olvasható magya-
rul egy szintén az Eötvös Collegium 
kereteiből kinövő munkának, Kovács 
Veronika fordításának köszönhetően. 
Maulpoix magyar nyelvű megjelenése 
fontos esemény : nemcsak azért, mert 
a szerző neve ismerősen cseng a fran-
ciaországi irodalomkedvelők számára, 
és ezért a lemaradástól való félelmünk-
ben „illik” kis hazánkban is tudni róla, 
hanem azért is, mert Maulpoix és Ko-

vács Veronika szövege valóban új han-
got üt meg a  legfrissebb magyar köl-
tészethez képest. Emez mintha a szűk-
szavúságot, a nyelvi eszközökkel való 
takarékos bánást, s  olykor a  rontott 
nyelv poétikus lehetőségeit értékel-
né fel ; ezzel szemben Maulpoix köl-
tészete a költői anyag sokkal retoriku-
sabb, sokkal bőbeszédűbb, az emelke-
dettségben és a változatosságban gyö-
nyörködő kiaknázását részesíti előny-
ben. Különösen a Nem Léptek a hóban 
című kötetet kézbe véve tűnnek szem-
be a  tömör, prózaverssel sűrűn és rá-
érősen teleírt lapok.

Maulpoix versesköteteinek közpon-
ti témája tulajdonképpen nagyon egy-
szerű : az elmúlás dimenziójába helye-
zett ember. A véges és a végtelen, az 
egyedi és az univerzális közötti plato-
nikus kontrasztot mindig valamilyen 
tájélmény teremti meg a  lírai én szá-
mára. Ez a Kékversek esetében a tenger 
kékje volt, most pedig a behavazott ho-
rizont tágassága. Nem más, mint a ro-
mantikus tájképek és a  romantikus 
meditáció paradigmája munkál a szö-
vegekben, a  fenséges esztétikai élmé-
nye, amely során a természet erejével 
és méreteivel szembesülő emberben 
tudatosul egyfelől saját sebezhetősé-
ge, másfelől pedig életének egyedisé-
gében rejlő értéke. Így tehát a  tizen-
kilencedik századi hagyomány foly-
tonossága jól érzékelhető a kötetben, 
amely első olvasásra sok helyütt elme-
rülni látszik a gyönyörködtetés céljára 
teremtett költői képek felszabadult él-
vezetében, nemritkán pedig a hangula-
ti líra és az impressziók nyelvét beszé-
li. Ugyanakkor az értő olvasat számá-
ra világossá válik, hogy Maulpoix köl-

tészetét a poétikus nyelv kapacitásával 
szembeni kritikus magatartás is jellem-
zi, amely nem csupán abban nyilvánul 
meg, hogy kísérletező kedvvel írt köte-
tében nagy következetességgel gondol-
ja végig, hogy mennyi lehet egy meta-
fora – jelen esetben a hó motívumának 
– teherbírása, hanem abban is, hogy 
a behavazott tájat szemlélő, vagy az ab-
ban mozgó, a benne élő szubjektumot 
az írásnak mint meditatív és poétikus 
tevékenységnek a reflektált bemutatá-
sán keresztül viszi színre.

Ez azt jelenti, hogy – akárcsak az 
elképzelt író sajátos ontológiájának 
esetében – az emberélet végességre 
ítéltsége itt is a megváltó írás esélyei-
nek számbavételével kapcsolódik ös-
sze. A  hómező éppen ezért az írásra 
váró fehér lap metaforája a kötetben ; 
úgy is fogalmazhatnánk, hogy a  hó-
hullás és a  behavazott táj kettőse te-
szi lehetővé azt, hogy az ember jele-
ket, nyomokat hagyjon maga után, 
de azt is, hogy az emberi lét nyomai 
előbb-utóbb el is mosódjanak : „Vala-
ki járna a hóban, sárgásszürke téli ég 
alatt. Lassú, kissé nehézkes, hol közele-
dő, hol távolodó léptekkel. Nem több, 
mint fekete lenkabátba burkolt szilu-
ett. Sötét jelkezdemény a  fehérségbe 
zárva. Halad anélkül, hogy tudnánk, 
miért vagy merre. Nincs előtte látha-
tó ösvény. Semmi más, csak a hulló tél, 
amely hangtalanul elfedi lépteinek le-
nyomatát a hóban.” (21)

Az írás Maulpoix költészetében sok-
kal kevésbé célirányos, eredményköz-
pontú tevékenység, mint inkább a fi-
gyelem tudatos megfeszítése, várako-
zás. Akárcsak a  havazás a  hóban ha-
gyott lábnyomokat, a  tökéletes, esz-
ményi írás is elrejti a  papírra vetett 
jeleket : „Először csak hagyjuk hulla-
ni a havat lassan a papírra. Úgy intéz-
zük, hogy a szavak ne feledtessék a fe-
hérséget, amelyre rátelepednek. […] 
Mert ez volna a vágyam : fehér tintá-
val írni, zaj nélkül, szinte némán, nyu-
godt és egyenletes mozdulatokkal […]” 
(24). A vágy, hogy az alkotótevékeny-
ség megtisztuljon minden esetlegestől 

– az írással szükségszerűen együtt járó 
papírsercegéstől vagy Parti Nagy Lajos 
találó szavával, a grafitnesztől –, odáig 
fokozódik, hogy a  lírai én akár szíve-
sen le is mondana az írást hordozó pa-
pír tintával való bepiszkolásáról. A fe-

F Ö R K Ö L I  G Á B O R

„…a hó nem hullik,
hanem magába szippant”

Jean‑Michel Maulpoix :
Nem Léptek a hóban
Ford. Kovács Veronika.
Ráció Kiadó, Budapest, 2010
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hérség és a csend felértékelődik, mert 
lényegesebbek a  hallás és a  látás szá-
mára bennük rejlő lehetőségek, mint 
a  felületükön megvalósuló jelek. Az 
írás szándékának ez a hol melankoli-
kus, hol játékos visszavétele annak fé-
nyében nyeri el igazi jelentőségét, hogy 
a behavazott táj és a hóesés látványa 
milyen metafizikai tartalmakat vagy 
éppen hiányokat idéz fel a  prózaver-
sek elmélkedő költője számára.

A  hó mindenekelőtt az a  közeg, 
amely ég és föld átjárhatóságát biz-
tosítja : a  kötet szövegei azzal kísér-
leteznek, hogy mennyire lehet a  ha-
vazás eget és földet ideiglenesen ös-
szekötő eseményét metaforikusan 
a  transzcendencia és az immanencia 
közötti kapcsolat lehetőségére vonat-
koztatni. Hiszen a havazás vizuálisan 
a mennyei manna aláhullását idézi fel, 
ugyanakkor rögtön le is leplezi, vagyis 
földközelbe hozza az ég hétköznapi 
materialitását. A hó a világ – ég és föld 
– egyneműségének kézzel fogható bizo-
nyítéka. Ennek tudata, akár a hó alatt 
roskadozó táj látványa, lehet nagyon 
inspiráló, viszont az ég ürességével és 
Isten halálával is szembesít. Mintha 
a hó felmagasztalása és az ég leértékelé-
se is benne volna ebben a tömör meg-
állapításban : „Aki a havon jár, bukott 
égen jár.” (22) Az ég földre szállása, 
vagy inkább alábukása lehetővé teszi, 
hogy megváltozzon a  szemlélődő én 
szokásos percepciója, amelyet a világ-
ról és saját magáról alkot. A hó eltün-
teti a dolgok közötti esetleges, felszí-
ni különbségeket, elfedi a biztonságot 
nyújtó kontúrokat, és ezzel megnehe-
zíti a látvány befogadását és a tekintet 
tudatos irányítását. A biztos orientáció 
hiánya végül a nyelvhasználat már-már 
nyomasztó szabadságában mutatko-
zik meg : „A beszédhez nincs klaviatú-
ra. Nincsenek fekete-fehér billentyűi, 
amelyek hűségesen kézre állnak. Nincs 
más, csak a fehérség, úgy teszünk, min-
ta belepnénk.” (59) Az emberi megis-
merő képességnek és a beszédnek erre 
a végzetes aluldetermináltságára és irá-
nyíthatatlanságára csak az énvesztés tu-
datos vállalása jelenthet megoldást az 
alkotás kegyelmi pillanatában, amikor 
a  dolgok végre úgy nyilvánulhatnak 
meg, ahogy a  szubjektumként tétele-
zett ember számára soha. Az univer-
zumban magára maradt pascali embert 

Maulpoix egy ilyen epifániaszerű él-
mény középpontjába helyezi : „Kérdé-
seink kibomlanak az ürességben, mint 
annak a végtelennek a virágai, amely-
ről elfelejtjük, hogy körülvesz minket. 
Nincsenek is talán másból, csak be-
szélő ürességből, ez veszi kölcsön sa-
ját használatra a húsdarabot, ami va-
gyunk, és amelynek talán nincs is már 
létjogosultsága az égitestek mérhetet-
len csendjében, csak hogy olykor tollát 
és hangját adja a létező dolgok végletes 
semmiségének.” (62–63) Az önfeladás 
gesztusával Maulpoix kijátssza a fensé-
ges romantikus paradigmáját is, amely 

a szemlélő és a szemlélt biztonságos tá-
volságára épít : „Nem maradhatunk az 
ablak mögött, amikor [a hó] egyene-
sen és lassan hullik vastag fehérségében. 
Jobb, ha hátrahajtjuk a fejünket és für-
késszük az eget. […] Hó : amikor kö-
zeledik a magasság, hozzánk jön az ég. 
Mert valójában a hó nem hullik, ha-
nem magába szippant.” (87–88)

Az írás és a múlandóság viszonyát 
a  költő az alkotásnak való önátadás 
lehetőségében definiálja újra. Az írás 
Maulpoix számára eszköz, hogy a  fi-
gyelem koncentrálása révén értelmet 
adjon az idő folyásának. „Az írás az idő 
hálószobája” – írja mintegy parodizál-
va Heidegger híres állítását – „a nyelv 
a lét háza” –, majd így folytatja : „Ide 
jár aludni. Itt ébred fel, és öltözik fel 
újra. Itt rendezgeti sorait.” (62) Az írás 
a megélt idő lassításának és beosztásá-
nak eszköze, de egyben megszállott-
ság is : „És csak a papíron találtam rit-
musokat, amelyek visszafogtak kissé, 

és még ott is mindig csak menni kell, 
újrakezdeni, útnak indulni és eltűnni.” 
(77–78) A költészet tehát nem csupán 
térbeli művészet – fekete jelek elosztá-
sa a papír fehér haván –, hanem az idő 
elrendezésének művészete is. Nem vé-
letlen, hogy a  kötetben néhány kép-
zőművészeti párhuzam mellett, mint 
amilyen a  havas tájakat festő Sisley, 
leginkább zenei, vagyis egy jellegzete-
sen időbeli művészetre történő utalá-
sokat találunk. Maulpoix legtöbbször 
Debussyre hivatkozik, akinek Des pas 
sur la neige (Léptek a  hóban) című 
zongoraprelűdje ihlette a kötet szójáté-
kot rejtő címét is (Pas sur la neige, azaz 
’léptek a hóban’ vagy ’nem a hóban’). 
A dallam és a ritmus, a hang és a csend 
kapcsolatáról nagyon sok mondaniva-
lója van a kötetnek.

Az eddigiekben egy igencsak filo-
zofikus ihletésű költészetről kapott 
hírt az olvasó. Azonban, ha valaki 

„papirosízt” érezne Maulpoix rendkí-
vül nagy kultúrát felvonultató, tuda-
tos, a saját maga által az úgynevezett 

„kritikai líraiság” fogalmával jellem-
zett költészetébe belekóstolva, az nem 
a  kötet, hanem jelen ismertető hibá-
ja. Nem szabad ugyanis említetlenül 
hagyni azt sem, hogy a hó képzetköre 
Maulpoix számára a megélt pillanatok, 
sőt a hétköznapiság és a banalitás gyak-
ran nem kevésbé költői szférájához is 
biztosít hozzáférést. A  hó alatt lapu-
ló dolgokat mint emlékeket faggatja 
a kötet, és a hóra való várakozásban 
felidézi a gyermekkor derűjét, a költői 
én régi szerelmeit és – meglepően sok, 
aprólékos epikai részlet segítségével – 
a nagyanya alakját. Maulpoix költésze-
tének vonzódása a konkrét, az egysze-
ri iránt több helyen is megmutatkozik. 
Jól látható ez azokon az oldalakon (29–
31), ahol a  hópihéket ősz hajszálak-
hoz, sőt fehér rovarokhoz, pókokhoz 
hasonlítja a  szerző, már-már a képte-
lenségig fokozva a pelyhek földi anya-
giságát, jóllehet máshol a légiesség és 
törékenység hagyományosabb metafo-
rájával csillagoknak nevezi őket. És jól 
kivehető ez a vonzalom akkor, amikor 
Maulpoix különös érzékenységről tesz 
tanúságot a giccs iránt, amely a vallá-
sos hit és az esztétikum nosztalgiája-
ként jelenik meg egy különösen fon-
tos szöveghely művirágos, krizantémos, 
nem minden irónia nélkül bemutatott 
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temetői romantikájában. A „tiszta, jól 
gereblyézett, tulipános, árvácskás vagy 
piros muskátlis kis kertekben” (94) be-
rendezett örök nyugalom egy lehetsé-
ges válasz az emberi élet végességére, 
és mint a föld megművelése és az em-
ber munkálkodása, hozzájárul ahhoz, 
hogy az ember élhető és továbbörökít-
hető világot teremtsen maga körül, el-
rendezze emlékeit, és felmutassa azo-
kat az értékeket, amelyeket a mások-
kal és a világ dolgaival való találkozás-
ban él meg. Ezen a ponton kell keres-
nünk Maulpoix-nak a líra feladatáról 
szóló hitvallását is.

Pierre Hadot francia filozófiatörté-
nész A lélek iskolája című könyve sze-
rint a filozófia művelésével az emberi 
gondolkodás célja nem valamiféle tel-
jes bizonyosság elérése, hanem emberi 
mivoltunk karbantartása a folyamatos 
lelki gyakorlatnak tekintett meditáció 
révén. Maulpoix a költészetről valami 
hasonlót állít : a  líra nem tehet ígére-
tet arra, hogy misztikus beavatás útján 
metafizikai vigaszban részesíti olvasó-
ját, viszont segíthet neki megszelídíte-
ni a halál gondolatát.

Néhány szót kell még szólnunk 
a fordításról. A könyvet magyarul tol-

mácsoló Kovács Veronikának nem volt 
könnyű dolga. Maulpoix emelkedett 
képies stílusa mellett meg kellett bir-
kóznia a  kötet nyelvi leleményeivel, 
többek között a  hóval és a  fehérség-
gel kapcsolatos francia szavak és átvitt 
értelmű kifejezések fordíthatatlansá-
gával. Ezek egy része szükségszerűen 
elvész, a  magyar szöveg azonban így 
is képes költői maradni, ha a pontos 
fordításnak hála megmarad a  költői 
kép összefüggésrendszere. A  követke-
ző részletben például a francia tirer à 
blanc (’vaktölténnyel lő’) kifejezés rej-
tőzik, amely itt a hó fehérségére (blanc) 
is utal : „Havazik. Az ég vaktölténnyel 
lő a  földre. Néma szerelmes szavak. 
A legbékésebb és legnesztelenebb bom-
bázás.” (33. Kiemelés az eredetiben.) 
A fordító nagyon helyesen nem erőlteti 
a szójátékot, így a kép meghökkentőbb 
lesz a franciául olvasható megfelelőjé-
nél, a „nesztelen bombázás” ugyanak-
kor fenntartja a metafora egységét. Ko-
vács Veronika tehát mindenekelőtt hű-
séges fordító, ami viszont néhány he-
lyen, ahol túl szorosan tapad az erede-
tihez, nehézkessé teszi stílusát. Olykor 
szinte hallani a magyar mögött a fran-
cia mondatot : „Kellett, hogy szenve-

délyesen szeresse [ti. a hó] a földet ah-
hoz, hogy így alászálljon, ezernyi óv-
intézkedés közepette, holott marad-
hatott volna az égben is.” (39) Talán 
kevésbé lenne görcsös így : „Szenvedé-
lyesen kellett szeretnie a földet ahhoz, 
hogy…” A fordítás azonban legtöbb-
ször gördülékeny, és jól vegyíti a hét-
köznapiságot az emelkedettséggel, így 
méltó marad az eredeti hangulatához. 
Egy különös félrefordítás így is ma-
radt a szövegben. A kötetben sokszor 
emlegetett ruhaanyag, a len az erede-
tiben laine, azaz gyapjú. (Franciául 
a lent megtévesztően hasonló szó jelöli, 
a lin.) Kár érte, hiszen a gyapjú színé-
nek és állagának köszönhetően a  len-
nél sokkal inkább megidézi a hó kép-
zetét, és melegsége révén annak ellen-
kezőjét is. Kovács Veronika a hangzás 
megtartása mellett döntött, de talán 
nem a legszerencsésebben.

A  nehéz szöveg tolmácsolásán 
és egy fontos, de nálunk kevésé is-
mert szerző bemutatásán kívül a  kö-
tet nagy erénye, hogy nem hagyja ma-
gára a  Maulpoix-val ismerkedő olva-
sót, hiszen Sepsi Enikő bevezető ta-
nulmányát és a  fordító utószavát is 
tartalmazza az életrajzi és bibliográfiai 
jegyzetek mellett. Így az olvasó nem-
csak Maulpoix költői ihletének vi-
lágirodalmi forrásairól értesülhet, ha-
nem a  fordítói munkába és a  fran-
cia szerző Magyarországhoz kötődő 
irodalmi és irodalmon kívüli élmé-
nyeibe (például a  Pilinszky költésze-
te iránti szimpátiájába) is beletekint-
het. A könyv így mintaszerű példája 
annak, hogyan lehet szűkös anyagi le-
hetőségekkel és a szépirodalmi műve-
ket amúgy ritkán publikáló kiadó se-
gítségével is hatékonyan és igényesen 
bevezetni egy új szerzőt a  líra kevés 
megmaradt magyar olvasója számára. 
Az előző kötet magyarításáról, a Kék‑
versekről Tandori Dezső írt szép recen-
ziót az Új Könyvpiacban. Hasonló fi-
gyelmet és értő olvasókat kívánhatunk 
ennek a könyvnek is.

 Förköli Gábor (Veszprém, 1986) : az 
ELTE BTK és a Sorbonne‑Paris IV dokto‑
randusza. Kutatási területe a 17. századi 
irodalom és politikai publicisztika ha‑
tárvidéke.
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