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ORAVECZ IMRE

Megkönnyebbülés

Ma elmentem a kisfiammal Kis-hegyben a riolittufasziklákhoz,
melyeket gyerekkoromban mindig szerettem volna megmászni,
de nem mertem,

nagyon lekoptak,
repedéseikbôl csipkebokrok nôttek ki,
eltûnt alóluk a gyalogút,
ahonnan olyan nagyoknak, félelmeteseknek látszottak,
és a kisfiamat sem érdekelték,
mégis jó volt,
hogy átadhattam neki ôket.

Dolyina
HELYREÁLLÍTÁS

B. lépés: kellô számú férfi és nô feltámasztása.
C. lépés: porták létrehozása istállóval, óllal, szérûvel,
D. lépés: lovak, tehenek, aprójószág vásárlása,
E. lépés: ekék, boronák, vetôgépek beszerzése.
F. lépés: a szemét összegyûjtése és elszállítása,
6. lépés: a feketefenyôerdô eltávolítása a Verôbôl,
7. lépés: a kökény- és galagonyabokrok kiirtása az Árnyékon,
8. lépés: a nádas visszaalakítása kaszálóvá a Farban.
9. lépés: a Juhász-féle kis akácos pótlása a Verô közepén,
BA. lépés: a dûlôút áthelyezése a Fenék Árnyék felôli oldalára,
BB. lépés: a Verô, az Árnyék és a Fenék felszántása,
BC. lépés: búza, árpa, rozs, zab vetése a Verôben,
BD. lépés: kukorica, krumpli, bab ültetése az Árnyékon,
BE. lépés: konyhakertparcellák létesítése a Fenéken,
BF. lépés: szôlô telepítése a Vertôtetôn,
B6. lépés: a patak megtisztítása és kimélyítése,
B7. lépés: kosárnak való sárga fûzvesszô nevelése a patak partján,
B8. lépés: a Juhász-féle akácos benépesítése gerlékkel,
B9. lépés: a dûlôút földjének porrá tapostatása a kondával,
CA. lépés: 7 éves énem megjelenése a dûlôúton, akit anyám uborkáért 

küldött a konyhakertünkbe. E



Visszatérô kép

Este,
alföldi tanya,
a tanya udvara,
az udvaron eperfa,
az eperfán tyúkok,
az eperfa alatt asztal,
az asztalnál a gazda családja és én,
távol halk mennydörgésmoraj,
egy-egy villámlás a látóhatár felhôiben,
de nyilvánvaló, hogy nem lesz vihar,
meleg légáramok a levegôben,
rágászaj az istálló felôl,
magános békakuruttyolás egy közeli semjén irányából,
különben csend és béke,
lassan egészen besötétedik,
már csak a ház fehér fala világít,

nem volt eperfánk,
soha nem jártam ilyen tanyán,
nem álmodtam ilyet,
olvasmányaimban sem találkoztam hasonlóval,
és azt sem értem,
hogyan érhetünk rá erre esti végzésidôben,

mi ez,
honnan jön?

Temetôben

Kisfiam a sírfeliratokat nézegetve felfedezte,
hogy az egyiken csak nyolc év a különbség
a születési és a halálozási szám közt,

egy pillanatra megrettent,
hogy a gyerekek is meghalhatnak,
és úgy hessentette el a sötét árnyat,
hogy megkérdezte:
akkor még nem volt megfelelô gyógyszer, ugye, apa?
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Reménytelen küzdelem

Magas vérnyomás ellen Prenessát szedek,
csontritkulásomat Calcisedron-D-vel próbálom megállítani,
koleszterinszintemet Torvalipinnel csökkentem,
agymûködésemet Nootropillel serkentem,
szívem bétareceptorait Metropollal blokkolom,
ízületeimet Proenzi D-mal rugalmasítom,
vitaminszükségletemet ginzenges multivitamin-tablettákal elégítem ki,
rendszeresen megnézetem a prosztatámat,
ôsszel influenza elleni védôoltást adatok magamnak,
eltávolíttatom minden gyanús szemölcsömet,
fogyasztok alkoholt,
de egészségesen élek,
gyógyfürdôbe járok,
reggel gerinctornázom,
este tajcsizom,
délelôtt írok,
délután biciglizem vagy sétálok,
fizikai munkát is végzek,
nyáron füvet nyírok, télen fát hasogatok,
régebben síeltem is,
de a csontritkulás miatt már nem merek,
könnyen emészthetô ételeket fogyasztok,
sok zöldség, tejtermék, kevés fehérje,
az ebédet kihagyom,
a vacsorát kellene,
de képtelen vagyok rá,
a tévében csak az idôjárásjelentést nézem,
filmet csak akkor,
ha BB elôtt véget ér,
és így van elég idôm megnyugodni,
ha felkavar,
egyedül élek,
de nem gubóztam be,
érettségi találkozókra, nyugdíjas kirándulásokra nem járok,
de tartom a kapcsolatot a nagyfiammal,
és programokat szervezek a kisfiamnak,
mikor velem van,
a barátaimat is felkeresem,
vagy vendégül látom,
mármint a még élôket,
jó viszonyban vagyok a szomszédaimmal,
kivéve egyet, aki nem köszön vissza,
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magam fôzök, magam mosok magamra,
rendszeresen tisztálkodom,
még nincsen öregségszagom,
legalábbis nem vettem észre,
hogy elhúzódnának a közelembôl a fiatalok,
kerülöm az izgalmakat,
ha laborleletek alakjában jelentkeznek,
akkor persze tehetetlen vagyok,
nem akarok a múltra gondolni,
ha mégis megrohan egy-egy fájó emlék,
elszigetelem, karanténba zárom,
nehezen alszom el,
és egy óra multán felébredek,
terápiaként olyankor olvasok,
ha nem segít,
altatót veszek be,
a rossz álmok ellen úgy védekezem,
hogy késôn fekszem le,
hogy kevesebb idôt kelljen alvással tölteni,

töröm magam,
de hiába,
nem tudom kijátszani az öregedést, a természetet.
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SIGMOND ISTVÁN

Ébrenlétben garázdálkodó álomfigurák

Nem kopogott, csak benyitott. A házigazda felállt a székrôl, a versírást abbahagy-
ta, pedig sikerült egy tetszetôs sort leírnia, ô maga igen megvolt elégedve vele,
sze rinte ezzel sehol sem vallott volna szégyent. 
– Kit keres, kérem? – kérdezte a belépôtôl. 
– Nem ez a kérdés – mondta a választékosan öltözött férfiú, és a kezében tar-

tott csomagot letette az asztalra. – A kérdés úgy hangzik, hogy maga miért állt fel,
ami kor bejöttem, miért ez a ceremónia, és csak akkor tud verset írni, ha egyedül
van? 
– Honnan tudja, hogy verset írok, és még egyszer kérdezem: kicsoda maga és

mit akar?
– Nem jelezték a jövetelemet? Valaki személyesen, vagy csak álmában talán?
– De... de... – próbált kapkodva válaszolni a kérdezett –, és azt mondták, hogy

nemsokára elhozzák a vázákat. Nem értettem az egészbôl semmit. Milyen vázákról
van szó? És elhozta? Maga hozta el? És miért? Mit kell csinálni velük?
– Igen, én hoztam el, de ne izgassa fel magát, nyugodtan írhatja közben a ver-

seit, nem baj, ha nem közlik egyiket sem, nem lehet mindenki tehetséges költô, le -
het, a vázafestésben lesz igazán kitûnô, ez, higgye el nekem, mindennél többet je -
len tene magának is, nekünk is. 
– Még mindig nem tudom, hogy kicsoda maga. És hogy merészelt kopogtatás

nél kül benyitni hozzánk? És tulajdonképpen mit akar? 
– Érdekes, eddig nem jöttem rá, hogy megérzésekben a maga képességei egy

állat fióka képességeit sem érik fel, akkor – ugye, nem veszi rossz néven?! – értel-
mi képességei sem lehetnek olyan csodálatosak. Elmagyarázom: elhoztam az elsô
vá zát, hogy fesse le, hoztam ecseteket, festékeket, azaz mindent, amire feltétlenül
szüksége lesz ennek a munkának az elvégzéséhez. Ha elkészül vele, visszajövök
és elviszem. És mi sehol sem kopogunk, nekünk szabad bejárásunk van minden -
ho vá, erre nem figyelmeztették álmában? 
– Nem, nem volt ilyesmirôl szó, és azt sem tudom, hogy mit kellene fessek a

vá zára. 
– Amit akar, kedves uram. Ebbôl majd az is kiderül, hogy mennyire tehetséges.

Ha sikeres lesz a munkája, kiállítást is nyithatunk magának. Hírnevet is szerezhet
ez zel, sokkal átütôbb sikerei lehetnének, mint a költészettel. Verset írni rengete-
gen tudnak, vázát festeni magas szinten: egyre kevesebben. A nagy mesterek sor-
ban kihaltak, Kínában, Amerikában, Európában is. 
– Csakhogy én nem tudok festeni, a rajzolás sem megy valami fényesen, az is -

kolában már-már megbuktattak rajzból, de a rajztanár nem akarta magát kiröhög -
tet ni, hogy az országban egyetlenegy tanulót nem engedtek át rajzból, és ez a gye-
rek éppen náluk tanul. 
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– Kifogások, uram, kifogások! Inkább fogjon neki, és hurrá! – A jövevény hir te -
len eltûnt.
A költô – így nevezte magát, így is mutatkozott be mindenkinek, hogy: xy köl -

tô vagyok, majd emlékezetbôl rögtön elmondta néhány versét az illetônek, amit
nem mindenki hallgatott szívesen, de a költô ezt nem vette észre. Most kicsoma-
golta a vázát, letette melléje az ecseteket, festékeket, és nekifogott festeni. Szeren -
csésnek érezte magát, hogy ez a vázás ember nem hozta magával az ébrenlét kö -
rülményei közé azokat az álmokat, amelyek éjszakánként gyötörték, amikor pél-
dául egy középkori kínzókamrában levágják a két fülét, vagy háborús körülmé-
nyek között az ellenséges katonák megerôszakolják, többen is. Ezekkel a szörnyû -
sé gekkel elkerült egy ideggyógyászhoz is, kapott tôle valami nyugtatót, és azt a ta -
nácsot, hogy minden este olvasson fel hangosan tíz oldalt a Bibliából, és tanulja
meg Mécs László összes költeményeit. Amikor ezeket teljesíti, el fognak múlni a
rém álmai. Az ideggyógyász tanácsai használhattak valamit, mert egy idô óta kima-
radtak ezek az álmok, viszont jelezték a vázás ember érkezését, aminek a költô
nem tulajdonított semmilyen jelentôséget, nem nagyon érdekelte a dolog, viszont
nem rettentette meg egyáltalán. Ha jön valaki, hát, jönni fog, és annyi. Hogy dol-
gozni is kell neki, errôl csak most szerzett tudomást. Azért zavarta ez egy kicsit,
mert hogy se rajzolni, se festeni nem tudott. Kiállítás? Micsoda ôrület!
Most sem tudta, hogy mit tegyen. Vonalakat és köröket festett a vázára, másra

egy szerûen nem volt képes, ezek sem sikerültek valami fényesen. Amikor a váza
egész felületét berondította, megjelent a vázás ember.
– Gyalázatos – mondta –, magából nem lesz híres festô soha! – Azzal fogta a ki -

fes tett vázát, és a földhöz vágta. 
Megjelent két takarítónô, összeszedték a törmelékeket és elmentek vele. Az új

vá za máris ott állt az asztal közepén.
– Folytatnia kell! – mondta a vázás ember. – Megállni soha többet nem lehet!
– Mondtam már, hogy nem tudok festeni, hiába erôszakolom a dolgot, verset

tu dok írni, más mûvészeti ágakhoz nincs tehetségem. Bizonyítsam be? Hallgassa
meg ezt a sort: „A harangok Isten földi fülbevalói.” Mit szól hozzá? 
– Baromság – vélte a vázás ember –, maga feltételezi, hogy Isten ékszerezi ma gát?
– Ez jelkép, uram, nincs semmi köze a valósághoz.
– Minek a jelképe?
– Nem érzi?
– Nem érzek semmit. 
– Jellemzô. Maga egy érzéketlen alak. A kultúrától ezer kilométeres távolság-

ban él. Hogy ezt a vázafestést ki találta ki, elképzelni sem tudom. 
– Maga ne foglalkozzék hülyeségekkel, inkább fogjon neki a második vázának

És próbáljon ezúttal sikeresebb munkát végezni, hallja?! Mi is tudunk középkori
kín zókamrát utánozni, két emberfület ollóval levágni igazán nem jelenthet problé-
mát. A megerôszakolásra is volna jelentkezô. Vagy hajlandó ráfesteni egy szép ró -
zsa csokrot a vázára? Válasszon. 
A vázás ember megint eltûnt, a költô nekifogott lefesteni a második vázát. Ró -

zsacsokor? Képtelenség. Egyetlenegy egyszerû virágszirom lefestésére sem tudott
vol na vállalkozni. Nem érti ez az alak, hogy ô a versíráson kívül semmihez sem
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ért? S neki vannak elvárásai, aki nem érzi az isteni fülbevalóknak a jelképét?! Ez
nem is ember, hanem valami élettelen tünemény, aki valamilyen csodának kö -
szön hetôen beszélni tud, és súlyokat is képes emelni. És persze fenyegetni nagyon
megtanult, és ezt oly hitelesen csinálja, hogy bárki félelmetesnek érezheti. De
hogyan tegyek eleget a parancsának? És micsoda ôrület ez, hogy valaki parancs -
szó ra alkosson a kultúra bármelyik ágában, ha van hozzá tehetsége, ha nincs. Ez
nem segédmunka, amihez nem kell elôképzettség sem, tehetség sem. 
A második vázára kénytelen volt ugyanolyan vonalakat és köröket festeni, mint

az elsô vázára, azzal a különbséggel, hogy a vonalakat egy kicsit összehúzta, hogy
négyzetformát alkossanak, hátha elfogadhatóbbnak fogja tartani az a szörnyeteg,
aki rögtön meg is jelent, ahogy az utolsó ecset is visszakerült a helyére, alaposan
meg nézte a második vázát is, majd ugyanúgy a padlóhoz verte, mint az elsôt. Az -
tán odament a költôhöz, és kétszer ököllel az arcába vágott. 
– Megôrült? – hördült fel a költô. – Hogy merészel?
– Maga örüljön, hogy a két füle még a helyén van, és még nem erôszakolta

meg senki sem. Egy ilyen rettenetért büntetés jár, nem gondolja?! Inkább köszönje
meg, hogy megúszta egyelôre ennyivel.
A két asszony újra megjelent, és elvitték a váza törmelékeit. A harmadik váza

máris ott állt az asztalon. 
– Szedje össze magát, ember! – fenyegetôzött a vázás ember –, gondolom, élni

akar még egy keveset, de ha így folytatja, ebbôl semmi sem lesz. 
– Milyen jogon? Hallja, milyen jogon? – üvöltötte a költô, de már nem volt ki

vá laszoljon, ha a jelenség egyáltalán válaszra méltatta volna, hirtelen megint eltûnt,
mintha csak gondolatban létezett volna eddig is. De hát a váza, az ecsetek, a fes-
tékek ott voltak az asztalon. Úgy döntött, hogy az ôrjöngve feltett, felelôsségre vo -
násnak szánt szöveget elfelejti, és nekifog lefesteni a harmadik vázát is. Ahogy
kéz   bevette az elsô ecsetet, nyílt az ajtó, és megjelent a CD éves fia. 
– Mit csinálsz, apa? – kérdezte. 
– Láthatod. Megpróbálom lefesteni ezt a vázát.
– Te tudsz festeni? 
– Nem, nem tudok – mondta a költô –, de most muszáj. 
– Hogy kerül ide ez a váza? Tegnap késô este még nem volt itt. 
– Hozták – szûkszavúskodott a költô, nem látta értelmét, hogy beszámoljon a

rész letekrôl. 
– S mit festesz rá?
– Amit tudok. Köröket, vonalakat, négyzeteket, téglalapokat.
– Ezekkel elég gyatra lesz, nem? 
– De. Csakhogy egyébre nem vagyok képes. A te korodban rajzból csak kö -

nyörületbôl nem buktattak meg, úgy rajzoltam, mint egy három éves, ordítóan te -
het ségtelen voltam, de verseket én tudtam a legjobbakat írni és elôadni, ebben a
mû  fajban nagy elismerésnek örvendtem. Miközben a költô mesélt a fiának, elké-
szült a harmadik váza is.
A vázás ember máris megjelent, ránézett a befestett vázára, felemelte, de még

nem vágta a földhöz, az asszonyok sem jelentek meg, hanem a vázáshoz hasonlí-
tó, két másik tünemény érkezett, kezükben valami furcsa tárgyat cipeltek. 
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– Mi ez? – kérdezte a költô, merthogy soha még egy ilyen tárgyat nem látott.
–  Kaloda – mondta a vázás ember. – Beteszi ide a fejét, benyújtja ide a két ke -

zét, s itt, lejjebb, a lábait. Most egy huszonnégy órás szünet következik, ha elájul
köz ben, megengedem, hogy felmossák, de továbbra is a kalodában kell maradnia,
amíg holnap ilyenkor megint eljövök, és hozom a negyedik vázát, addig egy vizes
ronggyal törölje le róla ezeket a borzalmakat, és próbálja meg elfogadhatóbban le -
festeni. Vegye tudomásul, hogy amíg nem látom valamelyik vázán azt a csodálatos
ró zsacsokrot, nem fog megszabadulni tôlem, alkotni kell, megállni többet soha
nem lehet. 
– Hallgassa meg a verseimet, az nem alkotás? 
– Valami olyasmi szeretne lenni, csakhogy maga költônek tehetségtelen, nem

véletlen, hogy soha sehol nem közölték egyetlenegy sorát sem. 
– Mert nem értenek hozzá, azért.
– Persze, az egész országban maga az egyetlen versszakértô.
– Hát, nem vagyunk sokan, az biztos. 
– Apa – szólalt meg végre a kisfiú is, aki eddig szóhoz sem tudott jutni a látot-

tak és a hallottak közben, sôt, közvetlenül ezek után sem, meg kellett várja, amíg
a három jelenség eltûnik, s csak akkor merészelt megszólalni. – Mi történik itt?
– Hát, csak annyi, fiam, hogy egyelôre itt kell üljek ebben a kalodában.
– S hogy eszel? Hogy mégy a vécére? Hogy írsz verseket? 
– Egy napig mindent felfüggesztek, fiam. Holnapig meg kell tanuljak festeni.

Egy rózsacsokrot kell ráfestenem erre a vázára, ha nem sikerül, rettenetes dolgok
vár hatnak rám. 
– Majd segítek neked, apa, hiszen tudod, hogy rajzból elsô voltam mindig az

osztályban, egy rózsacsokrot tíz perc alatt lerajzolok. – A fiú bement a szobájába,
ho zott egy darab celofánpapírt, és rárajzolt egy rózsacsokrot. Aztán rátette vázára,
és egy erôs fekete kariókával végigment a vonalakon, így a rózsacsokor rajzolata
meg jelent a vázán is. 
Csakhogy a vázás ember is megjelent.
– Csalunk? Csalunk? – kérdezte fenyegetô hangsúllyal. 
– Baj az, ha segít a fiam? 
– A csalás nem baj, a csalás az förtelem, nem méltó egyetlenegy alkotóhoz

sem. Ez nem kórus, hogy többen énekeljék ugyanazt a dallamot. A festést egyet -
len egy mûvész végzi, ennyi esze magának is kell legyen. 
Csak hogy én nem vagyok festômûvész!
– De az lesz, uram, errôl kezeskedem. Mert ha nem lesz az, megjárja nagyon.

Ez a kaloda vasárnap délutáni szórakozás ahhoz képest, ami várna magára. A fi acs -
 kája azonnal tûnjön el innen, maga meg folytassa egyedül a munkát, és annak a ró -
zsacsokornak a rajzolatát, ami a fia jóvoltából került a vázára, egy vizes ronggyal
azonnal törölje le!
Amikor a vázás ember eltûnt, a költô visszaküldte a fiát a szobájába, és nekifo-

gott lefesteni a vázát, természetesen ugyanúgy. Az elôbbiekhez viszonyítva ez a
vá za sikeredett a legriasztóbban, lehet, azért is, mert a kalodából kilógó kezével
görbére sikeredtek a vonalak, a karikák egyáltalán nem hasonlítottak karikákhoz,
és a négyzetek, téglalapok csak szándékukban voltak azok. A költô kétségbeeset-
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ten várta, hogy mi lesz. És kétségbeesése nem volt indokolatlan. Elôször az asszo-
nyok jelentek meg, megvárták, amíg megjelenik a vázás ember, aki természetesen
a földhöz vágta a vázát, aztán az asszonyok elvitték a törmelékeket. És újabb jöve-
vények is érkeztek, legalább hatan. Körülvették a kalodába zárt költôt, ketten
meg fogták a kalodából kilógó fejét, hogy még véletlenül se mozgassa meg mûtét
közben, ugyanis egy borotvaéles szerszámmal egyetlen nyisszantással levágták a
költô két fülét. Két másik figura gondosan bekente a vérzô sebeket, majd bekö-
tözték a csonkokat. Nyilvánvaló volt a szándék, nem akarták, hogy a költô elvé-
rezzen. A levágott füleket letették az asztal közepére, az újonnan odakerült váza,
az ecsetek és a festékek mellé.
– Ez már csúfolkodás volt, hallja?! Maga szándékosan piszkolkodik velem, egy

csecsemô is jobban festene, maga nem akar, ez a baj. Majd én teszek róla, hogy
ezen az újabb vázán egy rózsacsokor legyen minél hamarabb. – A vázás ember
me gint felszívódott az ismeretlenbe. 
Valamit tennem kell, gondolta a költô, ezek agyonvernek legközelebb. Úgy

döntött, hogy sorban felhívja férfi rokonait, barátait, munkahelyi kollégáit, akik hí -
vására nemsokára megjelentek vagy tízen, még mindig hajnal volt, mindenki tu -
dott segíteni, de elképzelni sem tudták, hogy mirôl van szó, a költô nem mesélte
el a részleteket, erre most nem volt idô. A fia engedte be a férfiakat sorban, az
asszony még mindig aludt, még messze volt a reggel. A költô elmondta nekik,
hogy fizikai segítségre van szüksége, valaki meg fog jelenni a konyhában, akit
meg kell semmisíteni. Tudja, hogy senkiben sincsenek gyilkos ösztönök, de ô vál-
lalja a felelôsséget az esetleges következményekért, ha akarják, írásban is megfo-
galmazza mindezt, nyugodtan rohanjanak rá az illetôre, fojtsák meg, vágjanak belé
ké seket, ki kell végezni, nincs más megoldás. Elmondta, hogy ez a pasi milyen kí -
no kat okozott neki eddig, és mire várhatna az elkövetkezendôkben, valószínûnek
lát szik, hogy a rémálmait sorban meg akarja valósítani az ébrenlét körülményei
között is, most a csoportos megerôszakolás következne, és utána ki tudja, hogy
még mi minden. Ezeket már nem lehet elviselni, cselekedni kell, ô egyedül képte-
len ellenállni. A férfiak vállalták a segítséget, többen felfegyverkeztek, késeket, ka -
lapácsokat lógattak a levegôben. Közben elkészült az újabb váza, meg is jelent a
vá zás ember nyomban, a költô intett, hogy róla van szó, fiúk, segítsetek! Egyszerre
ro hantak a jövevényre, de sikertelenül. Egyetlenegy kézmozdulat, s a támadók
máris ott feküdtek összeesve a padlózaton, a kések, kalapácsok sorban kiestek a
ke zekbôl. A törmelékeket megint összeszedték, majd elvitték az asszonyok. És egy
új váza jelent meg a konyhaasztalon. Nekifogott volna annak is, de erre nem volt
le hetôsége, megjelentek megint vagy hatan, levették róla a kalodát, levetkôztették,
fel fektették a konyhaasztalra, és sorban megerôszakolták, a rokonok, a barátok és
a munkatársak elôtt. A költô torkaszakadtából ordított. Az asszony és a gyerek
egy  szerre rohantak ki a konyhába.
– Hagyjanak békét neki! – rikácsolta az asszony. A gyerek elkezdett zokogni,

még soha nem látott ilyesmit, csak hallotta, hogy vannak beteg férfiak, akiknek az
agyukból jön ez a betegség, és a legvadabb tettekre is képesek, gyógyítani ezeket
nem lehet. CC



Mielôtt a vázás ember eltûnt volna, egy újabb váza került az asztalra. Az erôsza -
kos tünemények egyszerre tûntek el, a rokonok, barátok, munkatársak feltápász -
kod tak a földrôl, és sajnálkozásukat kifejezve elmentek mindannyian, a rettenetes
él ményt alig tudták felfogni, hosszan ölelgették a költôt, s reményüket fejezték ki,
hogy soha többet nem fog ilyesmi elôfordulni, sem a költôvel, sem velük. A költô
ne kifogott a következô vázának. A nemrég elszenvedett rettenetes élmény után,
na gyon reszketett a keze, a vonalak, köröcskék, négyzetek kimondottan görbére
si keredtek, ô maga is látta, hogy teljesítménye csapnivaló. Rózsacsokor? Sosem
lesz ebbôl ilyesmi. Aztán jött a jelenség, szemrevételezte az eredményt, és persze
megint a földön landolt a váza. Az asszonyok szinte azonnal megjelentek, és elvit-
ték a törmelékeket. Aztán a vázás ember azt kérte a költôtôl, hogy hívja át a fele-
ségét és a gyermekét a konyhába. A költô kiáltozására a feleség és a gyermek
meg jelentek. 
– Vetkôzzön le, kérem, teljesen meztelenre – mondta a vázás ember az asszonynak.
– Nem vetkôzöm – mondta az asszony. – A gyermek elôtt sosem mutatkoztam

meztelenül.
– Hozhatok segítséget, ha akarja.
– Nem, köszönöm, egyedül szoktam levetkôzni. Maga nem hall jól? Nem azt

mond tam, hogy nem tudok, azt mondtam, hogy nem akarok. 
– A maga akarata annyit ér, mint a férjébe szorult költôi tehetség, azaz nulla.
Ahogy elhangzottak ezek a szavak, megjelent két rossz arcú némber, nekiestek

az asszonynak, néhány mozdulattal letépték róla a pongyolát, hálóinget, bu gyit,
ha risnyát, majd a papucsa is messzire repült. Az asszonyok elmentek ugyan, de
helyettük megjelent vagy hat férfi, megragadták a költô szerelmetes asszonyát, fel -
fektették a konyhaasztalra, s a költôtôl egy méternyire sorban megerôszakolták.
Az asszony hánykolódott, segítség után nyüszített, torkaszakadtából ordított ô is,
az tán kénytelen volt megadni magát sorsának. A gyermek a földön fekve üvöltve
zokogott, a költô már-már eszét vesztve, ôrjöngve könyörgött Istenhez, hogy állít-
sa le ezt az iszonyatot, de semmi sem történt, a gyalázat addig tartott, amíg befe-
jezték mind a hatan. Utána rögtön megjelent a vázás ember. 
– Szedje össze magát, ember! – fenyegetôzött. – Legközelebb a gyermek követ -

ke zik, ezeket a vonalakat, köröket, négyzeteket felejtse el, rózsákat akarok látni,
mondtam már, megismétlem. Ha nem tesz eleget a parancsomnak, a gyermek után
egyéb büntetések következnek, amelyeket már egyáltalán nem fog kibírni. Érthe-
tô vagyok? – Mielôtt mindannyian eltûntek, és magára hagyták a költôt, egy újabb
vá za került a konyhaasztalra. – Fogjon neki! Nincs megállás, mondtam többször is.
Vagy nem érti a szót? Maga szellemileg is csökött?
A költô nem fogott neki az újabb vázának, ezek elôbb-utóbb úgyis megölnek,

gondolta, nem kínlódom tovább, s a két kezét tétlenül lelógatta maga mellett. Az
asszony és a gyermek bementek, zokogásuk még sokáig kihallatszott a konyhába.
Nemsokára megjelent a vázás ember.
– Na, mi van? Sztrájkolunk? Sztrájkolunk? 
– Nem csinálom tovább – mondta a költô. – Elég volt.
– Tudja mit, ilyesmi nem nagyon fordult elô velem, de kénytelen vagyok le -

mon dani magáról. A maga csökönyössége legyôzhetetlen, vagy tényleg ennyire te -
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hetségtelen lenne? Akkor egyedülálló jelenségnek tekinthetô, az ilyenek, mint ma -
ga, meg sem kellett volna szülessenek. Kénytelen vagyok a gyermekének is békét
ha gyni, s magát sem büntetjük többet, egyszerûen nincs értelme. Viszont: nem fel -
té telként mondom, csak jelezni akarom, hogy saját jól felfogott érdekében szaba -
dít sa meg önmagától az emberiséget, ebben most, azonnal a segítségére tudok
len ni. Itt van egy félmaroknyi altató, vegye be az egészet. A felesége majd talál
ma gának valakit, fiatal, elôtte van az élet, a fiúcskáért nem kell aggódnia, kézbe-
vesszük a sorsát, festômûvész lesz belôle, ezt garantálni tudom. Magát odafönt egy
had sereg költô várja, amikor megérkezik, tudja, mi fog történni? A költôk térden
ál lva veszik körbe az Urat, s kórusban megköszönik szépen, hogy végre a Mester
is közéjük került, a tehetségét ugyan nem lehet eltanulni, de a gondolataiból okul-
ni lehet, a formát, ahogy a verseit írja, kisebb-nagyobb sikerrel utánozni tudják, s
már ez óriási sikert hozna bárkinek, s ha valakinek sikerülne kiötleni egy olyan jel -
ké pet, amely értékében felér a maga által alkotott jelképpel, hogy a harangok Is -
ten földi fülbevalói, már ez is hírnevet hozna az illetônek. – Mielôtt a vázás ember
el ment volna, letett az asztalra egy papírzacskót, benne a félmaroknyi altatóval.
A költô hozott magának két pohár vizet. A levélben, amit az asszonyának cím-

zett, ezt írta: „Kicsikém, ami ma történt, elviselhetetlennek érzem, kénytelen va -
gyok itthagyni benneteket. Próbálj megbocsátani nekem. Én halálomon túl is sze -
ret ni foglak. Légy áldott! És próbáld a gyermekünk útját egyedül terelgetni ebben
a nagyon vészes, nagyon bonyolult földi életben. Szerelmed.”     
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GYÔRI LÁSZLÓ

A városrész összes lányai

A városrész lányokkal volt tele,
szemüveges, kék szemû lányokkal,
egy-egy foguk kissé csorba volt elöl,
kissé vak és kissé csorba is.
Bôszen cigarettáztak,
s ha tövig fogyasztották,
ujjuk hegyével pöckölték messzire a csikket.

Kiáltottak az éjszakában:
– Hol a Krisztiánum?
Eszükbe jutott részegen az Isten?
Hol volt, hol volt az a templom?
Lennie kellett valahol, kellett lennie.
A lányoknak is kellett lenniük,
ha tudok róluk még annyi év után is.

A vasútállomáson laktak
egy keserû családban,
szolgálati lakásuk mélyén,
amely örökké vonattól csattogott.

Szerettem ôket,
de ôk megtagadták tôlem
a nyereséget, a test ételét-italát.

A napsütéses kerthelyiségben,
a kora ôszben, hulltak a falevelek,
a lusta poharakba egy-egy lebillegett.
És fájdalmában mind-mind elrepedt.
Ez a délután volt az utolsó esély.
A kora ôszre benyomult a tél,
s a vastag hóban vonatra szálltak
a városrész összes lányai.
Nem láttam ôket soha többé,
tüdôrákban haltak meg fiatalon.
A túlvilágtól kissé áttetszô alakban,
kissé finomítva élnek,
átestek a gyár technológiáján.
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A lelkükbôl most szíjat hasítanék,
de a bosszúálló angyal
fejcsóválva, rosszallólag rám teszi a kezét.

Kirojtozott végek

– Hülye lány volt, mit szerettél rajta?
Így szólt barátom, amikor hosszú évek múlva
egyszer szóba hoztam a „hülye lányt”.
Ez a megjegyzés roppantul bosszantott,
mert eszerint nagyon hülye voltam,
és ki szereti, ha hülyének tartják?
Lássuk, mi történt, hogy is volt vele?
Kellett valakit szeretni tizennyolc évesen,
s mert ô úgy tett, mintha vonzódna hozzám,
amikor a moziban ültünk, s megfogtam a kezét,
nem húzta vissza, s én ebbôl a jelbôl
azt olvastam ki, hogy egyszer nem csak a kezét foghatom,
emiatt rögeszmémmé vált,
hogy lesz miért hadakoznom,
amibôl aztán mégsem lett semmi,
ô soha többé nem adott jelet,
én azonban konokul egyre hittem,
hogy egyszer, ha kitartok, fogunk csókolózni,
s rá a szeretkezés is elkövetkezik,
mert hiszen a célból akartam szeretni,
mi másért olyan fiatalon,
de hiába hittem, nem történt már semmi.
Évek teltek, s még mindig ôt szerettem,
aztán végtelen, hosszú négy év után,
amikor egy este elbúcsúztam tôle,
ki akartam csikarni tôle a szerelmet,
eljött a testi cselekvés ideje,
nem mondom, jó soká, szokatlanul soká,
átöleltem és megcsókoltam a sötét lépcsôházban.
A szája hideg volt, testhômérsékletû,
egykedvûen állta,
ahogy nyomkodtam a számmal,
nem lökött el, de a csókszerûséget nem is viszonozta,
elengedtem hát és végtelen üresen
szálltam föl akkor a villamosra,
az eltékozolt évek jártak a fejemben,
miért nem próbáltam elôbb
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a végére járni, hogy idôben megtudjam,
hogy mi van közöttünk, mire hajlik mégis?
Fölösleges leveleket írogattam neki,
ahelyett, hogy a testét bírtam volna szóra.
Gyûlölni kezdtem, de az együtt töltött évek
hirtelen véget értek,
egyetemi tanulmányainkat mindketten befejeztük,
ô vidékre költözött, de idônként hallottam még róla.
Férjhez ment, két lányt szült, és elhízott, így beszélték.
Majdnem ötven évre rá találkozót szerveztem
a régieknek, akikkel együtt jártam ugyanarra a szakra.
Interneten megtaláltam a bátyja címét,
nem is túl nehezen, mert ritka nevük volt,
és kaptam is rá választ: a húgocskám – így írta –
meghalt rákban negyvenkilenc évesen,
meghalt a húgocskám, és meghalt a férje is,
a lányait én vettem magamhoz.
Pedig hogy készültem rá, hogy találkozzam vele!
Be akartam olvasni neki cudarul, gonoszul?
Szemére hányni, hogy mit csinált?
Nem, dehogyis, csak némi oknyomozást szerettem volna
végbevinni, hiszen személyes történelmem egy kis része volt,
csak kifaggatni, hogy mit látott bennem,
ki voltam akkor, milyen szereplôje voltam azidôtájt
a saját életemnek?
El akartam simítani a történetet egyszer s mindenkorra,
és erre elrontja, örökre, végtelen.
A szálat nem tudtam elkötözni,
fiatal éveimnek ez a mozzanata
kirojtozott végekkel lóg bele a szélbe.

TOROCZKAY ANDRÁS

Sebed, szobád

Elôször, azt hiszem, félhomályban láttam.
A rengeteg fényképet néztem a falon.
Én nem szerepeltem még egyiken sem.
Ismeretlen barátaid nevettek a túloldalon.

Aztán a száradt rózsákat a vázákban.
Az imbolygó válogatáskazetta-tornyokat.
És ruhákat, mikben mással voltál boldog.
És félhomályban húsomba mélyedô fogad.
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Egyedül nem húzom ki már asztalfiókod. 
Nem érdekelnek többé elôzmények a gépeden.
De még fuldokolni kezdek, látod, ha szóba jönnek
külföldi utazások, szeretkezések, kísértetek.

Keksz, könyvek, tojáslikôr 
NEM FOGY EL SOSEM

Nem olyan, mintha a mieink lennének
ezek az öreg bútorok, hatalmas növények?
Tényleg mintha elképzelt életünk emléke
folyna a tárgyakra, polcokra, szônyegek
mintáira. Mintha negyven évvel korábban
volna most, és mi, CABB-ben, még mindig
fiatalon ücsörögnénk itt, a harmadikon.
A tegnapi sétánk, beszélgetésünk kavarog
bennem, kirakatüvegek, vitrinek képei.
Fehér ingben, frissen fürdötten
reggeli kávém iszom sötétkék bögrébôl.
Cigarettázom, pedig nem is szeretem ezt a márkát.
Most valahogy mégis. Béke.
A lakás szelíden rákényszerít minket.
Csak a tavasz áll neki jól,
cseresznyefák szirmai.
Pár perc és indulnom kell munkába,
te pizsamában kucorodsz mellettem,
félig már ébren, a kávét is te fôzted.
Várod a sajátodat. 
Hozzám bújsz, megsimogatsz, megcsókolsz,
aztán rágcsálsz valami nagy, drága kekszet.
A kanapénkkal szemben kikapcsolt tv-nk,
benne tükörképünk, rádiónk az asztalunkon,
mindenhol könyvek, folyóiratok, felét se
olvastuk, nagymamád gyûjteménye, meg valamelyik
rokonodé, nagymamád apjáé talán, akit
– azt mesélte apukád, miután megebédelt
nálunk – Sachsenhausenbe vittek
annak idején, onnan gyalogolt haza,
és úgy tapadtak rá a nôk, ahogy szeméhez
a betûk tapadtak. Vagy a másiké, aki
szintén hazagyalogolt, de aztán E6-ban
bliccelni akart, a csütülôre ült és
összelapította egy másik. Vagy az
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melyikük volt, aki kannás tej helyett
kannás bort hozott haza, és bár Berlinben
voltak házai, a Király utcán kétszintes lakása,
az olcsó piát szerette, és kilencven fölött
a tizedik infarktusa, vagy a harmadik agyvérzése
vitte el. Vagy mégis nagymamádé lehetett
ez a sok könyv, akinek nem ment vissza 
a férje munkaszolgálatra, bújtatta az anyja
egy pincében, és mondta, hogy kifigyelte 
a szép Neuger-lányt, pont jó lenne fiának,
az esküvô fénypontja pedig
a szétbombázott Budapest kellôs közepén
a zöldborsóleves volt, amibe senki nem tudja,
hogy került akkor zöldborsó.

Mint a tojáslikôr felesek, olyanok ezek a percek,
mint a tojáslikôr, amire hiába járt rá
naponta többször az én egyik vidéki nagymamám,
évekkel azután, hogy a kisújszállási állomáson
látta az emberekkel  teli marhavonatot,
és késôbb imádkozott értük, 
de ki tudja, lehet, csak én költöm hozzá, 
vagy ô költötte, mikor mesélte, 
már nem emlékszem, 
de azért biztosan imádkozott, 
hogy véletlenül se a szovejetekhez, hanem
angol hadifogságba kerüljön,
megmenekült ô is, meg a hadtápos tiszt férje,
a galamblelkû zeneiskola tanár, 
aki késôbb galambokat tenyésztett,
és akirôl tantermet neveztek el,
és megmentett egy fiút az ÁVÓ-soktól, 
amiért jókor nyitott be a tanterembe,
nagymama mondta, aki a testvéreivel és papával
a fél várost tanította 
(a másik felét anya és az ô testvére), 
soha nem éltek olyan jól,
mint akkor, amikor fogságba estek, 
kalácsot, csokoládét, tejeskávét kaptak,
az alpesi díszletek között, mint a Muzsika hangja végén,
bátyám új lakásának házmestere, egy bácsi, 
aki Toroczkay-papával harcolt a háborúban, 
nem is mulasztja el soha
megemlíteni, hogy ám ô tényleg harcolt, 
és nem ám az angolokhoz,
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hanem a szovjetekhez került.
És lassan, egyesével nagymamám mind a hét testvére hazatért,
a gyógyszerészek, tanítók, restaurátorok.
Mint a tojáslikôr, ami évekkel azután is,
hogy megszületett apa, felnôtt, ô nyulakat tenyésztett,
megismerte és elvette anyát, megszülettem én,
nagypapa meghalt, anya meghalt, apa elköltözött,
mint a tojáslikôr, ami még most is, úgy tûnik,
nagymamám még mindig rájár.

Olyanok ezek a percek, mint a tojáslikôr felesek, 
nem fogynak el sosem. 
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ZALÁN MAGDA

Egy rossz házból való úrilány
emlékei

Apámnak, a medgyesi – amit Mediasra változtatott Trianon, de a családban soha
sen kitôl így nem hallottam említeni – Dermata bôrgyár harmincnyolc éves magyar
ál  lampolgárságú fômérnökének életébe akkor szólt bele elôször a történelem,
amikor C9E6 novemberében a románok kiutasították. Egy hetet kapott arra, hogy
el hagyja az országot. Anyám, aki apámnál tizenhárom évvel volt fiatalabb, már a
Ro mániává lett Bánátban, egy csúf, bánáti iparvároskában, Resitán (ejtsd Resica)
szü letett. Mivel a román törvények értelmében magyar férfival kötött házassága
mi att sem vesztette el román állampolgárságát; apám kapkodó távozása után is
ma radhatott Medgyesen. És vele én, májusban született, C9E6 novemberében hat
hó napos kislányuk. A tervek szerint addig maradtunk volna, amíg apám nem talál
mun kát és lakást Budapesten, ahová felvihet bennünket.
A magyar fôvárosban akkoriban javában dühöngött a bélistázásnak nevezett el -

bocsátási hullám. Tanárok, orvosok, mérnökök álltak villamoskalauznak, de ez a
„pá lya” sem bírt már el újabb jelentkezôket. Apámnak nem sok esélye volt munkát
ta lálni. Anyám közel három évig várta, hogy egyesülhessen kis családunk, de
apám állandóan változó címekrôl feladott levelei változatlanul türelemre intették:
tart son ki, amint valami kialakul, azonnal jelzi, és akkor majd feljöhetünk mi is
Pest re. Anyámnak C9E6 novemberében már csak napokra való tartaléka maradt a
ru hás szekrény tetején tartott fura alakú kalapdobozban, pontosabban az abban
tar tott széles karimájú, fátyolos fehér kalapban, amit apámmal kötött polgári eskü -
vô jén viselt és késôbb soha nem hordott. Nem az ô ízlése volt, magyarázta ké -
sôbb. Hát ebben a kalapban tartotta az apámtól rendszertelenül érkezgetô pengô-
ket. Már amíg el nem költötte ôket. Már amíg érkeztek. (Lásd fentebb.) Ezerki lenc -
százharminchat karácsonya elôtt utolsó fillérein vonatjegyet vett és hazautazott ve -
lem Resitára, ahol fiatalon megözvegyült édesanyja, az én nagymamám élt kevés-
ke román állami nyugdíjból. Nagypapa állomásfônök volt Resitán, és C9DB egy
szép nek nem mondható napján észrevett egy üres vágányon veszteglô szerel-
vényt, aminek utolsóelôtti kocsija nem volt összekapcsolva az utolsóval. Belépett
a sínek közé, hogy… Amikor a kocsik meglódultak.
Nagypapa útban a kórházba elvérzett. Nagypapa eladdig elkényeztette csoda-

szépnek tartott feleségét: nagymamának, mint anyámtól többször hallottam, „hideg
víz be sem kellett tennie a kezét”. A fiatal özvegynek szépségén kívül csak négy
polgárija volt. Semmihez nem értett. Sok kilincselés, kérdezôsködés, próbálkozás
után egy iparos alkalmazta pesztonkának, ahogy akkoriban ott hívták. Vagyis gye -
rek lánynak. Tréfás név egy háromszoros anya esetében, de hát nem volt más neve
a munkának, amit végeznie kellett, és anyám emlékezete szerint jól végezte, az
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iparos gyerekei szerették a fiatal özvegyet, következésképpen a szülôk is. Annyira
azért nem, hogy fizetést adjanak neki, de este, a tíz, tizenkét órányi takarítás, mo -
sás, vasalás, néha a szakácsnô keze alá dolgozás – például borsó pucolás – után
va csorát kapott, mégpedig nemcsak ô, három lánya is! Az ételt haza nem vihették
(mi ért nem, fogalmam sincs), de együtt megehették az iparos konyhájában, ahol
csak három szék volt; anyám, a legkisebb, egy zsíros bödönön ült és kilenc éve tör -
hetetlen életörömével csontjaiban, még élvezte is a maga „kiváltságos” helyzetét.
A nagyapa után kapott csekély nyugdíj és az iparoséktól kapott koszt segítsé-

gével nagymamának sikerült éhezés és fázás nélkül felnevelnie három lányát, akik
közül anyám volt a legfiatalabb: C9CC-ben született. Igaz, mind a háromnak – alig
végezték el a resitai kispolgárcsaládokban szokásos négy elemit és négy polgárit –
dolgozni kellett. A legidôsebb lány, Jozefa – a családnak Fini – a legszebb volt a
há rom nôvér közül. Legalábbis ami az arcát illeti. Azonban csipôficammal szüle-
tett, sosem ment férjhez, egész életében, az ötvenes évek végégig a nagymamával
éltek a román államvasutak tulajdonát képezô két-szoba-konyhás, fürdôszoba nél -
kü li házacskában, amibôl a nagypapa halála után sem tették ki ôket. Ôk sem tud-
ták, hogyan történhetett a szabálytalanság, mert az volt, rettegtek is, hogy egyszer
csak észreveszi valami Hivatal a tévedést, és akkor… De annyira rettegtek tôle,
hogy igyekeztek nem is gondolni rá.
Ebben a házacskában és a hozzá tartozó nyári konyhában élt az öttagú, majd

nagy papa korai halála után négyre fogyatkozott család – szeretetben és egyetértés -
ben, amit késôbb az úgynevezett jó partit csinált anyám nem mondhatott volna el
magáról, ha valaha is lett volna bátorsága bárkinek beszélni a házasságáról. Gizi, a
középsô, kifejezetten csúnya volt: lófogú, darabos, drabális, de anyám egész éle té -
ben emlegette, hogy milyen éles esze volt, hogy a román állam tizennégy éves ko -
rában felajánlotta, tanuljon tovább: liceumról, szakmunkásképzôrôl, de még egye-
temrôl is beszéltek az évekig a nagymama nyakára járó… kik is? Nem tudom. Csak
azt tudom, hogy Gizi elég gyorsan elkerült otthonról, egy Ferdinand nevû, szászok
lakta falucska katolikus plébánosának lett a házvezetônôje. A pap rendesen fizet-
te, Gizi meg hazaküldte járandóságát a nagymamának. Amikor a pap se gítségével
Gizi férjet talált, még többet is küldött. Úgy tudom, küldött maga a pap is, saját
elhatározásából és saját kasszájából, elôbb a nagymamának, aztán, amikor anyám
Medgyesen egyedül maradt velem, nekünk kettônknek is. A papot úgy em le get -
tük, hogy onkelpfarer – magyarul papbácsi, de akkor még nem hallottam ma gam
körül senkit magyarul beszélni, még kevésbé láttam leírva, két szóban ezt a fog -
lalkozást. Én ugyanis – bár anyai nagyapám magyarságára, sôt székelységére olyan
büszke volt, hogy kis családja valamennyi nôje, szász vérû felesége is, minden
késôbbi román kérdôíven magyarnak vallotta magát, odahaza mindig németül
beszéltek. Velem is. Magyarul csak három évesen, C9E9 után a Szent István parki
meg a gellérthegyi sziklakápolna elôtti játszótéren tanultam meg. Az óvodában
még elmagyarított német szavakkal segítettem ki magam, ha valaminek nem tud-
tam a nevét. Emlékszem a puffermli szavamra: a rövid, húzott – puffos? – ruhaujjat
je lentette. Volt ugyanis egy puffermlis, „a tiroli” néven hívott ruhám: fehér, hímzett
gal lérkájú blúz, alul virágcsíkkal díszített zöld szoknyácska. Akkoriban a kislányok
az elsô elemiig kizárólag szoknyát viseltek, többnyire olyan rövidet, hogy ki-kileb-
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bent alóla a rózsaszín bugyi. Emlékszem, nyiladozó értelmem egyik sokat át meg
át gondolt problémája volt, hogy miért hívják fehérnemûnek azt, ami – az én ta -
pasztalatom szerint – mindig és kizárólag rózsaszínû volt. Meg is kérdeztem egy-
szer-kétszer anyámat, de valószínûleg ô sem tudta, amit szégyellt volna bevallani,
he lyette mellébeszélt. Például kijelentette, hogy úri kislány mindig szoknyát visel,
a nadrág csak a fiúknak dukál. Lett is belôle családi kalamajka, amikor C9E9-ben,
az elsô pesti telünkön nem voltam hajlandó felvenni a mackónadrágnak nevezett
új ruhadarabot. Atán az C9FF-rôl C9F5-re forduló télen, nyolc évesen aztán vala-
hogy nem voltam már úri kislány, mert éjjel-nappal, kint az utcán, bent a fûtetlen
la  kásban mackónadrágot hordtam. Szoknya nélkül! Igaz, szoknyám nem is volt,
tél  re egyetlen ruhám a mackónadrág volt, és nyárra két spílhózi. Ezt a szót is én
kre  áltam, hogyan hívták az „igazi” magyar gyerekek, máig nem tudom. Nem tud-
tam. Aztán két téllel késôbb, már pesti koromban azért nem akartam felvenni a
mac kónadrágot, mert nem értettem, miért mackónadrág a mackónadrág, holott a
mackók – akikkel elsô magyar nyelvû mesekönyvem, a Mackó Muki kalandjai is -
mer tetett meg – a képek szerint semmilyen nadrágot nem viseltek, csak a saját
bun dájukat. Amikor egy nap megkérdeztem elsô elemista „apácanénimet”, aki em -
lékezetem szerint szép, fiatal és kedves volt, csak nagyon furcsa, szerintem határo -
zottan csúnya névvel. Pelágianôvér, mondták rá. Ez is meghökkentett. Mi az a pe -
lágia? Hogy olyan név, mint a Magdi, el sem tudtam képzelni, de ha az is, miért
nô vér, amikor nem is véres? És miért hívják a kórházban a doktor bácsit doktor bá -
csinak, de a doktor nénit nôvérkének, pedig nem is tanít iskolában, mint a pelági -
a nôvér? És miért nevettek a vendégek, amikor elmondtam nekik, hogy a papám a
teához kínált kekszet a cukrászdából hozta, mert a konyhában egész nap csempé-
szek dolgoztak? Miért? Miért? Miért? Magyarul tanulásom nem volt felhôtlen. Tu -
lajdonképpen C9F5 elejéig, a szovjetek bejöveteléig odahaza németül beszéltünk,
mert…
De kicsit elôre futottam életem fonalának letekergetésében. Vissza oda, hogy

apámat C9E6 ôszén kiutasították Erdélybôl, anyám meg velem, kilenc hónapos kis -
lá nyával elköltözött a nagymamához. Ettôl kezdve anyám Resitáról küldte apám
után Budapestre a könyörgô leveleket, venne már magához bennünket. De apám
újra meg újra csak azt válaszolta feleségének, maradjon még, neki Pesten még
egyedül is gondot okoz a megélhetés. Utolsó levelét, amirôl persze még nem tud -
ta, hogy utolsó, így zárta: „Örülj, hogy téged Magdikánkkal együtt kebelére zár a
ro mán állam. Egyébként már kezdenek alakulni a dolgaim.”  
Anyámnak nem sok kedve volt a román állam kebelére zárva lenni, fôleg, hogy

di cséretes tisztánlátással egyre inkább sült galambnak érezte apám dolgainak
jobbá alakulását, így aztán minden figyelmeztetés ellenére Resitáról felutazott ve -
lem Budapestre. Ehhez nemcsak útlevele nem volt, de pénze sem arra, hogy ki -
vált sa, sôt ha valahogyan szerzett volna is rá pénzt, nem tudta volna megvenni ket-
tônknek a vonatjegyet. De anyám hívô katolikus volt, Istenhez fordult, tegyen már
va lamit, hadd legyen újra együtt kicsiny családja. Isten hónapokig kérette magát,
de aztán meghallgatta, bár eléggé tekervényes módon. 
Ezerkilencszázharminckilencben XII. Piusz pápa eucharisztikus kongresszust

tar tott. Manapság kevesen tudják, mi is az. Pontosan én sem. Csak azt tudom,
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hogy erre az alkalomra istenfélô római katolikusok a szokásosnál sokkal olcsób-
ban felutazhattak Romániából a magyar fôvárosba. Igaz, csak csoportos utazással:
kö zös kiutazási engedélyük a látogatást szervezô temesvári utazási irodának a cso-
porttal tartó emberénél volt, a határ ide-oda átlépésekor nevükben, helyettük ô
mu tatta fel a papírlapot. Anyám Z-vel kezdôdô asszonyneve a csoport kiutazási
en gedélyén utolsóként állt, ô volt az egyetlen Z betûvel kezdôdô nevû utas. A vo -
naton mégsem volt nevével egyedül, mivel velem, három éves kislányával együtt
szállt fel. De én nem szerepeltem az utazási iroda névjegyzékén. Karattyolós, izgô-
moz gó sajtkukac voltam, szerettem produkálni magam: rövid idô alatt a kupéban
már mindenki velem foglalkozott. De aztán… 
De aztán anyám olyasmit tett, amit máig is nehezen hiszek el, de puszta létem

iga zolja, hogy meg kellett történnie. Anyám kezdetben az ölében tartott, aztán a
ha tár elé érve becsavart engem egy jókora párnába, amit plümónak hívtak náluk.
Nem fej alá, hanem a lábra szokták tenni. Anyám akkor és ott a háta mögé tette,
majd szaggató fejfájásról panaszkodva a plümóra, azaz rám hanyatlott. Mozdulni
sem tudok, suttogta a kupéba belépô egyenruhás határôröknek. Szerencséjére én
sem mozdultam. Sosem mondta, de azt hiszem, mákfôzetet itatott velem. Ezt, a ne -
kem akkor ismeretlen szót hallottam tôle a háború utolsó hetei egyikén, a pincé-
ben, ahol a város fölött húzódó front miatt laktunk. Máig szó szerint emlékszem az
egyik szomszédnak mondott szavaira: „A mosónô kezembe nyomott egy kisüveg
sósborszeszes mákfôzetet. Az mentett meg bennünket.” 
Így történt, hogy az C9E9-es eucharisztikus kongresszus elôtti napok egyikén,

egy szerdai estén anyám beállított velem apám pesti lakására. Nagy volt a megle-
petés. Mindkettôjüké. Éppen csak apámé jóval nagyobb. Apám sosem gondolta
vol na, hogy naiv, tapasztalatlan, kisvárosi felesége ki tud szabadulni Romániából.
Míg anyámban fel sem merült a kérdés, hogy milyen is az a Kálmán utcai cím alatt
ta lálható lakás, ahová leveleit annyi hónapon át küldte. Egy órával az után, hogy a
te mesvári vonat befutott a Keleti pályaudvarra, megtudta: apám albérlô volt a Kál -
mán utcában. A konyhából nyíló sötét, szûk cselédszobában lakott, ahová nem a
vö rös kókusz szônyeges lépcsôházból, hanem az udvar végébôl felfelé tekeredô
csi galépcsôn át volt a bejárás. A lakás fôbérlôje, egy bizonyos Pónya úr, éjszakai
nyomdászként dolgozott egy napilapnál. Felesége hajnalig, amíg Pónya úr haza
nem érkezett, egyedül aludt egy rettentôn nagy, angyalkákkak telefaragott, fehér
ágy  ban.
Váratlan beállításunk mindenkit zavarba hozott, és állítólag ha én nem lettem

vol na olyan, amilyen voltam, nem is maradhatunk Pónyáéknál. Ám Pónyáné elsô
látásra belém szeretett, mondják. Tetszett neki, ahogy németül csacsogtam, és még
in kább, ahogy szerelmetes csodálattal bámultam rá. Én olyan szépségesen szép
né nit addig még sosem láttam. Én akkoriban bubifrizurának nevezett rövid hajat
vi seltem, propellerrel – amint apám a fejem búbján illegô-billegô jókora masnit ne -
vezte –, míg késôbb a Pesten megismert többi kislány dugóhúzóra emlékeztetô
hosszú loknikat hordott. Irigyeltem is ôket, mindaddig, amíg az óvodába iratkozva
meg nem hallottam, milyen napi kínzással készülnek gázon melegített sütôvassal
azok a gyönyörû loknik. Anyám és barátnôi homlokukra, halántékukra lapított víz -
hul lámokat viseltek, amiket egyenesen rondának találtam. A vízhullám név is meg-
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zavart: sem víz, sem hullám nem látszott a nénik fején, de addigra már nagyon ön -
ér zetes hároméves voltam, aki jól emlékezett, hogyan nevettek rajta, kérdezôskö-
désein a felnôttek, és többé már nem volt hajlandó semmit megkérdezni. Családi
le gendáriumunkba be is vonult, hogy elsô pesti óvónénim azt mondta anyámnak:
„Zalán anyuka, a többi három éves örökké kérdezôsködik, de Magdika nem kér-
dez semmit, és ha én mondok neki valamit, bármit, azonnal rávágja: tudomtudom -
tu dom! Egyszer rákérdeztem, mondja meg, mit tud, mire önérzetesen azt felelte,
hogy ô nem idomított fóka.” Anyám erre, felételezem, fülig pirult szégyenében. A
ki fejezést apámtól hallottam, többször is, mindig olyankor, amikor anyám barátnôi
elôtt vizsgáztatni próbált valamely szerinte óvodásnak tudni illô dologból. Például,
ha egy felnôtt esetleg megkérdezte, mit csinálok, mielôtt bejövök a lakásba, akkor
„Megtörlöm a lábam” lett volna a kívánatos válasz. Mit csinálok, mielôtt leülök az
asztalhoz? Kezet mosok. Mit csinálok, ha járda széléhez érkezünk? Nem mozdulok,
meg állok. Az én kislány koromban még ilyen egyszerû volt a világ.
Pónyánét Enitántinak kellett szólítanom. Sok évvel késôbb tudtam meg, hogy

ne ve franciás ortográfiával Annie volt, ehhez jött, az én német ajkúságom okából a
né met „Tante” pestivé slendriánult tánti formája. (Enitánti élettörténete több misét
is megérne, de errôl talán máskor és máshol.) Pónyánét, mint mondtam, teljesen
le  vette lábáról az én állítólagosan tündéri német kotyogásom, aminek köszönhetô-
en kijárta férjénél, hogy addig, amíg apám nem talál nekünk lakást, hármasban
lak hassunk a cselédszobában. A cselédszoba, mint akkoriban a sok udvaros, kör -
befutó gangos polgári ház lakásaiban, a konyhájából nyílt. A konyhát pedig a bér -
pa lota hátsólépcsôjén kellett volna megközelíteni. Ezt nem tudván, megérkezé-
sünkkor a fôlépcsôn mentünk fel, gyalog, mert anyám a liftért nem merte kicsen-
getni a házmestert, bár meglehet, nem is tudta, hogy a dolog így mûködik. A Kál -
mán utcában töltött napokban (hetekben? hónapokban?) anyám és apám a cseléd -
szo ba keskeny priccsén aludt, én meg két összetolt karosszéken, amit Enitántiék
va lamelyik szobájából hozott be apám. Amikor este lefeküdtünk, a szobácska úgy
megtelt, hogy aki egyszer oda bement, csak székre, asztalra, ágy sarkára lépve tu -
dott belôle kikerülni. Pedig bizony mindhármunkkal elôfordult, hogy idônként föl
kel lett kelnünk. Ilyenkor nagyon vigyáztunk, hogy halkan nyissuk a konyhába
vezetô ajtót, a konyhából halkan surranjunk ki a fel-le tekeredô cselédlépcsôház-
ba, halkan botorkáljunk le vagy fel egy fél emeletet, ahol emeletenként egy kes-
keny ajtó mögött volt egy-egy cselédvécé. Fogalmam sem volt róla, micsoda, ki -
csoda ez a sokat emlegetett cseléd. Akármi-akárki is lett légyen, biztosra vettem,
hogy fontosnak kell lennie, ha az egész lépcsôház, a mi szobánk és a vécé mind
az övé.
A vécé esti használata utáni kézmosásra a konyhában kerülhetett volna sor, de

nem került, mert a konyha másik oldalán volt az Enintántiék hálószobája, anyám
at tól félt, hogy a konyhai vízvezeték csobogtatása felébreszthette volna azt, aki
oda át aludt. Nagyon izgalmasnak találtam, hogy szülôi engedéllyel szegem meg
azt a minden szabályoknál szigorúbb szabályt, miszerint vécé után mindig kezet
kell mosni. Ám nem sokáig élvezhettem ezt a forradalmi szabadságot, a történelem
megint közbeszólt. Apám, a medgyesi fômérnök nem talált munkát a B-listás Bu -
dapesten, de míg a többi állástalan diplomás nappal havat lapátolt vagy utcát
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sepert és esténként hosszú bottal utcai gázlámpákat gyújtogatott, apám egy hiva-
talba járó polgár következetességével nappal, délután, este kocsmázott. Ezzel pe -
dig – mondanám: akarata ellenére – szépen beitta magát az éjszakai lapok munka -
tár sai közé. Az éjszaki újságírók reggeli hazamenetelük elôtt betámítottak törzská -
vé házaikba. Az egyik ilyen zsurnaliszták látogatta kávéházba járogatott reggelizni
apám is. Kis idô múltán akadt, aki felismerte, az idô további múlásával egyre töb-
ben, majd akadt, aki már biccentve köszöntötte, késôbb egyik-másik kávéházi
ven dég asztalához is hívta, amikor látta, hogy apám nem talál üres helyet. A hívást
ter mészetesen néhány udvarias szó követette, és amikor apámról kiderült, honnan
jött, az újságírók kíváncsian kérdezgetni kezdték az erdélyi magyarság kisebbségi
sorsáról. Apám nagy racconteur volt, az egyik lap fôszerkesztôjének annyira meg -
tet  szett valamelyik története, hogy kérte, írja meg lapjának. Apám addig még nem
írt soha semmit, de Medgyesrôl hozott kevéske pénze erôsen fogyott, szorongatta
a lakbér és a különféle vendéglátó ipari egységek pincérjeinél gyülemlô kifizetet-
len számlája, hát gyors egymásutánban lekanyarított három cikket. Ez, mint meg -
tud ta, már elegendô volt, hogy felvételét kérje a Sajtókamarába, ami az volt akkori -
ban, mint napjainkban a MÚOSZ, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége. Akkor
Saj tókamarának hívták. 
Apám kérte, és meg is kapta a sajtókamarai tagságot, de nem sokat tudott vele

kezdeni: már mindent elmesélt az erdélyi magyar kisebbségrôl, több cikket már
nem tudott volna írni. Ekkor jött, számára, mint mennybôl az angyal, az a bizonyos
zsi dótörvény, amely többek között kimondta, hogy fôszerkesztô és annak helyet-
tese nem lehet zsidó. A törvény jókora hiányt támasztott a szakmában, akkorát,
hogy apámat a Sajtókamara vezetôsége (konkrétan a keresztény kurzus egyik éllo-
vasa, Gáspár Jenô) kiválóan alkalmasnak találta, hogy a Pesti Tôzsde zsidó tulajdonos-
fôszerkesztôje, Kallós János székébe ülhessen. Nem látszott akadálynak, hogy
apám sem a tôzsdérôl, sem a fôszerkesztésrôl körömfeketényit sem tudott. (He -
lyettesének kineveztek egy másik keresztény zsurnalisztát, aki elôrelátóbbnak bi -
zonyult apámnál, és csak a fizetések napján jelent meg a szerkesztôségben. Ez zel
meg spórolt magának néhány évi „bentlakásos intézetet”, ahogy apám késôbb a
Gyûj  tôfogházban töltött két és fél évét emlegette. Errôl talán majd késôbb.
Szerencsére Kallós János és öccse, Bubi változatlanul bejárhattak eltulajdonított

lap jukhoz, és így a Pesti Tôzsde, természetesen apám nevével a fejlécen, továbbra
is megjelent. Hogy a vállalkozás lehetôleg zökkenômentes legyen, Kallósék igye -
kez tek kedvébe járni a nyakukra ültetett gójnak. Egyfelôl apám hiúságát legyezték
góbé székely eszére tett megjegyzéseikkel, másfelôl engem és anyámat evilágibb
mó don puhítottak: én mindegyre hatalmas tábla csokoládékat kaptam János és
Bu bi bácsiktól, míg anyámnak sem elôtte, sem utána nem voltak olyan elegáns ru -
hái, mint amilyeneket a két Kallós a Szita szalonban csináltatott számára. (Gimna -
zista koromban, az 5B-es évek elején én voltam az osztály irigyeltje anyám hajdani
gard róbjából rám alakított holmikban. Két, három ruhámra mindmáig pontosan
em lékszem: az egyik világosszürke, egyenes vonalú kasa [?!] szoknya  volt, elôl két
szándékosan elálló „zacskózsebbel”, hátul féloldalasan néhány nagy gombbal zár -
va: apám egy kifordított öltönyének nadrágjából készült. Zipzárat még éveken át
nem lehetett kapni.) A másik irigyelt ruhadarabom, a piros „kulikardigán” forra-
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dalmi divatújdonságnak számított: ugyanis, a kötött szvetter derékban egy két-
sima-két-fordított övrészben végzôdött, míg a kulikardigán derékban nem tartott
be, hanem, lazán-egyenesen a csípôig ért. Ilyen kulikardigán és hozzá egyenes vo -
nalú kasaszoknya mindannyiunknak volt. Habár nem lehetett boltokban kapni.
Ott csak a hozzávaló anyagot vették meg a szülôk leánykáiknak, aztán a házivar-
rónônek nevezett nénik megvarrták, legalább háromszori próbával, mindkét fél ré -
szérôl sok méltatlankodással, de aztán kölcsönös büszkeséggel. Vissza a zárójel
meg nyitásához, és a FB-es évek elejére.
Közben apám sorra megismerte a budapesti tôzsdei és gazdasági élet legna-

gyobbjait, hiszen a két Kallós maga helyett ôt kellett küldje, hogy interjút készítsen
ve lük, természetesen alaposan felkészítve a feladatra. Irónia nélkül mondom:
apám nagyon eszes lehetett, mert az általa begyûjtött anyagokból János és Bubi
vál  tozatlan színvonalon tudták megjelentetni lapjukat. Apám munkája az interjúk-
ra járás mellett abból is állt, hogy számtalan fogadáson képviselte a szerkesztôsé-
get. Ilyenkor a Kallós fivérek kioktatták, hogyan kell az evés-ivás mellett, még in -
kább annak közepette, hasznos ismeretségeket kötni. Apám ezt a feladatot is jól
látta el. Egyszer egy sajtófogadáson megismerte és hosszabb beszélgetésre lekö-
tötte gróf Bethlen István miniszterelnök figyelmét is. A gróffal késôbb én is megis-
merkedtem, pontosabban inkább ô ismerkedett meg velem. Létezett egy közös
fény képünk, ami az ostrom alatt sok más holminkkal együtt megsemmisült, de
annyiszor hallottam emlegetni, hogy úgy emlékszem rá, mintha nemcsak láttam
vol na, de emlékem lett volna magáról „az eseményrôl” is. 
A képen látható volt Bethlen István, amint noteszekbe jegyzetelô újságírók

gyû rûjében egy hatalmas masnis kislány kezét fogva nyilatkozik. Arra a fogadásra
ugyanis apám anyámat és engem is elvitt, hogy a háborús élelmiszer mizéria köze-
pette ne csak a fogadások után otthon, az ô zsebébôl elôkerülô, szétkent mig no -
no kat, kihûlt virsliket ehessük, hanem a büféasztalról azon melegében mi is meg-
uzsonnázhassunk, amit aztán vacsorának is betudhattunk. A miniszterelnöki foga-
dás rendkívül eredményes következményekkel járhatott, mert utána Kallósék egy
szép és drága retikült ajándékoztak anyámnak. A retikülbôl késôbb, az áruhiányos
5B-es évek közepén cipôt mesterkedett ki nekem egy Almási téri cipész. A cipô
fura, körkörös meséjét a „cipôt-a-cipôboltból” korban hallottam anyámtól, de ak -
kor nem értettem, mi rajta az elmesélni való. Ma már kortörténeti dokumentumnak
ér zem, megörökítését ki nem hagynám ebbôl az írásból.
A nekem akkor csöppet sem tetszô, furcsa, pettyegtetett-foltos bôrbôl való ci -

pôt anyám egy Kallós Bubitól kapott gyíkbôrtáskájából csinálta nekem az az Al -
mási téri suszter, aki hajdan belvárosi cipôszalon mestere volt, és az ostrom elôtt
elô kelô uraknak, hölgyeknek mérték után készített lábbeli csodákat. Többek közt
törzsvevôi között tudhatta Bethlen Istvánt és családját is. Az Almási téri szuterén-
helyiségébe az utcáról néhány meredek lépcsôn kellett lebotorkálni a környékbe-
lieknek, akik sarkalásra, talpalásra, felfeslett szegés megvarrására vittek hozzá
olyan cipôket, amilyeneket a mester azelôtt kézbe sem vett volna. Anyám gyíkbôr
tás kájának cipôsítése tulajdonképpen régi nívójához méltóbb feladatot jelentett,
mégis sokáig tépelôdött, mielôtt elvállalta. Egy táska bôrét másként dolgozzák ki,
mondta idegesen, mint egy cipôét, de mikor valamiképp, véletlenül kiderült, hogy
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anyám végtére is régi kliensének is betudható, elvállalta. Ugyanis a suszterré lett
mestercipész ostrom után egy Lórántffy Zsuzsanna úti villa kertjének végében, a
ker ti szerszámok tárolására való szaletliben talált magának lakást. A villa a háború
elôtt gróf Bethlen István, a volt miniszterelnök tulajdona volt. Anyám apámnak a
Pes ti Tôzsdénél töltött évei alatt néhányszor megfordult a villában ilyen-olyan fo -
gadásokon, majd apám börtönévei alatt hetente többször is, akkor azonban mint
ta karítónô annál a pszichológusnál (pszichiáternél?), akinek a gróf lakosztályát a
Párt kiutalta. A volt miniszterelnök a beköltöztetett doktorékkal tartózkodón, bár
ud variasan viselkedett, takarítónô anyámmal ugyanilyen udvariasan, de majdnem
szí vélyesen. Közös múltjukról egyikük sem ejtett szót, anyám mégis biztosra vette,
hogy Bethlen István emlékszik rá. Többek között abból, hogy a gróf asszonyom-
nak szólította, míg a doktoréknak csak fejét biccentve fogadta köszönését. A dok-
torék a villa emeletén laktak, Bethlenék a három francia ablakkal a hatalmas kert-
re nyíló hajdani szalonban, szekrényekkel választva szobára, konyhára, dézsával
elszerelt fürdôszobára a termet, ahol annak idején az estélyeket, fogadásokat ad -
ták. Az egyik ilyen estélyre kapta anyám Kallós Bubitól azt a gyíkbôr táskát, ami-
bôl az áruhiányos ötvenes években nekem készített cipôt az Almási téri suszter. A
susztert apám a Gyûjtôfogházban ismerte meg, ahová C9F5 januárjában Kallós Já -
nos feljelentése nyomán került be vád ismertetése és ügyvéd nélkül, majd két és
fél évi úgynevezett vizsgálati fogság után a bíró a már leült idôt rótta ki rá bünteté-
sül, vagyis apám a tárgyalás napján szabadult. Nem tudom, hogyan és miért kerül-
tek szóba ezek a részletek az Almási téri cipésznél, amikor anyám – egy barátnôje
ta nácsára – odavitte cipôsítésre ama gyíkbôr táskáját.  Anyám DBBD nyarán úgy halt
meg, hogy újratalálkozását a cipésszel (mint kicsi családom sok más, valószínûleg
fontosabb részletét) magával vitte a túlvilágra. Furcsa, ám igaz, ez a „titok” jobban
ér dekel, mint háromszemélyes családocskám történetének ezek a bizonyos fonto-
sabb részletei.
De ismét túlságosan elôre ugrottam életem meséjében. Elôbb el kell monda-

nom, hogyan kerültünk a Kálmán utcai cselédszobából abba a házba, ahol ma, túl
a hetvenen ezeket a sorokat írom. Ebben is Kallós János segített. Apám Kálmán ut -
cai albérletébôl elôször a Pesti Tôzsde szerkesztôségébe költöztünk. A lap egy Ná -
dor utcai bérpalotában mûködött. A kapuban egyenruhás portás állt, aki sapkáját
le kapva köszönt minden belépônek, nekem külön is, németül. 
(Akkor, mint mondtam, én még nem beszéltem magyarul. Anyai nagyanyám,

er délyi szászok többnyire magyart megvetô leszármazottja, rendhagyó mód egy
szé kely góbéba szerelmesedett belé, és családja megvetésétôl sújtva feleségül is
ment hozzá. Azonban abban követte ôt kitagadó családját, hogy német szóra taní-
totta három lányukat. Nem hazafiatlanságból, de mert, mint mondta, a német a
nagy világban hasznosabb nyelv a magyarnál. Erre az én vargabetûs életem ugyan
rá cáfolt: mert ha az C96B-as évek második felében, Rómában nem tudom éppen
ezt a haszontalannak tekintett magyar nyelvet, nem lehettem volna a kortárs ma -
gyar irodalom ismerôjeként a Rai – az olasz állami rádió – majd késôbb a Rai-TV
tisz tességesen megfizetett „bedolgozója”. Római tíz évemben hangjátékokat, drá-
mákat, színdarabokat fordítottam olaszra, késôbb írtam is, aminek köszönhetôen
rövid idô alatt talpra álltam, hamarosan lakásom és barátaim lettek az olasz fôvá-
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ros szívében, ahonnan azokban az években sok született olaszt az Atlanti óceánon
túlra kényszerített a megélhetés. Persze, hiába ismertem volna a magyar és olasz
nyelvet, ha nem ismerem az akkori magyar irodalmi életet, a pesti színházi világot
és egyes magyar szobrászok meg festôk különös, jószántukból a társadalmon kí -
vül re vonult közösségét. Ôk voltak a cigánysoriak, így beszéltek magukról, szív-
derítô öniróniával. Tehát: ismertem ôket, méghozzá akkoriban, a 6B-es évek máso-
dik felében, Rómában egyedül, ilyenformán ablakot nyithattam az olaszoknak egy
szovjet csatlós ország mûvészeinek Itáliában akkoriban teljesen ismeretlen életére,
mû veire. Ha csak tíz évvel késôbb érkeztem volna Rómába, addigra már eléggé
megkopott német, és az öt éven át egyetemen szerzett, ám nem éppen perfekt an -
gol tudásom segítségével legfeljebb ha ingatlan- vagy utazási irodában tudtam vol -
na elhelyezkedni, szánalmasan kis fizetéssel – sôt az is inkább komissió lett vol na,
mint havi fix. Vissza a két bekezdéssel elôbbre, a zárójel elejére.) 
A Pesti Tôzsde szerkesztôségnek egyik teremnyi, magas mennyezetû szobájá-

ban, ahová Kallós János ideiglenesen beköltöznünk engedett, azt hiszem, anyám
szí vesen ellakott volna. A Nádor utcai ház, ha nem is a benne lakrészünkül kijelölt
egyetlen szoba (konyha és fürdôszoba használattal) sokkal elegánsabb, komforto-
sabb volt az ô lánykori, resitai otthonánál, de még fômérnök apám medgyesi la -
kásánál is, ahová férjhezmenetele után került, és ahová én születtem, és amire
egyáltalán nem emlékszem, mert soha többé arra nem jártam. Késôbb, C95C-ben
né hány napot töltöttem ómaminál anyámmal, aki Megyesre költözésünk óta akkor
látta elôször szülôvárosát, benne édesanyját és két nôvérét. A háború évei alatt
azért nem láthatta ôket, mert háború volt, késôbb azért nem, mert a testvéri román
né pi demokráciába ugyanúgy útlevél kellett, mint a rothadó kapitalizmus országa-
iba, és amit ugyanolyan nehéz, ha nem éppen lehetetlen volt megszerezni. Ne -
kem, meghökkentô módon, semmiféle emlékem nincs ómaminál tett C95C-es láto-
gatásunkról. Viszont emlékszem arra, hogy Resitáról néhány napra anyám legidô-
sebb, a háborúban megözvegyült Gizi nôvérének velem nagyjából egyidôs fiával,
a magyarul nem, de a román mellett németül is anyanyelvi szinten tudó Hansival
a Fekete tenger melletti üdülôhelyre, Constanzába utaztunk. Azóta már több ten-
ger partján megfordultam, de olyan mesésen szôkének, selymesnek sehol sem lát-
tam a parti fövényt: az elsô tenger, mint az elsô szerelem, elfelejthetetlen, semmi
más hoz nem hasonlítható élmény. A szállodáról, ahol unokatestvéremmel egy éj -
szakát megszálltunk, nagyon furcsa kép maradt bennem, mint valami eszement
építész agyréme. Hatalmasan ugrott a szívem, amikor nem régiben Deák Krisztina
Ag lája címû filmjében viszontláttam a valóban furcsa épületfantáziát.
Mint mondtam, apámat C9E6 végén kiutasították Medgyesrôl, ahová pár hóna-

pos kislányával, velem, magára maradt anyám végül is beállított. Miután néhány
na pig apám Kálmán utcai albérletében laktunk, átköltöztünk a Pesti Tôzsde szer-
kesztôségébe. A kapuban egyenruhás portás fogadta a belépôket. A kapualjat és a
lép csôk fokait szônyeg borította, de attól a szerkesztôség még nem lett gyermekes
há zaspárnak igazán alkalmas lakhely. Apám rosszkedvûen bár, de nekilátott csa-
ládjának otthont keresni. Budapesten a FB-es évek elején nem volt könnyû lakást
találni. Hatalmas villa könnyen akadt, de középkeresetûeknek való lakás szinte
nem létezett, tulajdonképpen nem is tudom pontosan, miért. Végül apámnak Kal -
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lós János segítségével sikerült lakáshoz jutnia. Kallós jól ismerte a nagyhírû épí-
tészt, Kozma Lajost, aki egy nap bizalmasan elmondta neki, hogy elhagyja Ma gyar -
országot, Amerikába készül, így üresen marad stúdiója az egyik, általa C9EF-ben, a
gyáros Weiss Manfréd számára tervezett ötemeletes budai bérház utolsó emeletén.
Nos, ebbe a három-szoba-hallos, cselédszobás, két fürdôszobás lakásba költöztünk
be a Kálmán utcai cselédszoba és a Nádor utcai szerkesztôségi lakás után. Elsôre
csak a konyhát és egyetlen szobát rendezett be apám, úgy ahogy: vett „kéz alatt”,
mint hallottam mondani, a konyhába és a szalonnak nevezett szobába egy úgyne -
ve zett kombinált szobabútort, amitôl lehetett nappalinak, ebédlônek és hálószobá-
nak használni, volt benne egy hatalmas íróasztal, amin ebédelni, vacsorázni is le -
hetett, és egy sarokrökamié (így mondtuk!) révén szüleim hálószobájául is szolgált.
Ne kem éjszakára a cselédszobában ágyazott anyám, az ô sarokra állított két heve-
rôjérôl leszedett matracokon. Képzelem, mit szóltak hozzánk a bérház – nem
örök lakásos társasház, az csak sokkal késôbbi idôk „találmánya” lett – jól szituált,
hogy úgy mondjam: lakói! (Éppen ezekben a 6B-as években tudtam meg, hogy ak -
koriban, két évtizeddel elôbb köszönésen kívül senki nem állt velünk szóba.) Az -
tán C9FD-ben jött egy belövés: pont a mi úgy-ahogy berendezett sarokszobánkat
ér te, nagy kárt nem tett az épület, de kitörtek mind az ablakok, feketére kormo-
zódtak a falak, és mert akkor már nem lehetett mesterembert találni, aki kijavítsa a
bajt, de ha lehetett is, értelmetlen lett volna, hiszen senki sem tudhatta mikor csa-
pódik be egy újabb belövés vagy mikor zuhan a házra egy bomba. El kellett köl-
töznünk. Anyám éjt nappá téve zokogott. Én az elején a költözés hírére inkább iz -
gatott lettem, mintsem boldogtalan, de amikor megláttam a Ferenc körúti, világító-
udvarra nézô, szoba-konyhás lyukat, én is feltartóztathatatlanul sírni kezdtem. Hat
vagy hét évig laktunk a Ferencvárosban, és egészen valószínûtlen története van
an nak, hogyan kerültünk vissza ugyanebbe a budai házba, ugyanabba a lakásba,
illetve annak felébe.
A kétszoba-cselédszobássá szûkült lakásból én megkaptam a cselédszobát,

ami ért késôbb, az ötvenes években, gimnazista koromban minden osztálytársam,
majd kezdô rádiós koromban sok albérletben élô kollégám irigyelt. De még az 5B-
es évek második felében, a debreceni színházból frissen felkerült és filmjei után
egy csapásra híressé lett Márkus László is: ô akkor az utcánk másik oldalán volt al -
bérlô, és mint akkoriban minden albérlônek, tilos volt bármely nemû látogatót fel -
vin nie. Így aztán, amikor a Láttuk-hallottuk címû kulturális magazin számára meg -
in terjúvoltam, az utolsó emeleti lakás ajtaja mellé, a padlásra vezetô legfelsô lép-
csôfordulóba cipeltem fel mesterségem büszke címerét, a bûnnehéz Grundig mag-
nót, hogy felvegyem a színész nyilatkozatát.
A Kozma-iroda cselédszobájában laktam egészen C96C-ig, oda hívtam teljes ter-

mészetességgel „vendégségbe” Kolozsvári Grandpierre Emilt, a barátoknak Emicit,
akit a Lukács uszodából ismertem, majd sorra azokat a pest-budai erdélyieket,
akiknek ô mutatott be. Elsônek Tamási Áront ismertem meg Emici révén, majd Áp -
rily Lajost és fiát, Jékely Zoltánt, azaz Zsolit (ô keresztelte el lakásunkat Zalane um -
nak, amely nevet azóta is használom szüleimtôl örökölt otthonomra, ahová har -
minc hat évi „disszidensség” után visszaköltöztem). Zsoli révén kerültem el Deve -
cse ri Gáborhoz, aki az azóta klasszikussá lett Homérosz-fordításait akkoriban min -
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den kinek, még nekem, a hátsómon tojáshéjas, kezdô rádiósnak is boldog-lelkesen
ol vasta fel abban a kétszer három méternyi cselédszobában, néha messze éjszaká-
ba nyúlón, polgári elveket valló szüleim nem kis aggodalmára. Utánuk megfordult
ná lunk sok, mára már holtában klasszikussá lett író, közülük késôbb az egyik leg-
jobb barátommá lett – családi barátommá, mert azzá fogadott felesége – Karinthy
Fe renc (akit keresztnevén Tamási Áronon kívül senki sem szólított, mindenkinek
Cini volt); késôbb jöttek festôk, szobrászok, színészek, filmesek és számos szép
lány, akiket többnyire az uszodából ismertem, ahová a gimnázium négy éve alatt
ta nítás után minden nap lejártam mûugrani. Velük együtt feljárt az akkoriban még
csak egyetemista Czeizel Endre, az egyetlen, aki az akkori vendégeimbôl még él,
és akivel mindezekrôl, a mára tananyaggá lett hírességekrôl fesztelenül, tiszteletle-
nül tudunk beszélgetni.
Az 5B-es évek legvégén épültek az elsô „modern” öröklakásos házak, amikre

még félig kész korukban fel kellett iratkozni, mármint ha volt az embernek ele-
gendô pénze az elôlegre, és ami ennél is fontosabbnak tûnt: protekciója. Nekem a
rá diósság biztosította a protekciót. Velem egy idôben ismertsége tett protekcióssá
két híresen szép színésznôt, Felföldi Anikót és Géczy Dorottyát. Ôk is ugyanabban
a háromemeletes Törökvészi úti házban, ugyanarra az emeletre kaptak egy-egy
másfélszobás lakást. A közös címrôl már jó fél évszázada hárman háromfelé köl-
töztünk. Én, ugye, külföldre; Dorottya – barátoknak Dorli – alig néhány sarokkal
arrébb, ahol férjez ment, elvált, majd egyedül nevelte fel fiát, aki ma, túl a negyve -
nen, fülében féltenyérnyi karikával és sugárzó önérzettel gondozza a maga fotó -
mûvészi imázsát. Ancsa, férfiszívek tucatjának megdobogtatója, akirôl sok mindent
el tudtam volna képzelni, csak egyet nem, hogy évtizedek óta megkörnyékezhe-
tetlen feleség, lelkesen süt-fôz férjére, az emberre, ahogy ô beszél róla. Ancsáék a
Várban laknak, kettesben, gyerek nélkül, meg merném kockáztatni a hihetetlent:
vál tozatlanul szerelemben. 
Amikor harminchat évi olasz, kanadai és amerikai élet után „visszidáltam” Bu -

da pestre, Dorli az elsôk között volt, akiket megkerestem, és ma ô az, akivel jelen-
tôs különbségeink ellenére a legtöbb idôt töltöm. Többnyire színházba megyünk
együtt, elôtte vagy utána beülünk törzshelyeink egyikére, leginkább a színháziak
ál tal „magyar Broadway” névre keresztelt Nagymezô utca egyik kávézójába, és ô
az, aki barátnôim közül talán még soha nem hiányzott a szokásos, minden hónap
utolsó vasárnap délutánján megtartott open house összejöveteleimrôl, a „Duna par -
ti duma partikról”, amelyeken kizárólag egyedül élô barátnôimet látom vendégül.
So  kan, nagyon sokan vannak. Nem akik eljönnek, de akiket megillet a belépés jo -
ga. Elképedve nézem, mennyi a mai Budapesten az egyedül élô, csinos, értelmes,
szak májában ismert, elismert nô.
Hogy jól tettem-e, hogy harminchat évi távollét után, DBBC végén visszatele-

pedtem Budapestre, nem tudom megmondani. Mint ahogy azt sem, jól tettem-e,
hogy annak idején, C965 tavaszán, két évi vonakodás után világgá futottam,
„Megijedtél, igaz?” – kérdezték sokan, amikor hazajöttem. Azt hitték, a New York-i
ikertornyok  DBBC. szeptember CC-i leomlása, az Amerikában a nine-eleven (kilenc-
tizenegy) néven emlegetett katasztrófa miatt futottam idáig. Nem ijesztett rám az
ese mény, annyira legalábbis nem, hogy eladjam a házat, amit kevéssel elôbb, har-
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minc évi lakbérfizetés után sikerült vennem, hogy elhagyjam egyetlen élô vérroko -
nom, az C97D-ben Rómában született, C985 óta Washingtonban élô, ott Andyvá
lett, olasz keresztlevele szerint Andrea, de nekem mindig és mindenütt András fia-
mat. Álmaimban mindkettô, fiam is, házam is, valószínûtlen gyakorisággal elôjön.
Ilyenkor András mindig nyolc, tíz éves, többnyire a konyhában vagyunk, ahol hár -
mas ban – ô, én és János, az ôt örökbefogadó második, de egyetlennek tekintett
férjem – vasárnapi reggelit készítünk. Mindig minden szép, a nappali alacsony asz-
talkáján – coffee table angolul – virág van, a két bôrrel bevont kerevet egyikén,
ahol olvasni szerettem, kihajtott könyv, leborítva, a nagy étkezôasztal konyha felé
esô végén három teríték: teás csészék, friss kenyér, cukrozatlan narancslekvár, és
mi hárman, jó kedvûen… Aztán egyszer csak változik a helyszín, utcán vagyok,
sietek, valahová idôben kellene elérjek, de sehogy sem ismerem ki magam az ut -
cákon, már majdnem elsírom magam, aztán egyszercsak álmomban felmérem,
hogy ez csak álom és erôlködve igyekszem kinyitni a szemem, amíg végre sikerül
is. Ébren ritkán jut eszembe a washingtoni ház, a keskeny, egy-szobányi frontja
elôtt terebélyesedve, rózsaszín virágokkal teli magnólia és egy fenyô állt. A fenyô
a be járati ajtó szemöldökfájáig ért, amikor beköltöztünk, és az elsô emeleti háló-
szobám ablakán is túlnôtt, amikor kulcsát átadtam az új tulajdonosnak, aki... 
Nem tudom befejezni ezt a mondatot. 
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VASADI PÉTER

Triviális

Combnyaktörés. Mûtét
után egy beépített
Z-szeg tartja össze 
a combcsontot és a csípôt, 
ám szepszis-jeleket
észlelünk, mûtét azonnal, 
a Z-t, s a kétfelé el-
csúszott csontokat ki-
venni, le kell fûrészelni 
a combcsont-fejet, a harmadik
mûtét után pedig állandó
fertôtlenítés következik.
C7 centis varrott sebe van.
Nem jajgat, fekszik, komoly, 
arcbôre sápadt, sima, mély
hallgatásból egy-két
mosoly-kísérlet érkezik,
de semmi szó. Csak néz.
A félelem bent meglepve
figyel: ô lenne az?
…Magához int: mi lesz
velem? …Viszlek haza.
Kibontakozok ölelésbôl.
S te fogsz? ... Mi fogunk.
Tanoncidô. Minden kötés, 
kenés, tamponozás, ecset-
vonás, csöppentés fontos.
Egyet sem elnagyolni.
Föl van túrva a test, 
de tûr, jelez, a fájdalom 
pedig ne késlekedjék.
Csak semmi kapkodás.
Fölrázva párna, vasalt
lepedô lemezes, gyûrôdés
okozta fölfekvésnek ez a 
neve: dekubitusz. A hús
rothadni kezd. Lassan
hátrál az ember végezte, 
vagy végezése, ôrült, 
konok s kegyetlen. Nincs
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neve: halálnak helycsináló.
Az arcot kell figyelni.
Most arc a test. Ágytálazás.
Enni, inni kell sokat, nincs
irgalom az irgalomban. A bél
okos. Ismeri folyamatossága 
titkait. A hugyhólyag se 
tréfál. Teleereszti a
frissen húzott ágyat, 
s kezdheted elölrôl. Ilyen,
hogy szemrehányás, mit jelent.
Ágytálazás. Tízszer pisi
naponta, s harmad-, negyednap
egy kiadós kakálás. Nézem, 
lesem, tanulom a test (szent)
mûködését. S íme: ajándék.
Mikor már azt hiszem, ma
megint elmarad, a meggyötört
két izzadt farpofa közül ki-
gördül, bele a tenyerembe
egy fekete-barna labda,
koppan, kemény, ahogy ágy-
tálba csúsztatom; hálás 
vagyok neki, s gyönyörködöm
a bogyóiból összeállt arányon.
Utána nincs megállás: tömör
hurkák kígyóznak kifelé, 
mintha élne ez a halom,
s tudja, hogyan kell önmagát
kupacba fonnia, súlyosodik a
tál, nô az öröm, sóhajt nagyot
a szenvedô, elidegenedett
önmagának kiszolgáltatottan, 
oly elemi ôsiséggel, ahogy
ez elôször végbement a világ-
egyetemben… Kisebb vihart
szokott követni a csöndnek
ilyen megsüppedése.

(Ezúttal is Ôt dicsérem,
mint már annyiszor.)
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Az ember áll

Hat centivel rövidebb
bal lába a mûtétek után.
Harmadnapon föl kell állnia.
De nem tud. Könyörög. A keret
vasát markolja görcsösen.
Nem érdekel. Ujjait lefejtem,
rákényszerítem, hagyja el az 
ágyat. Nem, nem tudok, jaj, 
nem tudok. Lehet, de kell. Fáj,
nem érted? De értem. Gyerünk.
Körülöttünk méltatlankodás: 
Ez megvadult? Nem látja, hogy…?
De látom. Föl kell állnia.
Jó, de holnap… Nem. Ma. Most. 
Teljes súlyával elnehezedik.
Lekuporodok, átkulcsolom a 
derekát, s nyögve húzom fölfelé.
Rámkiált: Hagyj békén, fölszakadok!
Tudom, hogy nem szakadhat.
Fölállítom…Visszaesem, neee!
Mindjárt visszaesem! ...Áll.
Rövidebb lábát lóbálja tétován.
Másik a padlón ellapul.
Megkönnyebbedik. Rázza a sírás.
Kettônk közül csak egyik sírhat.
Lassan az ágyra ültetem.
Néz rám fölfelé. Ami most
bátortalanul vibrál
szemében, nincs arra szó. 
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irodalmi napok
SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY

Felejtés és kisajátítás az irodalomban

Az irodalom halottjai: ezzel a címmel közölt Babits Mihály eszmefuttatást a Nyugat
C9CB-ben megjelent évfolyamában. Három elfelejtett íróról értekezett. Közülük
Kom  játhy Jenôt és Péterfy Jenôt a jelenkori irodalomtörténet-írás számon tartja –
no   ha ez utóbbi értekezéseinek máig nincs teljes kiadása. Dömötör János költemé-
nyeirôl alighanem kevesebben tudnak.
Az úgynevezett kisebb mesterek állandóan azzal a veszéllyel állnak szemben,

hogy elfelejtik ôket, pedig mûveik nélkülözhetetlenek. „Mert képzeljen el az em -
ber olyan irodalmat, amelyik csak jó könyvekbôl áll; mást sem lehet olvasni, mint
Sha kespeare színmûveit, Milton költeményeit, Bacon esszéit, Madame de Sévigné
le  ve leit, Johnson életrajzát. Hamarosan éhínség köszöntene be. Senki nem olvas-
na” (Woolf C99F, CFB.). Virginia Wolfnak ez az C9D5-ben megfogalmazott intése ar -
ra emlékeztet, hogy a másodvonalbeli alkotások az irodalom létezési módjának
eli  degeníthetetlen részei. Amikor C989-ben a Harvard Egyetem megkérte a néme-
lyek által posztmodernnek nevezett költészet kiemelkedô képviselôjét, John Ash -
be ryt a Charles Eliot Norton elôadások megtartására, Más hagyományok címmel a
romantikusok közül John Clare és Thomas Lovell Beddoes, a huszadik századból
John Wheelright, Laura Riding és David Schubert költészetét, illetve Raymond
Rous sel mûveit méltatta (Ashbery DBBB). Némi túlzással ellenkánont körvonalazott.
Nem elôzmény nélkül, hiszen Beddoes munkásságát Ezra Pound, Rousselét a szür -
re  a listák, Foucault és a nouveau roman mûvelôi is nagyra becsülték. Az utóbbi év -
ti zedekben már a parasztköltô John Clare is egyre több figyelmet kelt a romantika
szak értôinek körében. 
Az említett szerzôk nyilvánvalóan kívül esnek azon a világirodalmi kánonon,

amelyet a magyar közönség számon tart. Ez olyan kérdéskört érint, amely önálló
tanulmányt igényelne. Csakis annyit jelezhetek, hogy ismereteim szerint eddig na -
gyon kevés figyelmet szenteltünk neki, holott sokat olvasunk fordításban, s ez
óha tatlanul hatással van arra, mit tekintünk irodalomnak. Fordítóink hatalmas tel -
je sít ményeinek föltétlen elismerését legföljebb annak említésével lehet árnyalni,
hogy léteznek jelentôs mûvek, amelyeknek nincs magyar átköltése. Tudtommal
például Dickens utolsó befejezett regénye, a Közös barátunk (Our Mutual Friend),
Édouard Dujardin belsô magánbeszédben írt mûve, A babérokat megnyesték (Les 

A Debreceni Irodalmi Napok DBCD. november 8-án tartott, Elfeledett írók, irányzatok, stílusok címû
ta  nácskozásának szerkesztett szövegei.
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lauriers sont coupés, C888) vagy Hans Henry Jahn kiváló regénye, a Perrudja
(C9D9) nincs meg magyarul, és a kínai elbeszélô próza legjelentôsebb teljesítmé-
nyét, a tizennyolcadik században írt A vörös szoba álmát (Hung lou meng) is csak
egy nem teljes német szövegbôl készült, C96F-ben kiadott változatból ismerheti a
ma gyar olvasó. A brit és ír szerzôk európai fogadtatása címû sorozat DBB6-ban kia-
dott kötete szerint Henry James mûveibôl sokkal több jelent meg románul, mint
ma gyarul (Duperray DBB6). Aki olvas idegen nyelven, kapásból megnevezhet olyan
mû veket, amelyeket a magyar olvasók sajnálatosan nem ismernek.
Ashberyt is idéztem, amikor az elmúlt évtizedekben többször is hangsúlyoztam

bi zalmatlanságomat a kánonokkal szemben. Egyetlen példaként A kánonok hiá-
bavalósága címû tanulmányomat említeném, amely majdnem másfél évtizede az
Al földben jelent meg (Szegedy-Maszák C998). Irodalmunk elég gazdag ahhoz,
hogy különbözô értékrendek alapján más és más mûveket emeljünk ki belôle.
Nem egy hagyományunk van; eltérô, sôt egymást cáfoló irányok és szemléletek
so kaságával kell számolni. Amennyiben egyedül írnék magyar irodalomtörténetet,
olyan szerzôket sem hagynék ki, mint például Ujfalvi Krisztina, Vályi Nagy Ferenc,
Bérczy Károly, Kóbor Tamás, Ritoók Emma, Bánffy Miklós, Telekes Béla, Szilágyi
Géza, Tormay Cécile, Kemény Simon, Laczkó Géza, Gábor Andor, Lesznai Anna,
Kuncz Aladár, György Mátyás, Hunyady Sándor, Németh Andor, Bartalis János,
Székely Mózes, Nadányi Zoltán, Kádár Lajos, Mollináry Gizella, Marconnay Tibor,
Bányai Kornél, Újvári Erzsi, Kádár Erzsébet, Sziráky Judith, Tamkó Sirató Károly,
Imecs Béla, Sértô Kálmán, Birkás Endre, Jánosy István vagy Erdély Miklós – élô
író kat nem említve. A sor könnyen és sokáig folytatható. Minden olvasónak lehet-
nek kedvelt szerzôi, más és más értékrend alapján, és részemrôl a különbözô
szem léletek párbeszédét vélném szerencsésnek. A történelem következtében oly-
annyira megosztott a lakosság, hogy a megélt múlt, közösségi emlékezet, politikai
meggyôzôdés, neveltetés, életkor, réteghez és nemhez tartozás függvényeként na -
gyon különbözô ízlések léteznek a mai magyar olvasók körében. 
Csakis azért hozom szóba ezt, hogy nagyjából körvonalazzam, milyen távlatból

teszek kísérletet három író néhány mûvének rövid jellemzésére. Némelyekkel
ellentétben, nem számonkérô szándékkal jegyzem meg, hogy az Akadémiai Ki a dó
Magyar irodalom (Gintli DBCB) címû vállalkozásában az általam felsorolt szerzôk
nem szerepelnek. Nem a szakemberek, hanem tájékozatlan közírók torzítják el a
magyar irodalomról alkotott képünket. Néhány éve egy írószövetségi rendez vé -
nyen a Tiszatáj akkori (azóta sajnálatosan elhunyt) szerkesztôje azt állította: A
magyar irodalom történetei címû válogatásból kimaradt Krúdy, holott ha megnézi
a tartalomjegyzéket, láthatta volna: két tanulmány méltatta e szerzô munkásságát,
sôt egy harmadiknak tekintélyes része is vele foglalkozott. A Magyar Nemzet DBCD.
június CD-én megjelent számában Csontos János ugyanezt a vállalkozást Illyés
Gyu  la kirekesztésével vádolta meg, pedig két fejezet teljes egészében e kiváló
költô tevékenységérôl szól. A Heti Válasz DBCD. augusztus C6-án közölt Osztovits
Ág nes tollából egy cikket a tokaji írótárborról, amelyben A magyar irodalom törté-
neteit elmarasztalta az Akadémiai Kiadó említett  áttekintésével szemben. Ha e
szerzô megnézte volna a két munka névmutatóját, láthatta volna, hogy a DBCD. évi
To kaji Írótábor fölhívásában mellôzött írókként említettek közül több szerepel az
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elmarasztalt, mint a megdicsért kiadványban. A kirekesztést elutasítva, a másféle
felfogások iránti türelem szellemében próbálok szólni Sziráky Judit és Kádár Er -
zsébet rövidebb elbeszéléseirôl, valamint Tormay Cécile regényeirôl.
A felejtés elválaszthatatlan az irodalom életétôl. Változó korok változó igények-

kel vesznek tudomást a múlt értékeirôl, különbözôképpen választanak az örök -
ség bôl. Lehetséges, némely költeménynek vagy regénynek akár jót is tehet, ha egy
idô re pihentetik. Ki is lehet sajátítani mûveket, még a legnagyobb szerzôk alkotá-
sait is. József Attila, Ady, sôt Petôfi egy-egy költeménye is áldozatul esett kisajátí-
tásnak. Aki kicsit ismeri A velencei kalmár értelmezésének történetét, tudhatja,
hogy még a sokak szerint legnagyobb hatású költônek ezt az egyáltalán nem je -
lentéktelen színmûvét is kisajátították. A kisajátítást olykor úgy is föl lehet fogni,
mint ellenhatást a feledtetésre. Lehet, hogy tévedek, amikor úgy sejtem, napjaink-
ban a kisajátítás is szerepet játszik Nyirô József és Wass Albert mûveinek fogadta-
tásában, és ugyanez okozza, hogy némelyek a Bujdosó könyvet helyezik elôtérbe
Tor may Cécile regényeinek rovására? Korábban még Sziráky Judit és Kádár Erzsé -
bet elbeszéléseinek méltatásában is érzékelhetô volt némi kisajátítás: úgy próbál-
ták beemelni ôket a tûrt irodalomba, hogy azzal érveltek, az egykori úri középosz -
tály széthullását jelenítették meg, holott ezzel meghamisították a mûvészetüket.
Az C9BC-ben Aradon született Kádár Erzsébet életmûve a legkisebb és a leg-

könnyebben áttekinthetô, hiszen divatleveleken és tárcákon kívül csak bírálatok-
ból és egyetlen kötetnyi elbeszélésbôl áll. Ha jól sejtem, lehetnek fiatal olvasók,
akik e név hallatán A feleségem történetérôl írt kedvezôtlen bírálatára (Kádár C9FD)
gondolnak, amelyben utánérzéssel, Gide-tôl és Kosztolányitól vett kölcsönzéssel,
valamint nyelvi modorossággal, kötôszavak halmozásával vádolta meg azt a szer-
zôt, akinek verseit nagyra tartotta. Talán érdemes arra emlékeztetni, hogy Kádár
Erzsébet a második világháború éveiben az irodalom legszigorúbb bírálója volt
Magyarországon. Máraival és Németh Lászlóval szemben is élt fönntartással. Er -
délyi József egyik kötetét így marasztalta el: „kár volt ezt az amatôr nyelvészkedést
kiadnia” (Kádár C9E7, CEF.). Thurzó Gábort Az adósság címû regénye alapján Tho -
mas Mann gyenge utánzójának minôsítette (Kádár C9FBa), Karácsony Benôrôl azt
ír ta, hogy „harsány igénytelenségre neveli olvasóit”, és negyedik hosszabb mû ve,
az Utazás a szürke folyón „az erôltetett humoros regény intô példája” (Kádár
C9FBc, 576.), Thury Zsuzsa alakjait pedig „maszkoknak és karikatúrák”-nak ne -
vezte (Kádár C9FCd, F67.). Világnézettôl és felekezettôl függetlenül, a korszak leg -
si keresebb történelmi regényeit sem kímélte: „Passuthnál kellékeiben él a kor”, ál -
lí totta, s igen kemény következtetést fogalmazott meg a Nagy Lajos király sógornô -
jérôl írt könyvrôl: „Semmit nem tudunk meg errôl a Johannáról” (Kádár C9FCa,
CB7.). Nem kevésbé vélte fogyatékosnak az Erdélybôl áttelepült, az ottani reformá -
tus püspökséget debreceni egyetemi tanársággal fölcserélô Makkai Sándor köny-
veit: „nem regényt ír, hôseinek egy nemzetnevelô program válik színezett pél -
dázat tá. [...] Így persze nem élô figurákat kapunk, de kifolyt vérû, sápadt, zörgô
jel képeket és a történelmi regények örök rémeit: papiroshôsöket. [...] sápkóros
hôseit Barabás vízfestményeirôl másolta (Barabásnak a szorgalmi mûfajon átütô te -
hetsége nélkül)” (Kádár C9FCb, C75.). Nyirô József korai elbeszéléseit értékelte, de
a regényeirôl már egyáltalán nem volt nagy véleménnyel: „Most, hogy megjelenik
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tize dik kötete, már tisztán látjuk: mind a tíznek csak egy lelke van. S ez az egy is
a sikeré. A közönségé. A minél nagyobb sikeré, a minél félelmesebb tömegû
közönségé. [...] Szinte mulatságos odafigyelni, hogyan teszi meg Nyirô a 'nagy
lépést' a novellából a regénybe. A terjedelmen múlik – gondolja. A szorzáson. [...]
Az ô havasa nem egyszer olyan komoly kereskedelmi árucikk, mint egy fenyôfür-
dô tabletta” (Kádár C9FCe, 556.).
Bírálataiban általánosabb következtetésektôl sem riadt vissza. Egyikükben így

érvelt: „Nôíróink legtöbbje az egész életet egy férfi és egy nô, vagy egy nô és több
férfi viszonyába szeretné belesûríteni. Ez a szemlélet ha nem is hamis, de sze gé -
nyes, erôszakos és megalázó” (Kádár C9FCd, F67–F68.), egy másikban „Jékely Zol -
tán és nemzedéke” – például Sôtér István – írásmûvészetérôl azt állította, „mint ha
a Grand Meaulnes második” – sikerületlen részének „válságába került vol na.” Ah -
hoz hasonlította a Zugligetet és a Fellegjárást, mint „amikor valaki elakad egy bû -
vészmutatvány közepén és hiába erôlteti a befejezést” (Kádár C9FCc, C8C).
Magas mércéjét külföldi mûveknél is érvényesítette. Olyan regényeket, ame-

lyek a kor választékos ízlésû íróinak, Illyésnek, Gyergyainak, Szerb Antalnak, Jé -
kelynek, Sôtérnek vagy Lovass Gyulának elismerését vívták ki, fönntartással foga-
dott, megelôzve az utókor véleményét. Alain-Fournier-nak szerinte „csak egy félre -
gényre futja”, Duhamelrôl úgy ítél: „Nem teremtô tehetség”, Jules Romains eseté-
ben az a véleménye, hogy „a szintézis bukik” (Kádár C9FCc, C8C–C8D.).
Sikerült-e megfelelnie saját elbeszélô mûveivel az általa fölállított követelmé-

nyeknek? Tudtommal nem próbálkozott regényírással, de rövid történetei ugyan-
olyan gazdaságos fogalmazásról tesznek tanúbizonyságot, mint az általa hihetôleg
is mert Katherine Mansfield mûvei. Késôi indulását legalábbis részben érthetôvé te -
szi, hogy festônek készült, Szônyi István növendékeként. Bírálataiban feltûnôek e
társ mûvészetre tett hivatkozások – a már idézett utalás Barabás Miklósra csak egy
a sok közül. Csók és Festék címû elbeszélésében önéletrajzi ösztönzést is lehet sej -
te ni: a fôszereplô alighanem arra az önarcképre céloz, amelynek fekete-fehér fény -
képe Kádár Erzsébet C966-ban megjelent kötetének élén látható. Írói pályafutása
lényegében C9E6-tól számítható, amikor Reggeltôl estig címû elbeszélése díjat nyert
a Nyugat novellapályázatán.
Utóéletére három tényezô hatott. Közülük kettô életrajzával függ össze. Kilenc

évig Illés Endre barátnôje volt, aki nem volt hajlandó elválni a feleségétôl, ezért
Ká dár Erzsébet C9F6-ban önkezével vetett véget életének. C9FF-ben megjelent
egyetlen kötetében az Egy város modellt áll címû szöveg utal származására, pon to -
sabban arra, hogy ôse, Csernovics Arzén vezette a szerbeket a törökök elôl Szent -
endrére. „Ezerhatszázkilencven ôszén... Jönnek a rácok, hajókon és gyalog har -
minc ezer család, vagy kétszázezren lehetnek. Mondai királyuknak hamvait hozzák,
s elhagyott templomaikból a kincseket” (Kádár C966, D99.). A hatástörténet har -
madik fontos mozzanata Vas István értékelése, mely szerint az Augusztus „két ség -
kívül a legérdekesebb és legnagyobb magyar novellák egyike”, s Kádár Er zsé bet
„a leggazdagabb, legtökéletesebb elbeszélôink közé tartozik” (Kádár C966, CC.). 
Vas István állásfoglalásai egyszerre vallottak kiváló ízlésre és a hatalomhoz való

al kalmazkodásra. Csakis ez utóbbival magyarázható, hogy vállalta a Magyar írók
Rá kosi Mátyásról társszerkesztését, ily módon kikerülve a szerzôséget – ellentét-
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ben Déryvel, Illyéssel, Nagy Lászlóval, Szabó Pállal, Veres Péterrel és huszonnyolc
má sik magyar szerzôvel. Szóban forgó értékelésében is érzékelhetô némi kettôs-
ség. Abban vélte megjelölni Kádár Erzsébet elbeszéléseinek fô jellegzetességét,
hogy „alakjai, Az utolsó ôzbak gidátlövô birtokosától a Férfiak ostoba gôgû fô is -
pán jáig [...] erôteljesen cselekszenek, csak éppen sohasem azt, amit kellene” (Ká -
dár C966, CB.).
Nem szeretném megsérteni Vas István tisztelôit. Föltétlen elismerést érdemel,

hogy érzékelte Kádár Erzsébet mûvészetének komoly értékeit. Nem tudom, meny-
nyire lehet a politikai alkalmazkodás rovására írni, hogy elhallgatta: a két általa
em lített történet az C9DB. június F-én aláírt békeszerzôdés következményeirôl szól.
A Férfiak némi hasonlóságot árul el az egészében egyenetlen Farkasverem egyik
si került fejezetével. Wass Albert regényében Zenthay Ferenc gróf idézést kap egy
román járásbíróságtól. Amikor a románul nem tudó volt fôispán bemegy Sza -
mosújvárra, számára ismeretlen világban találja magát. Hatezer lej pénzbüntetést
kap, nem számítva a perköltséget. Hazafelé menet már teljesen idegennek látja a
kör nyezô világot. A Férfiak fôszereplôje, a hatvanöt éves Zukkó István is fôispán
volt, amíg Károlyi Mihály kormánya nem menesztette. Az általa lakott délvidéki
városba szíriai és marokkói katonák vonulnak be a francia hadsereg képviseleté-
ben. A volt fôispán birtokára „sáskamód egy francia lovasszázad” költözik be (Ká -
dár C966, C68.). Zukkó István fölkeresi a francia parancsnokot, hogy kérje, helyez-
zék át máshová az afrikai legénységet. A találkozó során megsejti, hogy lánya a
francia ezredes szeretôje. Az elbeszélés végig a Zukkó István tudatában végbeme-
nô folyamatokkal foglalkozik. Kérésének elutasítását elhomályosítja lánya tette,
me lyet nagy kudarcként él meg. „Ezt az ütést kellett megkapnia, hogy tisztán lás-
son. Most tudja: még sivárabb idôszaknak mennek elibe” (Kádár C966, C89.).
Kádár Erzsébetet különösen foglalkoztathatta a magyar lakosság sorsa az C9DB-

tól más országhoz csatolt területeken. C9E9-ben úgy méltatta Mezôssy Mária Tûz -
tánc címû regényét, mint „a csehek alatt bénuló magyar élet dokumentumá”-t (Ká -
dár C9E9, FB8.). Nem akarta elhitetni olvasóival, hogy a Nógrád megye északi ré -
szén fekvô falu életét megelevenítô regény számottevô mûvészi teljesítmény, a
határ túloldalára került magyarok megosztottsága, egy részüknek az új hatalomhoz
iga zodása keltette föl érdeklôdését. Különösen azáltal válik ez feltûnôvé, hogy a
bí ráló Székely Júlia ugyanakkor megjelent regényével, A repülô egérrel állítja szem -
be a Tûztáncot. A lélekelemzés tanainak merev alkalmazásában „a veszélyes ru -
tin”-t (Kádár C9E9, FB9.) ítéli el, s hozzá képest többre becsüli a kisebbségi sors
válaszútjainak fölvillantását.
Wass Albert korai mûveirôl is ezért írt. C9FB-ben a Csaba címû regényt méltat-

ta. Ez a könyv az C9C8 utáni Erdéllyel foglalkozik. Fôszereplôje gyerekként hallja,
hogy a felnôttek arról beszélnek, „mit jelent elveszíteni a hazát”. Talán még azt
sem túlzás föltételezni: a Férfiak megírására ösztönzôleg hatott, hogy Kádár Er -
zsébet elégedetlen volt Wass regényeivel. „A Csaba erôtlenebb, mint elsô regénye,
a Farkasverem. [...] Az író a gyerekkönyvek könnyen olvasható illusztrá ció i nak
szûk szókincsével beszél.” A korábbi mûrôl Kádár Erzsébet elismerte, hogy „alak -
jai hosszú ijesztô árnyékot vetettek”, de „szétesô”-nek vélte a könyvet (Kádár C9FBb,
5C6–5C7.).  
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Kádár Erzsébet történeteiben a megszerkesztettség együtt jár a helyszínhez
kap csolódó emlékek rétegzettségével. Az Egy város modellt áll nemcsak a szerb
múltra utal vissza, de arra is, hogy Szentendrén „a legtöbb házat római alapokra
húzták fel, nem változott a színfal, csak a szereplôk. [...] A sarokszobában meghált
Mária Terézia” (Kádár C966, EBE.). A diófa a budai várban játszódik. Amikor átépí-
tenek egy régi házat, az udvarból kialakított ebédlôben felpúposodik a padló, mert
a kivágott fa még mindig él. A ház úrnôje a korábban létezettel szembesítôdik. „A
diófa volt az egyetlen élô tanú, a ház múltjának tanúja – s elnémították” – gondol-
ja. „Egy öreg fa gyökerei messzire elnyúlhatnak!” (Kádár C966, 66–67.). A nyelv
nem átlátszó, az átvitt értelem minduntalan mögöttes szintre emlékezteti az olva-
sót.
Egy rövid történetet általában könnyebben felejtünk, mint egy regényt. Talán

ezért is tartják kevesen számon Kádár Erzsébet írói teljesítményét. „A legtöbb nagy
magyar novellaírónak hatástalan és visszhangtalan az utókora” – írta Vas István. A
vi szonylagos ismeretlenséget az is okozhatja, hogy Kádár Erzsébet elbeszéléseit és
bí rálatait nehéz volna politikai vagy akár eszmei szempontból kisajátítani. C9F8-
ban, vagyis amikor a kommunisták már javában munkálkodtak az általuk helyeselt
iro dalom kiválogatásán, Vas István megjegyezte, hogy „hamarjában nem is tudok
még egy prózaírót említeni, akinek mûveibôl ilyen kevéssé lehetne bármiféle párt -
állást vagy világnézetet kiolvasni” (Vas C99E, 5, 9.). Ugyanez vonatkozhat Sziráky
Judithra, aki három évvel fiatalabb volt, de tíz évvel korábban jelentkezett, noha
eleinte ô is másik mûvészettel foglalkozott, a Zeneakadémián tanult. C9D6 és C9D9
között tíz elbeszélését közölte a Nyugat. Miért szakadt meg kapcsolata e folyóirat-
tal? Nem tudom. Elképzelhetô, hogy sorsának alakulása hatott írói pályafutására.
El sô férje, a fiumei születésû kétnyelvû szerzô, Antonio Widmar (C899–C98B),
sokáig Mussolinit támogatta, s töredékes ismereteim szerint csak a háború idején
távolodott el a fasizmustól. Másodszor az írónô C9F7-ben ment férjhez Hárs Lász -
lóhoz (C9CC–C978), aki a munkásmozgalomtól indult, majd ifjúsági íróként vált si -
ke ressé.
Noha Sziráky Judith pályafutása mintegy hat évtizedre kiterjed, elsô kötetét

vélem legjelentôsebbnek, mely után tíz évig hallgatott. Kádár Erzsébethez hason-
lóan ô is gyakran több nemzetiségû szereplôket jelenít meg, alakjainak nézôpont-
ját helyezi elôtérbe és metaforikus nyelven ír. Kortársától megkülönbözteti, hogy
álomleíráshoz folyamodik és érezhetôen az orosz irodalomból merít ösztönzést. E
két jellegzetesség különösen feltûnô Nyugtalanok (C9D8) címû elbeszélésében,
mely nek története orosz környezetben játszódik.
Önéletrajzi emlékeit olyannyira tárgyiasítja, hogy nincs értelme föltenni a kér-

dést, mennyi történeteiben a képzelet szüleménye, hiszen a teremtett szerzô eltû -
nik a szereplôk mögött. Említett kötetének címadó története, a Tél Valea-Vinului -
ban (C9ED) a térképen azonosítható helyszínen, az írónô szülôhelyének környé-
kén, a Felsôvisó nevû egykori járási központ fölötti hegyekben játszódik, de elbe -
szé lôje magányos férfi, aki feleségét hátrahagyva a máramarosi havasokba vonul
vissza, talán azért, mert úgy sejti vagy képzeli, felesége egy kapitányt szeret, de
való színûbb, hogy azért, mert egyedül akar lenni és riasztja a városi lét.FB



Sziráky Judith legjobb mûveiben a belsô történés és a kimondatlan játszik dön -
tô sze repet. A dorbézolásba torkolló vásárt megjelenítô Aprószentek (C9E5) elbe-
szélôje tisztának tudja magát, de lehet, hogy öntudatlanul megölte Sehovits Si -
mont. Az írásmód fölhívja a figyelmet a kitaláltságra, hiszen a szöveg egy párbe-
széd kö zepén szakad meg, melyet a fôhôs Lyahovits Oreszttel folytat, aki a csen -
dô röket hív ja, hogy tartóztassák le a gyilkost. Hasonlóan nyitott a Karácsony a Pop
Ivánon (C9E6) befejezése. A havasi csúcsra, az anyai házba tett kirándulást elbe -
szé lô történet végén Mán Oreszt nevetve annyit mond: „– Legyôztem” (Sziráky C97F,
C89.) – ám ez valószínûleg annyit jelent, hogy megölte Bud Viktort. Mán Oreszt tet-
tét talán az váltotta ki, hogy anyja Bud Viktornak adta a bárányait.
Amikor évtizedekkel ezelôtt megkérdeztem Sziráky Judithot, volt-e magyar

szer zô, akinek mûvébôl ösztönzést meríthetett, az Emberek a kövek között címû re -
gényt említette, mely akkoriban jóformán ismeretlennek számított. Szerzôjét, Tor -
may Cécile-t napjainkban már nem lehet elfelejtett szerzônek tekinteni, hiszen
Kol larits Krisztina doktori értekezést írt róla, melyet utóbb könyvvé fejlesztett to -
vább (Kollarits DBCB). Ez a munka az alapkutatás eredményeit összegzi, de a szó-
ban for gó regénnyel érdemben nem foglalkozik.
Tormay mûveinek értelmezését több teher is nehezíti. Az egyik a Bujdosó könyv,

mely az eddig elôkerült, 55B számozott és húsznál több számozatlan, ceruzával,
rossz minôségû papírra, kézzel, vélhetôen zaklatott állapotban, C9C9-ben írt nap ló
jegyzetek (Tormay C9C9?) alapján készülhetett. A benne található zsidóellenes állítá-
sokat csakis elítélni lehet. Ezt azért is egyértelmûen le kell szögezni, mert tudjuk, a
magyar zsidóság egy részének is lesújtó véleménye volt az C9C9-es proletárdiktatú-
ráról. Kornfeld Móric báró például az C9FB-es évek népirtása után is „a zsi dók áldat-
lan, hangos, ostoba szereplése”-ként jellemezte azt a rendszert, melynek vezetôi sze-
rinte „oly politikai és gazdasági rendszert akartak megvalósítani, mely a szabadság
minden megnyilvánulását elfojtotta”, mert „soha, egy percre sem volt a népbiztosok
tanácsa más, mint elenyészô kisebbség zsarnoksága” (Kornfeld DBB6, C89, DCF–DC5.). 
Ritoók Emma – aki nem „sógornôje”, hanem sógorának egyik testvére volt, és

Évek és Emberek címû kiadatlan visszaemlékezése (OSZK Kézirattár, fond F7E.)
alapján „barátnôjé”-nek (Csunderlik DBCD, 67.) sem igazán nevezhetô – arról tu -
dósít, hogy pályatársának C9C8 elôtt nem volt ellenérzése a zsidókkal szemben.
Hof mannsthal ajánlotta a Fischer Verlag tulajdonosának a figyelmébe és fönnma-
radt egy példány a La Révolte des Anges (C9CF) (magyarul elôször Kunfi Zsigmond
for dításában C9C6 körül Pártütô angyalok) címû regénybôl, olyan C9CF májusában
keltezett kéziratos ajánlással, amely hitelesíti kölcsönös megbecsülésen alapuló
kapcsolatát az anyai részrôl zsidó származású Anatole France-szal. E francia író
halálakor, vagyis C9DF-ben Tormay a legkisebb fönntartás nélkül hangsúlyozta „a
Deyfuss-pör [sic!] egykori bajvívójának, az utolsó éveiben kommunizmus felé hajló
szocialista Francenak szóló elismerés”-ét (Tormay C9DF, E85.). Az Abbé vacsorája
vagy a hivatlan vendég címû, C9C6-ban írt és egy családtag másolatában fönnma-
radt, kilenc jelenetes némajáték a Hoffmann meséi zenéjéhez készült (Tormay
C9C6). Ritoók Emma megemlíti, hogy a tulajdonképpen már C9C8 ôszétôl szervezô -
dô, Bethlen István politikájának támogatására hivatott Magyar Asszonyok Szövet -
sé gének elnöke e szervezet vezetôségébe zsidó származásúakat is bevont. Isme re -
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tes, hogy késôbb a Napkelet szerkesztôje ugyanilyen családi hátterû s olykor kifeje -
zet ten baloldali szerzôket is segített. Szerb Antal szerint „sokoldalúan megértô volt;
munkatársait hatalmas befolyásával is jótékonyan támogatta” (Szerb C9E7, E5C.).
„Az állástalanság [...] fenyegetôen növekedô rém volt és a kenyér elnyerése nehéz.
Amikor értesült szaladgálásaimról, pártfogásba vett” – írta Halász Gábor (Halász
C9E7). Kassák Lajos, Sôtér István, Ottlik Géza, a németekkel szembeforduló diplo-
mata Szegedy-Maszák Aladár és a húszas években kommunistává lett Lossonczy
Tamás egymástól függetlenül állította, hogy Tormay Cécile rossz véleménnyel volt
a nemzeti szocializmusról. A Népszövetségben remélte a megoldást az országok
közötti feszültségre, mert félt újabb háborútól. Ezért is vette szívesen, hogy C9E5-
ben tagja lett a Nemzetközi Szellemi Együttmûködés Bizottságának, amelyben
Édouard Herriot (C87D–C957) baloldali államminiszterrel, a Radikális Párt elnöké-
vel is hajlandó volt együttmûködni, aki a szovjet rendszer rendíthetetlen híve volt,
élesen szemben állt Hitler rendszerével és késôbb éveket töltött német fogságban.
Fönnmaradt Herriot egyik könyvének egy példánya, C9E5. július C9-én Genfben
keltezett szerzôi ajánlással, Tormay Cécile följegyzéseivel. Mindennek alapján arra
le het következtetni, hogy az C9C9-es proletárdiktatúra által fölkeltett s a Bujdosó
könyvben a kommunista meggyôzôdésû „zsidók” ellen irányult indulat nem vonat-
koztatható egyértelmûen az író egész pályafutására és általában a zsidó származá-
súakra. Ezért sem szerencsés, hogy jelenleg sokan csak e naplójegyzetek alapján
tudnak munkásságáról. Elképzelhetô, hogy Tormay Cécile utóbb fölismerte: a zsi-
dóság és a kommunizmus azonosítása veszélyes következménnyel járhat. 
Általában véve nem célszerû, ha egy író magatartását mindvégig változatlannak

tüntetjük föl. Tormay Cécile mûvelt volt, és jól érzékelte a körülmények változását.
Az erôszakot elítélte, és nem hiányzott belôle a türelem más szemléletû egyének-
kel szemben. Kollarits Krisztina joggal állítja, hogy mindvégig elítélte a kommuniz-
must, de téved, amikor tagadja, hogy a szerkesztônô olyanok írásait is közölte, aki knek
ismerte kommunista meggyôzôdését (Kollarits DBCB, C75.). Némely kéziratos forrás
nem állt a monográfus rendelkezésére, de Boldizsár Iván (Boldizsár C9EF, C9E5a és
b), Ortutay Gyula (Ortutay C9EFa és b, C9E5) vagy Tolnai Gábor (Tolnai C9EFa, b,
c, C9E5a és b, C9E7) megjelent írásai bizonyítják, hogy Tormay Cécile csak akkor
nem engedélyezte a megjelenést, ha tudomást szerzett a szerzô C9C9-es tevékeny-
ségérôl. Ortutayval egyik unokaöccsének felesége, Holló Valéria nép mû vészeti
gyûjtô ismertette meg a szerkesztônôt, nem hallgatván el, hogy a Sze gedi Fiatalok
Mûvészeti Kollégiumának alapító tagja kommunista érzelmû. Lehetne arra gondol-
ni, hogy az említett szerzôk világnézetileg semleges cikkeket írtak a Napkelet szá-
mára, de ez nem felel meg a valóságnak, hiszen Boldizsárnak az erdélyi helyzetrôl
írt röpiratszerû dolgozata (Boldizsár C9E5c) a magyarság megosztottságát s az
akkori magyar politikusokat hibáztatta, azt állítván, hogy a Magyar Párt „a magyar-
ság legjobbjait a szabadkômûvesek és a kommunisták táborába kényszeríti”
(Németh DBBC, CCB.). Herczeg Ferenc e cikk megjelentetéséért a Pesti Napló ha -
sábjain felelôsségre vonta a Napkelet szerkesztôjét (Németh DBBC, CC5–CC8.).
Mentegetôzés helyett egy szerkesztôségi cikk határozottan elutasította a bírálatokat
és egyértelmûen megerôsítette a Boldizsár cikkében kifejtetteket („Erdély második
Trianonja” C9E6).
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Noha a jogfosztástól népirtáshoz vezetô magyarországi zsidóüldözés olyan sú -
lyos tény, amelyhez hasonlót kevés nemzet huszadik századi történelmében lehet
ta lálni, zsidóellenes nézetek más irodalmakban is szerepet játszottak. Egykor Saul
Bellow méltatta Wyndham Lewis munkásságát a Collegium Budapestben tartott
elô adásában. Amikor megkérdeztem véleményét e szerzônek a Hitler címû köny-
vérôl, azt válaszolta, Wyndham Lewis késôbb megváltoztatta az álláspontját. Ezt az
angol szerzôt ma kétségkívül a huszadik század jelentôs regényírójaként, érteke-
zôjeként és festôjeként tartják számon. Fredric Jameson, az ismert marxista irodal-
már könyvet írt róla. Ezra Pound zsidóellenes állításai közismertek, és a hozzáértô
T. S. Eliot munkásságában is találhat hasonló elemeket. A Nobel-díjas Hamsun el -
be szélô prózájának eredetiségét napjainkban már nem szokás vitatni. Céline leg -
jobb mûvei Pléiade kiadásban olvashatók, az öngyilkosságba menekült Drieu la
Ro chelle, sôt a kivégzett Brasillach is méltatott szerzô. Némely kelet-európai író is
haj lott zsidóellenességre – nemcsak Octavian Gogát, de a fiatal Ciorant és Eliadet
is lehetne említeni. A magyar irodalom jobboldaliként emlegetett alakjainak mû -
vészi teljesítménye talán kisebb, mint némely említett szerzôé, de aligha szeren-
csés, ha úgy teszünk, mintha nem léteztek volna.
Nemcsak politikai kifogást hoztak szóba Tormay Cécile tevékenységével szem-

ben. Igaz-e, hogy a nôi nemhez vonzódott? Nem ismerem a választ. A Fedra címû
tra gédia olasz nyelvû kézírásos ajánlásából az sejthetô, hogy a magyar írónô C9B8
decembere és C9B9 májusa között talán d'Annunzióval lehetett bensôséges vi -
szonyban, ám e föltevést sem megerôsíteni, sem cáfolni nem tudom. Ritoók Em ma
csak férfiakhoz fûzôdô kapcsolatáról tesz említést, és fönnmaradt levelek is az ô
vé leményét erôsítik meg, közülük néhány egy házassági tervrôl is szól, amelyet az
akadályozott meg, hogy a férfi elesett a világháborúban. Saját nemével szemben
eset legesen tanúsított magatartása nem lehet irányadó alkotásainak mérlegelésé-
ben; a huszadik században sok jelentôs nôíró nem a férfiak iránt érdeklôdött, Colette-
tôl, Gertrude Steintôl és Virginia Woolftól Djuna Barnesig, Elizabeth Bishopig,
Monique Wittigig vagy Hélène Cixousig. 
Az is nehezíti annak eldöntését, mennyire jelentôs Tormay Cécile elbeszélô

pró zája, hogy az ellentétes politikai indulatoktól terhelt szakirodalom kevéssé iga-
zít el. Hosszú ideig jórészt hallgatott róla az irodalmárok többsége, az utóbbi évek-
ben pedig szakszerûtlen megnyilatkozások is nyomdafestéket láttak, amelyek nin-
csenek összhangban a köz- vagy magángyûjteményekben fönnmaradt forrásokkal.
Túlzás volna azt hangoztatni, hogy a közelmúltig teljes hallgatás övezte a munkás-
ságát. Szerepel a bô két évtizede készült A magyarságtudomány kézikönyve (Kósa
C99C, 679.) és a Magyar mûvelôdéstörténet címû kiadványban (Kósa C998, FEF.),
valamint A magyar irodalom történetei második és harmadik kötetében is (Szegedy-
Maszák DBB7, D: 7C5, 7FE, 8B7–8B9, 8C5–8C7, 8DD; E: CC, CD, E8, DC6, DE6.). Elô -
adások is foglalkoztak mûveivel magyar nyelvterületen és külföldön. Csáth Géza
ál tal becsült (ifj. Brenner DBB7, CD5.), d'Annunzio által C9B7–C9B8-ban fordított
(Tormay C9EFb) elbeszéléseirôl ezúttal éppúgy nem kívánok szólni, mint a Buj -
dosó könyvrôl. Legföljebb annyit jegyeznék meg, hogy félrevezetô e könyv „poli-
fon jellegét” emlegetni, Bahtyinra hivatkozva (Csunderlik DBCD, 7F.), hiszen a kivá-
ló orosz szerzô „önálló, egymástól elváló szólamok és tudatok sokaságá”-ról írt
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(Bahtyin C976, ED.). A Bujdosó könyv nem regény; jellegzetesen monologikus szö-
veg. „Nem mûalkotás” – ahogyan Horváth János megállapította (Horváth C9E7,
EBB.). Mérlegelése inkább tartozik történészekre, mint mûalkotásokkal foglalkozó
iro dalmárokra.
Tormay szerkesztôi és fordítói tevékenységére itt csak utalhatok. Az elôbbirôl

Fáb ri Anna hangsúlyozta, hogy „a nôi szerzôk közlésében [...] a Nyugatot is meg-
elôzte”, „több mint száz” nôírótól „közel háromszáz” írást jelentetett meg (Fábri
C996, C9D.). DBBB óta több szerzô közölt kézirattári anyagot is hasznosító tanul-
mányt a Napkeletrôl. Egyikük leszögezte, hogy a folyóirat nemcsak a baloldali esz-
méket, de „a jobboldali radikalizmust” is elutasította (Tóth-Barbalics DBCB, FC.),
másikuk kiemelte, hogy C9ED és C9E5 között Németh Antal helyettes szerkesztô
Tormay Cécile-lel teljes egyetértésben fiatal szerzôk hosszú sorától közölt (N.
Mandl DBB7). Ehhez talán érdemes hozzátenni, hogy e folyóirat kezdettôl fogva
lényegesen több határon túli szerzôt foglalkoztatott, mint a Nyugat. A fönnmaradt
le velekbôl kiderül, hogy a folyóirat elsô négy és fél évfolyamát Tormay Szekfû
Gyulával és Horváth Jánossal szorosan együtt mûködve felügyelte, s ez saját pró-
zájának megítélését is érinti, hiszen Horváth a szerkesztônô szövegeit is szigorúan
megbírálta. Elbeszélései közül a Megállt az óra az irodalomtörténésznek C9DE.
szeptember 7-én és CD-én kelt levelében olvasható részletes szövegszerû megjegy-
zései – saját szavával „szóbogarászásai” (Horváth C9DEa, D.) – alapján módosult
alakban jelent meg a folyóirat VIII. számában. 
Tormay fordítói és kiadói tevékenységérôl eddig alig írtak. A magyar legendá-

kat – melyeknek tanulmányozása nyilvánvalóan segítette Az ôsi küldött címû törté-
nelmi regény megírását – Klebelsberg kérésére és a nyelvtörténész Jakubovich
Emil ellenôrzésével ültette át magyar nyelvre, az I Fioretti di San Francesco (Assisi
Szent Ferenc kis virágai) néven ismert, a tizennegyedik század végén élt névtelen
szerzôtôl származó mû általa készített változata négy kiadást ért meg, az irányítá-
sával megjelent Napkelet Könyvtár pedig több jelentôs történeti forrás mellett Az
em ber tragédiája elsô kritikai kiadását is közölte. 
Elbeszélô prózájának értelmezéséhez a régebbi szakirodalom nem mindig

használható. Az egykorú méltatások közül Brisits Frigyesnek C9DD-ben megjelent
pá lyaképére hivatkozhatnék, amelybôl a mai olvasó elsôsorban a következô mon-
datot értékelheti: „Alakjainak külsejérôl mitsem tudunk, mindég csak belsejükben,
sor sukban látjuk életüket” (Brisits C9DD, DB.). Amennyiben igaz, hogy a korai hu -
szadik század európai és amerikai elbeszélôit erôsen foglalkoztatta a szereplôk
tudata, Tormay is kifejezetten ilyen irányú prózát írt pályafutásának elsô két évti-
zedében. Jellemzô, hogy Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke C9C5. április DF-én kelt levelében megrótta, mert „concessiókat” tett „a
modernek stilaris libertinismusának” (Berzeviczy C9C5, D–E.). Szerb Antal – aki iro-
dalomtörténetében nem is említette a Bujdosó könyvet – így összegezte vélemé-
nyét róla: „Elbeszélô mûvészetének legszebb vonása, hogy nála a lélek és a kör-
nyezet teljesen egyek, a lélek a környezet által alakul ki, a környezet a lélekben
tük rözôdik, abban a ködös atmoszférikus egységben, ami Tormay nagy regényei-
nek az alapja és legfôbb értéke” (Szerb C9E5, F98.). Elgondolkodtató, hogy az író -
nô halála után így jellemezte a munkásságát: „A Nyugat-nemzedékkel nemcsak
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annyiban volt rokon, amennyire egy nemzedék tagjai elkerülhetetlenül rokonok
szok tak lenni, ha tehetségesek: nyugatos volt a szó alapvetô, a Nyugat-mozgalom-
tól független értelmében is, a nyugati irodalmak rajongója és követôje volt; és
'nyugatos' volt mûvészi szándékának mélyén is, a mûvészetrôl alkotott víziójában.
Ar ti sztikus író volt, a finom, lelkiismeretesen kidolgozott ritka szavak és hasonla-
tok írója, dekoratív tehetség és a szó nemes értelmében dekadens. Öncélú mon-
datokat írt [...]. Annak a stílusnak és stílusteremtô életérzésnek volt a hordozója,
amely legmagasabb szintjét Babits Mihály fiatalkori verseiben és Kosztolányi De -
zsô és Tóth Árpád költészetében érte el” (Szerb C9E7, E5B.).
Bevallottan ezt a jellemzést fogadta el Grendel Lajos, aki DBCB-ben kiadott

összefoglalásában A Nyugat elsô nemzedékének prózája alfejezetben tárgyalja Tor -
may Cécile munkásságát. A lévai születésû, Pozsonyban élô szerzô irigylésre mél -
tó helyzetben van, amennyiben nem igazán kell törôdnie a magyarországi ér tel -
miség megosztottságával. Szerinte az írónô mûvei közül az Emberek a kövek kö zött
„a mûvészileg leghibátlanabb”, „az egyik legjobb magyar lélektani regény” (Gren -
del DBCB, C6F.). Majd háromnegyed évszázaddal korábban Schöpflin Aladár is arra
a következtetésre jutott, hogy „tiszta mûvészi szempontból ez a nagyobb ér ték, ha
A régi ház alkalmasabb is a népszerûségre, a közérdeklôdéshez közelebb ál ló tár-
gya miatt” (Schöpflin C9E7, DCC.). Jellemzô, hogy Móricz Zsigmond is be csülte
Tormay elsô regényét (Móricz C98F, FE, ED5.).
Az C9CC-ben megjelent regény elsô vázlatai C89B és C9BE között készültek, ami-

kor a fiatal lány a nyarat a szlavóniai Daruváron töltötte, az anyai részrôl zsidó
szár mazású Tüköry Alajosné kastélyában. Ennek a sokoldalúan mûvelt asszonynak
ösz tönzésére írta Tormay Cécile a korai elbeszéléseit. Az újabb szakirodalom leg-
jelentôsebb tanulmányában Kiss Gy. Csaba egyfelôl kimutatta, hogy a szerzô ala-
posan tanulmányozta a regény helyszínét, másrészt szövegszerû rokonságot sejte-
tett a Karszt hegységnek az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben C9BC-
ben kiadott VIII. kötetében olvasható leírásával, megkockáztatva a föltevést, amely
szerint „nem elképzelhetetlen, hogy Tormay Cécile is forgatta” e munkát (Kiss
DBCD, E–F.). Noha az írónô hagyatékából a sorozatnak csak korábbi változata
maradt fenn – amelyben szintén a VIII. kötet foglalkozik a térséggel (Az Osztrák-
Magyar Mo nar chia C89D) –, nincs kizárva, hogy a késôbbi kiadványt is olvasta,
hiszen könyvtárának túlnyomó része megsemmisült a Rózsa utcai emlékszoba fel-
dúlásakor, alig hanem C9F5-ben.
„Sokhúrú érzések mûvészi nyelven való kifejezése, élénk, képet alkotó, testet

öl tô fantázia, érdekes elgondolás, mindvégig lekötô mese”: Lesznai Anna ezekkel
a szavakkal méltatta Tormay Cécile elsô regényét a Nyugatban (Lesznai C9CC,
599.). Marcelle Tinayre (C87B–C9F8) katolikus regényírónô, Paul Bourget és Ana -
tole France barátja, a nômozgalomnak Ady által is számon tartott képviselôje (Ady
C968, C6B–C6D.) – akinek azóta többször kiadott Avant l'amour (A szerelem elôtt,
C897) címû regényét Henry James „meglepô” („amazing”) teljesítménynek nevezte
(James – Wharton C99B, 5E.), az újabban is megjelent La maison du péché (A bûn
há za, C9BB) angol fordításáról pedig Joyce C9BE-ban közölt méltatást – C9CF-ben
így jellemezte a könyvet: „Egyáltalán nem 'hölgy munkája'. Sem könnyed gyen-
gédséget, sem negédességet nem találni benne”. Az ô értelmezése szerint Jella
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alakjának megjelenítése Nietzsche szellemét idézi, amennyiben „a jó és rossz szó-
nak nincs jelentése a lány számára. [...] Nem képes lelkiismeret fur da lá s  r a , derûvel
rom bol, mert ártatlan és felelôtlen, akár a természet” (Tinayre C9CF, i, ii i) . A fran-
cia írónô nyilvánvalóan a nômozgalom szempontjából is értékelte Tor may Cécile
el sô hosszabb elbeszélô mûvét. 
A magyar regények sokszor azért is nehezen fordíthatók más nyelvre, mert a nem-

zeti történelemre tett utalások magyarázatot igényelnek. Az Emberek a kövek kö zött a
kivételek közé tartozik. Viszonylag könnyen rokonítható korabeli nyugati re gé nyek -
kel. Marcelle Tinayre-hez írt levelében maga a szerzô is emlékeztetett ar ra, hogy csa-
ládi háttere egyaránt kapcsolta a magyarokhoz, a franciákhoz és a né me tekhez
(Tormay C9CF, IV). Szülei németül anyanyelvi szinten tudtak, s az állat or vos Tormay
Bé la angliai és franciaországi lánnyal taníttatta gyerekeit e nyelvekre. Tormay Cécile
könyvtárának fönnmaradt része azt igazolja, hogy Rilkétôl Pierre Louўsig egy sor
C9BB körül mûködött szerzô munkáit korán megismerte, és a lipcsei Tauchnitz kiadó
kö teteinek jóvoltából az angol nyelvû irodalomról is alapos is mereteket szerzett.
Az Emberek a kövek között nemzetközi sikerét nemcsak a fordítások tanúsítják

– Anatole France az C9CF elsô felében, a szerzô közremûködésével, a Calmann-
Lévy által megjelentetett, majd C9C8-ig három kiadást megért francia változat alap-
ján becsülte nagyra a regényt –, de például az a francia nyelvû levél is, amelyet
egyik jelentôs kortársa, Edith Wharton (C86D–C9E7) írt, az amerikai írónô életrajz -
író jának adatai alapján C9CE. április C6-án (Lewis C985, EFE.). Wharton úgy találja,
„az erdôk lélektana” áll a regény középpontjában, s arra hivatkozik: a  kiváló mû -
vészettörténész, Bernard Berenson (C865–C959) hívta föl a figyelmét a magyar re -
gény értékeire, melyet mindketten németül olvastak (Wharton C9CE), a Fischer
Ver lagnál elôször C9CD-ben megjelent változatban. Tormay Cécile Olaszországban
is merte meg Berensont, aki Firenze mellett lakott. A sors fintora, hogy a zsidó szár-
mazású tudóstól kapott levelei – ahogy Edith Wharton egyik regényének Berenson
ál tal elküldött példánya is – alighanem a korábban már említett emlékszoba meg -
sem misítésekor veszhettek el.
Tormay föltehetôen a The House of Mirth (C9B5) (Kiss Marianne fordításában A

vi gasság háza, DBB8) címû regényt kapta meg Berensontól. E könyv sokat utazó,
jómódú szereplôinek világa meglehetôsen távol esik az Emberek a kövek között
lap jain megelevenített, Isten háta mögötti létformától, legföljebb a belsô nézôpont,
a metaforikus beszédmód és a fôszereplô öngyilkosságba vezetô sorsa alapján té -
telezhetô föl rokonság a két mû között. Inkább lehetne párhuzamot vonni két an -
gol írónônek C9C5-ben kiadott elsô regényével. Virginia Woolf The Voyage Out
(Tandori Dezsô átköltésében Messzeség) és Dorothy Miller Richardson Pointed
Roofs (Csúcsos házak) címû könyvéhez hasonlóan az Emberek a kövek között is a
nôi tudatfolyam nyelvének a megteremtésére tett kísérlet. Figyelemre méltó, hogy
Tormay – angol kortársaival ellentétben – elsô nagyobb vállalkozásával nem öné -
let rajzi regény létrehozására törekedett. A fôszereplô a hegyek között élô, olasz
anyától és horvát apától született, magányos, kiszolgáltatott, betût nem ismerô,
még a saját korát sem tudó kecskepásztorlány, vagyis alkotója a sajátjától merôben
kü lönbözô világot épít föl. Jella független személyiségnek bizonyul; jellemzése
inkább szabadelvû, mintsem értékôrzô tollára vall. 



Mivel a belsô cselekmény elsôdleges, a külsô események megélt idônek rende -
lôd nek alá. Tormay Cécile ismerte Bergson korai munkáit, így a Matière et mémo-
ire (Anyag és emlékezet C896) címû kötetet is. „A temetés, az utolsó éjszaka, min-
den, ami tegnap és ma történt, hátrább húzódott az emlékezetében. A régi napok
pe dig tolódtak elôbbre [...], mintha visszafele menne a hajdani életén át és újra lát -
na mindent, ami elmúlt... messzirôl, homályosan” (Tormay é. n., CC5, DBC.). Az eh -
hez hasonló mondatok jelzik, hogy e regény a megélt idôt állítja elôtérbe. Nincs
ki zárva, a mélylélektan is ösztönözhette a tudattalan síkján végbemenô folyama -
tok  nak a megjelenítését. Az élettelen, ahogyan Jella látja, megelevenedik. A tanu-
latlan lány látomása az ôt körülvevô világról rendkívüli erôvel jut kifejezésre. A ter -
mé szet a lelki folyamatok kivetítôdése. Az itt és most a máshol és máskor történt-
nek rendelôdik alá; a regény nyelvében a metafora és a hasonlat játszik meghatá-
rozó szerepet. A fôszereplô öngyilkosságának belsô nézôpontú megjelenítése fi -
gyelemre méltóan juttatja érvényre a képzelet alkotó tevékenységét. Az Emberek a
kö vek között politikai elôítéletektôl független, kiválóan megszerkesztett, öntörvé -
nyû alkotás. Jelentékeny hozzájárulás a korai huszadik század magyar regényiro-
dalmához. 
A régi ház merôben különbözik elôdjétôl. Önéletrajzi vonatkozásai feltûnôek,

ezért értelmezéséhez nem indokolatlan figyelembe venni az írónô családi hátterét.
Az újabb tanulmányok hol gentry, hol tisztán német eredetûnek minôsítik az író-
nôt. Anyja, munkácsi Barkassy Hermine apai részrôl szinte kizárólag magyar köz -
ne mesi elôdök leszármazottja volt. Apai ágon sem maradéktalanul német eredetû
föl menôi voltak, hiszen egyik dédanyját géreskáli Bottyán Borbálának hívták, a má -
 sik, Caroline de Brieux, pedig hugenotta családból származott (Hankiss C9E9, CD.).
Te kintettel arra, hogy Tormay Béla (C8E8–C9B6) és apja, Károly (C8BF–7C) is orvos
volt, Barkassy Imre pedig a magyar protestánsok jogi képviselôje Bécsben, Csekô
Er nônek kell igazat adni, aki szerint „Tormay Cécile családjára, apjára, nagyapjára
egyáltalán nem volt jellemzô a dzsentri életút, a dzsentrinek  tulajdonított mentali-
tás” (Csekô DBB9, FCD.). C859-ben Tormay Károly ugyan vásárolt pár száz holdat
Nád udvaron, ám ott Béla fia – az C87E-ban általa létrehozott Állatorvosi Ta n in tézet,
késôbb Fôiskola elsô igazgatója s az C88B-ban alapított Állatorvosi Egyesület kez -
deményezôje, majd huszonöt éven át elnöke, C899-tôl a Magyar Tudományos Aka -
démia levelezô tagja, – olyan mezôgazdasági létesítményt irányított, amelyet a
község történetírója joggal minôsített tôkés nagyüzemnek (Balázs DBBC, 5D5.).
A másik tényezô, melyet esetleg figyelembe lehetne venni A régi ház megkö-

zelítésekor, a képi megjelenítés. Az írónô olyan kiadásokban olvasta Charles Di -
ckens, Jules Verne vagy Pierre Louўs mûveit, amelyek kép és szöveg kölcsönhatá-
sáról gyôzhették meg. Sôt, szülei könyvtárában az Aurora, Emlény, Parthenon és
más reformkori zsebkönyvek (almanachok) példányai is a kétféle közeg (médium)
egy mást kiegészítô szerepkörérôl gyôzhették meg. A régi ház Batthyány Gyula
gróf (C887–C959) rajzaival jelent meg, aki az elsô magyar miniszterelnök déduno-
kája volt és utóbb, C95D-tôl öt évet töltött Márianosztra börtönében. Az a tíz kép,
amelyet a regényhez készített, tudomásom szerint az írónôvel folytatott eszmecse-
rék eredményeként jött létre, következésképp lehetséges a könyvet az elsô kiadás
alap ján olvasni. Noha az írónô egyáltalán nem volt érzéketlen a festészet s szobrá-
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szat iránt – már C898-ban írt Nürnberg mûvészetérôl és nagyon jól ismerte az olasz
re neszánsz alkotásait –, nem becsülném túl képzômûvészeti ízlését, de nem tagad-
nám, hogy regényében döntô szerephez jut a látvány.
Már az elsô bekezdésben érzékelhetô a nézôpont jelentôsége: „Este volt. A tél

fehéren hullott a földre. A havazáson át nagy jegenyék jöttek a kocsi elé. Kisér te -
tiesen, lombtalanul jöttek a mozdulatlan sikon. Mögöttük hegyek keltek fel a hó -
ban. Kicsiny templomtornyok, háztetôk torlódtak egymás fölé. Elszórt apró négy -
szö gek gyulladtak meg.” Ulwing Kristóf építômester alakját, aki „hidegen számolt,
szá nalom nélkül” (Tormay C9CF, 5, CD.), a családi hagyomány szerint Spiegel Jó -
zsefrôl (C787–C8FD) mintázta az írónô, aki C8EC-ben álgyesti Tüköry néven nemes-
séget kapott. Ez az ácsmesterbôl lett vállalkozó valóban számottevô szerepet ját-
szott a reformkori Pesten, támogatván Széchenyi vállalkozásait. Egyik építôje és
bér lôje volt a hajóhídnak, Adam Clarkkal együtt részt vett az állandó hídra vonat-
kozó kezdeményezésben, majd a hengermalom társaságnak is tagja lett, sörházat
lé tesített, és a lóiskola megteremtéséhez is hozzájárult (Széchenyi D6, CEE, C98,
DEE, D65, EC6, EDD, E89, FEC, FFE, FF8.). Mivel Tormay Cécile már nem ismerhette
e dédapját, Széchenyi naplójának rá vonatkozó részleteit pedig legföljebb Viszota
Gyula jóvoltából olvashatta, fôként azóta elveszett vagy ismeretlen helyre került
le velekbôl és Tüköry Hermine-tôl (C8C7–C9BD), attól a nagyanyjától szerezhette
ismereteit, akinek személyisége ösztönözte Ulwing Anna alakjának megformálását.
Ha nem tévedek, ôk a regény legszerencsésebben megalkotott szereplôi. A tények
alárendelôdnek a képzeletnek: a regénybeli ácsmester nem hal meg a forradalom
elôtt, túléli azt.
Sebastian Ulwing órásmester, a kiváló üzletember Démokritoszt olvasó öccse

is mereteim szerint merôben költött szereplô. Kristóf haszonelvû, erôs ember, Se -
bastian a mûvészetek világában él. Szembeállításukat erôsíti, hogy az építômester
Pes ten, az órás viszont a budai várban lakik. A régi ház egyenetlenebb, mint az
Em berek a kövek között. Noha Anna jellemzése korántsem árnyalatlan és szerepkö -
re lényeges, hiszen elsôsorban ô hivatott megtestesíteni a német polgár elmagya -
ro sodását, e folyamat megjelenítésébôl nem hiányzik a giccs kísértése. Amikor
hallja, hogy egy forradalmár szónok a sajtó szabadsága mellett kardoskodik, a fia-
tal lány tudatában végbemenô változást érzékeltetô beszédmód súrolja a szónoki-
as közhelyszerûséget: „a kis Ulwing Anna öntudatlanul beleolvadt abba a nagy ta -
vaszba, mely most beszélt elôször hozzá” (Tormay C9CFa, 5D.).
A régi ház cselekményében az C8F8-as pesti forradalom a fordulópont. Lam -

berg meggyilkolása után Pest bombázása is szerepel a regényben. A mozgóképek-
bôl ismert áttûnésre emlékeztet az a fogás, amelyhez az író folyamodik, amidôn a
né zôpont az egyik parton történtekrôl a másikon végbement eseményekre vált át.
A készen kapott anyag ismét ötvözôdik a kitalálttal. A Tüköry-család sokáig ôrizte
azt az ágyúgolyót, amely elvitte a Fürdô (ma József Attila) utcai házuk egyik sar-
kát. Ez az ágyúgolyó azután abba az emlékszobába került, amelyet C9F5-ben föl -
szá  moltak. Az osztrák lövéstôl eltalált órásmester halálának megjelenítése ékes
pél da arra, hogy – a szerzô korábbi regényéhez hasonlóan – A régi ház is a sze-
replôk tu datát állítja elôtérbe.



A budai vár visszafoglalását elbeszélô részletben megkülönböztetett hangsúlyt
kap, hogy az építômester fölkiált: „– Gyôztek!” Anna nevetni kezd, majd így szól
öccsé hez: „– Hallod Kristóf, gyôztünk!” (Tormay C9CFa, 8E.) A regény iróniájától
el választhatatlan, hogy az építômester keresztnevét viselô unoka sorsa mintegy el -
lenképe a nagyapáénak: egyikük gyarapít, másikuk csak veszíteni képes.
Tormay Cécile-rôl köztudott, hogy kezdettôl fogva támogatta Horthyt. Ezért is

le het joggal bírálni. Részleges magyarázatként talán megemlíthetô, hogy Ritoók
Em mához hasonlóan voltak fönntartásai a Habsburg-családdal szemben, amelyek
legalábbis részben családi hagyományra vezethetôk vissza. Tüköry nagyanyjától
tudta, hogy Világos után az osztrákok letartóztatták és börtönbe zárták Barkassy
Im rét (C8B5–C87C), akit a történettudomány Kossuth legkorábbi hívei közé sorol
(Barta C966, CBB–CB5, CB7–CB8.). Az írónô polgári szemléletének szerves része
volt, hogy föltétlenül tisztelte C8F8-F9 örökségét. Egyik testvére, Tormay Vera
több ször is elbeszélte, hogy apjuk Görgeyt is Kossuth szemével látta. Amikor egy
al kalommal Visegrádra vitte gyerekeit kirándulni, rámutatott egy öregúrra és
ennyit mondott: „– Az áruló.” Tormay Cécile C9CF júniusában keltezett följegyzése -
i ben olvashatók a következô szavak: „Az osztrák uralom, ha bajban van, akkor
meg alázkodik és engedékeny. A mely pillanatban a bajból megszabadult, nem lát -
ja többé a megszabadítást, csak azt, hogy a hatalma megint biztonságban van és
két szeresen visszaél vele” (Tormay C9CFb). A háború végére Tormay Cécile-t fran-
cia barátai már értesítették arról, hogy a gyôztes hatalmak semmiképpen nem fo -
gad nának el állami vezetôt a Habsburg családból, Horthy ellen viszont nem emel -
né nek kifogást. 
Az uralkodó házzal szemben tartott távolság érzékelhetô a Hogy volt akkor? cí -

mû, C9C7-ben papírra vetett, kéziratban maradt jelenetben, melynek szereplôi öt -
ven évvel késôbb emlékeznek vissza az utolsó magyar király koronázására. „Sok
ki rálynak mondtunk mi sakkot akkoriban” – jelenti ki az egyik szereplô, majd a
következô, talán kissé fanyarnak szánt jellemzés olvasható IV. Károlyról: „érezni
lehetett, hogy szeretni akar minket, hogy szeretné ha szeretnénk” (Tormay C9C7,
EE, FD.). Annyi bizonyos, hogy szerzôje soha nem közölte nyomtatásban az emlí-
tett jelenetet. Türelmet tanúsított atyafiságának királypárti tagjaival szemben, de
csak ugyanúgy, ahogy az általa baloldalinak tekintett rokonait is megértéssel fo -
gadta el.
A régi ház a történelem kisajátításáról is szól. A megtörtént azonnal átmi nô sül.

Ha lála után az órásmestert vértanúként ünneplik. Bátyja, az építômester a for -
radalom hatására dönt a magyarság mellett. Miután Sebastian meghalt, saját iro dá -
jának ajtajáról letépi a „Canzellei” táblát. A fejezet ezekkel a szavakkal ér véget:
„Mel lényzsebébôl kivette a pallérceruzát. Egy pillanatig gondolkozott: t-vel írják-e
vagy d-vel? Aztán nagy, erôs betûkkel odaírta az ajtóra: AA IRODA” (Tormay C9CFa,
9 C.). 
Ez a mû annyiban sikerült regény és nem épületes tanmese, amennyiben

egyáltalán nem felhôtlennek tünteti föl a német polgárság magyarosodását. A meg-
semmisüléstôl „undorodó”, magányát mélyen átélô építômester „fáradtan, öregen”
néz magára a tükörben. Úgy érzi, „semmit sem ért el, amit a saját benseje számára
akart”. Amikor kapcsolatot akar teremteni unokáival, kénytelen elismerni: „olyan
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nagy távolság van a nemzedékek között, hogy még a szavak is mást jelentenek
szá mukra” (Tormay C9CFa, 95, CBC, CBB, 95.). A regény élesen szembeállítja a pol-
gári életmódot a nemesivel; Ulwing Anna és Illey Tamás házassága nem bizonyul
sze rencsésnek.
Némelyek a Buddenbrooks hatását vélték fölfedezni A régi házban. Schöpflin

Ala dár joggal utalt arra, hogy „ami hasonló van a kettô között, nem Thomas Mann
sze mélyes tulajdona”, és a magyar regény „múlt szemléleté”-ben Anatole France
ösztönzését vélte fölismerni (Schöpflin C9E7, DCB.). Szerb Antal úgy vélekedett,
Tor may „pesti patriciusai a magyar irodalom legészakibb, legskandinávabb figu-
rái”, s a regény írásmódja „semmi rokonságot nem mutat a fiatal Thomas Mann
szé les naturalizmusával. Az igazi mester, azt hiszem, Jens Peter Jakobsen le he tett”
(Szerb C9E7, E5B.). A dán szerzô két regénye, a Fru Marie Grubbe és a Niels Lyhne
C9CC-ben Ritoók Emma fordításában jelent meg (Jacobsen C9CC), és Tormay Cécile
akár már a magyar változat elkészülte elôtt ismerhette ôket német kiadásban. Ettôl
füg getlenül megkockáztatnám, hogy a mûvészet és a haszonelvûség irá nyí totta
polgári értékrend feszültsége éppúgy érzékelhetô Thomas Mann család regé nyé -
ben, mint A régi házban vagy Márai némely mûvében. Mindhármuknál a ro man -
tika örök ségével hozható összefüggésbe. A Liszt által zenei központtá alakított
Wei marba készülôdô Walter Ádám a következôket mondja Ulwing Annának:
„Tud ja-e, hogy az atyám szégyenli az anyám mûvészetét? [...] Ez a maguk társa dal -
ma. Csak az legyen érték, amit rôffel és lattal lehet megmérni” (Tormay C9CFa,
CB7.).
Az órás, az építômester és a züllésbôl öngyilkosságba menekülô unoka halálá-

nak megjelenítésében figyelemre méltóan érvényesül a belsô nézôpont. A cselek-
mény e három jelenet köré szervezôdik. Az idôsebb Ulwing Kristóf halálával véget
ér a regény legjobb része. Anna férjének, Illey Tamásnak alakja alighanem a könyv
leg gyengébb pontja. Ezt még az irónia sem ellensúlyozhatja, mely a házasság sike-
rületlenségét minôsíti. Walter Ádám már az C88D-ben bemutatott Parsifalról be -
szél; Illey Tamás csak a cigányzenét érti. Talán az Illey-házaspár viszonyát ecsete-
lô részben érezhette Szerb Antal Jacobsen, pontosabban a Niels Lyhne címszerep-
lôjének szüleire vonatkozó korai szövegrészek, illetve a szobrász Eric és Fen -
nimore kapcsolatának sorsát elbeszélô tizenegyedik fejezet hatását. Mindkét eset-
ben a lehetô legjobban induló házasság a két fél elidegenedéséhet vezet. Férj és
fe leség „még mindig igyekeznek mosolyogni egymásra és ünnepélyes szavakat
váltani, de bensejükben éhség és szomjúság gyötri ôket, és tekintetük kezd egy -
más tól félni” (Jakobsen C9CC, CFC.). A magyar regényben ez a folyamat azt is hiva-
tott sugallni, hogy a nemesség polgárosodása nem fokozatosan elôrehaladó, békés
átmenet, hanem inkább válsággal terhelt folyamat. Walter Ádám és Ulwing Anna
ba rátsága már-már azt sejteti, hogy a polgárnak az önfeladás kockázatával kell
szembe néznie, ha a volt nemességhez próbál közeledni.
A szerelem régen elmúlt, és ironikus hatást kelt, hogy Annának el kell adnia a

pesti házat, hátat kell fordítania a polgári örökségnek, hogy megvásárolhassa azt a
bir tokot, amelyet férje családja elveszített. Az iróniát csak fokozza, hogy Illey Ta -
más ezt már nem éri meg. A regény végkicsengése korántsem fölemelô. Anna két
pes ti járókelô beszélgetését hallja:
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„– Ez valamikor Ulwing építômester háza volt. [...] 
– Sohase hallottam, hogy más is létezett ebbôl a családból. Ulwing Sebestyén, –

dünnyögte a fiatalabbik elmenôben, – az sokat tett a hazáért” (Tormay C9CFa, D5E.).
Tormay Cécile harmadik regényének, Az ôsi küldött címû regényhármasnak in -

kább csak az elsô két részérôl lehet igazán érvényes ítéletet alkotni, mert a har-
madikat nem tudta befejezni. Noha sok följegyzést készített A fehér baráthoz, sôt
egyes részeit meg is írta, a munka jelentôs részét Kállay Miklós végezte el. „Ez a
pestisleírás Tormay Cécile legnagyobb alkotása” (Szerb C9E7, E5C.). Szerb Antalnak
ez az ítélete A csallóközi hattyúról ráirányítja a figyelmet annak a járványnak a
meg jelenítésére, amely az C9EE-ban megjelent elsô kötetnek valóban legfôbb érté-
ke. Hankiss János könyvébôl lehet tudni, hogy az írónô C9D5-ben kiadott német
for dításban olvasta Defoe A Journal of the Plague Year (Napló a pestisjárvány évé-
bôl, C7DD) címû munkáját (Hankiss C9E9, D6D.). A följegyzésekbôl kiderül, hogy
tör téneti, régészeti, néprajzi és nyelvészeti munkák hosszú sorát tanulmányozta,
mielôtt hozzá látott a munkához. Szoros kapcsolatban állt Szekfû Gyulával,
Horváth Jánossal, Tolnai Vilmossal, Pais Dezsôvel és más tudósokkal, akiktôl szak-
mai tanácsokat kért és kapott.
Az ôsi küldött egészen más helyzetben készült, mint a két elsô regény. Az C9CF.

június DE-án elkezdett, Feljegyzések címû kéziratból nyilvánvaló, hogy a kül föl dön
tar tózkodó Tormay Cécile egyáltalán nem gondolt arra, hogy az általa na gyon el -
len szenvesnek tartott Ferenc Ferdinánd meggyilkolása világháborúhoz ve zet. A
hadüzenet után azonnal rádöbbent, hogy egyszer s mindenkorra eltûnt az a lét for -
ma, amelyben ô világpolgárként szabadon utazott betû szerinti és átvitt érte lem -
 ben. Hamarosan meg kellett tapasztalnia, hogy olyanok is a másik oldalon har co -
 lók igazát hangoztatták, akik közel álltak hozzá. D'Annunzio például Ode pour la
résur rec tion latine (Óda a latin föltámadásért) címmel a Le Figaro augusztus CE-á n
megjelent számában támadta az olasz kormányt, amiért nem állt rögtön a franci ák
mellé. A következô években Tormay Cécile önkéntes ápolónôként sebesültekkel
került mindennapi érintkezésbe. Barátai közül többen elestek, Béla öccse na gy on
súlyos sérüléssel került vissza a frontról. Az évtized végén már jelentkezett az í ró -
 nô szívbaja, amellyel azután bô másfél évtizedig küzdött, s amely végül a halálát
okozta.
A halál képeit Az ôsi küldött elsô két kötetében minden bizonnyal a háború

alatt szerzett személyes emlékekre is vissza lehet vezetni. Ung, a fôszereplô „szaj -
na menti kolostor káptalanházából a vágvölgyi monostori menedékhely tûzfényes
füstös szegletén át” érkezik egy pestissel, majd tatárjárással sújtott országba (Tor -
may C9EFa, CB6.). Elveszíti a nôt, akit szeret, és megtapasztalja, hogy Európa nem
se gít az idegen betöréssel szemben. Elôször akkor érzi úgy, hogy elhagyta a ke -
resztény Isten, amikor Kinga is meghal a pestisben. Az elsô kötetnek ez a részlete
mu tat rokonságot Jacobsen regényének a harmadik és negyedik fejezetével, amely
ar ról tudósít, hogy Niels Lyhne hiába imádkozott, szeretett nagynénjét, Edelét elra-
gadta a halál. „Hitével nem tudta a csodát le bûvölni az égbôl [...]. Teljes némaság
ma radt a lelkében” (Jacobsen C9CC, E8.). Ung hitehagyottsága csak fokozódik,
ami dôn azt látja, a keresztény világ nem mutat részvétet a pogányok általi barbár
pusztítással szétrombolt ország iránt.
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Tormay Cécile mérhetetlen keserûséggel tapasztalta az általa rajongásig imádott
fran ciák viselkedését az C9DB-ban kötött békeszerzôdés idején. A történelmi Ma -
gya rország elvesztése nagyon sokakat mélyen megrázott, s neki arról is kellett ér -
tesülnie, hogy a román katonák a Barkassyak birtokát és sírjait is lerombolták, az
Arad megyei Álgyesten. A következô években sok magyar szerzô fordult a múlt-
hoz, hogy választ próbáljon találni arra a kérdésre, mi vezethetett a súlyos terület-
veszteséghez. Ezzel is magyarázható a történelmi regény divatja az C9DB utáni
években, amikor a történettudomány is kiváló teljesítményeket hozott létre. Mó -
ricztól, Krúdytól és Kosztolányitól Kós Károlyig, Makkai Sándorig, P. Gulácsy Iré -
nig, Szentmihályiné Szabó Máriáig, Komáromi Jánosig, Harsányi Zsoltig, Kodolányi
Já nosig, Surányi Miklósig, Németh Andorig és Nyirô Józsefig nagyon különbözô
szemléletû írók folyamodtak ehhez a mûfajváltozathoz, melynek kényessége jó -
részt onnan származik, hogy óhatatlanul is kiélezôdik benne tényszerûség és kita -
lált ság feszültsége. Az ôsi küldött megközelítése ezekhez a nagyon eltérô szín -
vonalú mûvekhez viszonyítva lehetne méltányos, ilyen összehasonlító vizsgálódás-
ra azonban itt nem vállalkozhatom. 
Ezúttal talán elég annyit megjegyezni, hogy a regényhármasban viszonylag

kevés történeti forrásokból átemelt anyag szerepel. A kivételek közé tartozik a
hivatkozás Anonymus krónikájára, mely magyarul Pais Dezsô szakszerû fordításá-
ban és jegyzeteivel a Napkelet könyvsorozatában jelent meg (Magyar Anonymus
C9D6). A túlsó partonban olvasható, hogy az Anonymus munkáját lemásoló Ung
sé relmezi, miért nem jegyzett föl semmit sem „magister Péter” „a mi eleink vallásá-
nak mivoltáról” (Tormay C9EFa, CFD.). Amikor egy pap ezekkel a szavakkal igyek-
szik indokolni az országnak tatárok általi pusztulását: „– Vétkeztünk! Vétkeztünk
és ímé bûnhôdnünk kell!”, majd arra hivatkozik, hogy „a pogány szokás csak baro-
mi oktalanságú népeknek való”, Ung azzal érvel, hogy akik ezt hirdetik, olyan
„Külsô országokból bejött papoktól vették” át e vélekedést, akik által „kezdetben
ide gen nyelveken szólalt meg itt az Úr Jézus” (Tormay C9EFa, 6E, 68–69.). A
keresztény külhon értetlenségét és a magyarok megosztottságát látván – mindket-
tônek érzékeltetésében fölfedezhetôk áthallások, amelyek azonban soha nem kap-
nak túlzott hangsúlyt –, Ung „a régi istent akarja keresni” (Tormay C9EFa, 7F). Tor -
may Cécile-nek volt tudomása arról, hogy az elsô világháború után megélénkült az
érdeklôdés a pogány magyarság iránt. Az írónô hívô katolikus volt, s talán ez is
érthetôvé teszi, hogy A túlsó parton cselekménye kudarchoz vezet. A fôszereplô-
nek sikerül megtalálnia az utolsó táltost egy szinte áthatolhatatlan délvidéki ren -
geteg közepén. A pogánysággal való szembesülés azonban zsákutcába torkollik: a
ré gi örökséget megtestesítô aggastyán már némaságra van kárhoztatva, egyetlen
le  származottja pedig „az új hit erejét” keresi (Tormay C9EFa, D75.). 
A más kéz által befejezett harmadik részrôl nem próbálnék ítélni. Meg -

elégednék azzal a föltevéssel, hogy Az ôsi küldött elhibázottnak tünteti föl a hie -
del met, amely szerint bizalmatlannak kell lenni az idegenekkel szemben és a ma -
gyar ság sorsának alakításához a kereszténység elôtti idôkben lehet keresni fogód-
zót. Már Hankiss János is úgy látta: „Ung küldetése – szerencsére – nagyon álta lá -
nos maradt. Sehol nem válik 'tanná', sehol sem ad pontosan fogalmazott leckét”
(Hankiss C9E9, DB7.).



Szerb Antal – ki az elsô két kötet alapján úgy vélte, Az ôsi küldött „stílusmûvé -
sze tének legmagasabb pontján mutatja be” a szerzôjét – abban látta Tormay Cé cile
fô érdemét, hogy írásmódja „nem a magyar próza mikszáthi anekdotázó ha gyo -
mányaiból nô ki”, hanem külföldi ösztönzésekbôl merít (Szerb C9E5, F98, F97.).
C9D5-ben Marcelle Tinayre, Selma Lagerlöf, Glazia Deledda, Mrs. Humphry Ward,
Edith Wharton és Matilde Serao mûveivel hasonlította össze Tormay Cécile alkotá-
sait (Tinayre C9D5, iii). Lagerlöffel, Edith Whartonnal és Matilde Seraoval a magyar
írónô személyes kapcsolatba került, ez utóbbi C9B7-ben kézírásos ajánlással küld-
te el Dopo Il Perdono (Miután a kegyelmet) címû kötetét. Elképzelhetô, hogy az
Emberek a kövek között és A régi ház értelmezését elôsegíti, ha a huszadik szá zad
elején mûködött nôírók munkásságának ismeretével közelítjük meg ôket.
A kiválasztott három szerzônek hatástörténetébôl azt a végkövetkeztetést lehet

le vonni, hogy  a felejtés az irodalomban sokszor a kisajátítás akadályaira vezethe-
tô vissza. Kádár Erzsébet és Sziráky Judith mûvei azért merülhettek feledésbe, mert
ne héz ôket valamilyen világnézettel kapcsolatba hozni. Más esetben a kisajátítás a
mû vészileg értékelhetô alkotások rovására történhet – mint ezt Tormay Cécile utó -
élete oly ékesen bizonyítja.
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SIMON ATTILA 

Lukianosz, a szószobrász
„Az antikvitás akkor szól hozzánk, amikor neki van kedve, nem amikor nekünk.” 

(Friedrich Nietzsche: Mi, filológusok)

„Hogy gondolod ezt? És hogyan jöhetnének segítségedre olyanok, akik réges-rég halottak?” 
(Lukianosz: Képmások) 

„Ó, légy hát engedelmes, szavak szeszélyes érce,
A szív, a hû kohó, olvasszon hô folyammá,

S nemes formákba öntve, szelíden hûlj olyanná,
Minôt a gyarló mester édes ihlete érze.” 

(Tóth Árpád: Szavak szobrásza, én)

Abból indulok ki, hogy emlékezésnek és felejtésnek azt a tervezhetetlen, sôt kiszá -
mít hatatlan, mert csakis megérthetô – és csakis utólag megérthetô – összjátékát,
amelyet kánonnak nevezünk, az olvasás történetileg változó összefüggésrendje
ala kítja. Ha ezt elfogadjuk, akkor fölvetôdik a kérdés: van-e értelme annak, hogy
mû veket, netán egész életmûveket a feledés homályából napvilágra hozzunk?
Hogy „megmentsünk” bizonyos „elfeledett” „értékeket”? Pontosabban: van-e értel-
me ezt (és pusztán ezt) akarni? Ha a fenti tételbôl folyó következtetésként elfo-
gadjuk azt is, hogy az irodalmi kánon (vagy legalábbis az, amit szakmai kánonnak
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nevezhetünk) ugyan mindig egyéni teljesítmények – szépirodalmi és értekezôi tel -
je sítmények – eredményeképpen alakul, ám messze nem szükségszerû, hogy ez
az alakulás egybeessen azon szerzôk szándékával, akiknek mûvein keresztül vég-
bemegy, akkor e kérdésre legalábbis kétkedô választ fogunk adni. A kánon tuda-
tos, szándékos, akaratlagos befolyásolására, netán lecserélésére irányuló törekvés,
amennyiben az akarás és csakis az akarás mozzanata határozza meg, mindenkép-
pen mértéktelen s ugyanakkor – és ez mindenféle mértéktelenségnek közös is -
mer tetôjegye lehet – naiv. 
Ám meglehet, ez csak az igazság egyik fele. Hiszen számos példáját ismerjük

annak is, amikor bizonyos szerzôk vagy egyes mûvek értelmezôik tudatos kánon-
alakító munkájának köszönhetôen emelkedtek egyáltalán kánoni rangra, vagy lép-
tek a kánon elôkelôbb fokára. A kánon alakítására irányuló szándék ennyiben vél-
hetôleg nélkülözhetetlen föltétele a kánon alakulásának. Mindazonáltal ezek a
kanonizáló értelmezések sem közvetlenül szerzôik szándékának, hanem annak
kö szönhetôen lettek sikeresek, hogy szélesebb értelmezôi körök egyetértésére ta -
láltak. Ennek oka pedig fôként az lehet, hogy olyan olvasási tapasztalatokat tudtak
messzeható érvénnyel formába önteni, melyek nagy számú olvasó közös tapaszta-
latai voltak vagy – éppen ezen kanonizáló erejû olvasatok hatására – azzá lehet-
tek. A kánonformáló szándék csakis az argumentációt méltányló szakmai közeg
egyetértésével érheti el célját.
Ezek a közös vagy könnyen közössé tehetô tapasztalatok ugyanakkor bizonyo-

san nem függetlenek az irodalom, az irodalmat vizsgáló diszciplínák és az élet
egy idejû, ennyiben pedig legalább részben közös vagy, megintcsak, kényszer nél-
kül közössé tehetô tapasztalatától. Ezért aztán hajlok annak elfogadására, hogy az
iro dalomtörténeti kánont az élô irodalom és az azt övezô diskurzusok visszaható
folyamatai alakítják. A mottóban is megidézett Nietzsche úgy látta, hogy csakis a fi -
lológus mindenkori jelenének ismerete tudja ösztönözni az ókor kutatóját az antik -
vi tás megismerésére. 
Innen nézve pedig nem is azt tartom feladatomnak, hogy valamely – mint mon-

dani szokás, „méltatlanul” – elfeledett szerzôre irányítsam rá a közönség fi gyel  mét
(az a szerzô, akirôl beszélni fogok, legalábbis szakkörökben egyáltalán nin csen
elfelejtve), hanem az lesz az elsô fontos kérdés, hogy vajon mi adott ösztönzést az
el múlt néhány évtizedben a nemzetközi ókortudományi kutatásnak egy Kr. u. II.
századi szerzô, a szamoszatai Lukianosz igen erôteljes, (újra)kanonizáló erejû olva-
sásához. Miért kezdett Lukianosz két-három évtizeddel ezelôtt újult erôvel „szólni
hozzánk”, vagy pontosabban és dialogikusabban, ahogyan egyébként maga Nie t -
zsche is fogalmazott a mottóként kiemelt mondatában: „beszélni velünk (redet mit
uns)”? 
Egyfelôl az ô és a mi kulturális és társadalmi tapasztalatainknak bizonyos fokú

hasonlósága miatt. A soknyelvûség; a hibrid – helyi és egyetemes – formák sokfé-
leségén keresztül, de mégiscsak egységesülô világ tapasztalata, melyben ugyanak-
kor a kultúrák közötti különbségek is – a lakott világot (az oikumenét) behálózó
kereskedelmi és kulturális kapcsolatoknak köszönhetôen – minden ko rább inál lát -
ha tóbbá váltak; a mûveltségnek (a paideiának) a retorika (vagyis a ko ra beli tö -
megkommunikáció) mûfajai és hagyományai által meghatározott jellege; az irodal-
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mi kultúra „kimerülésének” érzése, s így az utódokhoz való visszafordulás szük -
ségessége (lásd a második mottóban a Lukianosz-idézetet), mely Lukianosz és kor -
tár sai számára azt jelentette, hogy a Kr. e. IV. századi, klasszikus görög próza (Xe -
no phón, Platón, az attikai szónokok) nyelvtani és stiláris normáit követték (va gyis
egy fél évezreddel korábbi irodalmi nyelvet); az áruvá vált kultúra metszô bí rá lata
a valódi szellemi értékek és mûveltség alapjáról (például a mûveletlen könyv -
gyûjtô vagy a pénzéhes, vizet prédikáló és bort ivó filozófusok alakján ke resztül)
– mindezt talán nem önkényesen állíthatjuk párhuzamba a globalizáció és a poszt-
modern korának nyelvi, kulturális és társadalmi tapasztalatával.
Másfelôl az is érdekes kérdés lett, hogy mit mondanak nekünk a második szo-

fisztika szerzôjének munkái az irodalom vagy általában a nyelv mûkö dés mód já ról
és teljesítôképességérôl, a szövegek általi megelôzöttség (a létmódként értett in ter -
textualitás) elementáris tapasztalatáról, vagy éppen, fôként Lukianosz leírásai (ek -
phrasziszai) révén, szó és kép, a nyelvi és az egyéb médiumok, s velük összefüg-
gésben az érzékek nyújtotta tapasztalatok, vagy e tapasztalatok és a nyelv viszo-
nyáról. Ezek a kérdések számos írása tanúsága szerint erôsen izgatták Lukianoszt,
s nem kevésbé a mai olvasót, aki az irodalom sajátosan nyelvi – egyebek mellett
ima ginatív és ugyanakkor az imaginációt kijátszani is képes, sôt akár annak ellene
ható – teljesítményét a technikai médiumok által meghatározott környezetben ta -
pasztalhatja meg. Lukianosz ide tartozó mûvei közül az egyik legszórakoztatóbb és
meg gyôzôdésem szerint is legtanulságosabb az Eikonesz cí mû rövid párbeszéd. A
kö vetkezôkben ehhez a szöveghez fûzök kommentárokat.
Itt van mindjárt a cím: eikonesz, az eikón többesszáma. Bollók János fordításá-

ban: Képmások. Mi az, amit ez a fordítás el- vagy továbbmond, és mi az, amit el -
hallgat az eikón által a görögül tudóknak mondottakból? Az eikón jelent általános
ér telemben vizuálisan megjelenô ábrázolást (festményt vagy szobrot), s tartalmaz-
za a ’hasonlóság’ jelentésmozzanatát is (az eikó ige, mellyel az eikón etimológiai
kapcsolatban van, egyebek mellett azt is jelenti, hogy hasonlítani valakihezAvala -
mi  hez), így azután az eredetihez hasonló, azt utánzó képi ábrázolást, akár a
tükörképszerûségig is elmenve: az eikón lehet például valakinek a tükörben meg-
jelenô képe is. A „képmás” fordítás ilyen értelemben találat. Az eikón rendkívül tá -
gas, és egymást metszô síkokat is tartalmazó szemantikai térfogata azonban a rep -
re zentáció másféle, bonyolultabb viszonyrendszereit is magában hordozhatja,
amennyiben nemcsak optikai, hanem auditív mozzanatot is tartalmazhat. A Lu ki -
anosz által is nagyban követett Platón használja költeményekre vonatkozóan is
(sôt zenére és táncra is, utóbbi esetben a látás és a hallás érzékének egyszerre jele-
nik meg, abban, amit „ritmusérzéknek” szoktunk nevezni): eszerint például egy
szö veg is lehet eikón, valaminek az ábrázolása, megjelenítése – ha csak a képzele-
tünk számára is. Ezt az utóbbi jelentést az a mozzanat alapozhatja meg, hogy az ei -
kón je lentheti az elmében megjelenô képet is, végül pedig fantazma- vagy fan -
tomszerû ké pet, jelenést is. (Ennek is lesz jelentôsége a párbeszédben ábrázolni
pró  bált csodálatos szépségû nô megragadhatatlan, vagyis ábrázolhatatlan szépsé -
gé  nek vonatkozásában.) A festmény- vagy szoborszerû ábrázolás, a nyelvi megje -
le  nítés (leírás) és az ennek nyomán létrejövô képzeleti kép, végül a fantom sze -
rûség: e mozzanatok mind fölbukkannak Lukianosz szövegében. A zseniális cím
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pedig – már akár Lukianosz adta munkájának, akár valamely jó érzékû késôbbi
olvasója-másolója írta a szöveg fölé – egy csokorba fogja össze ôket, már a töb-
besszámmal magával is utalva az eikón szót szemantikailag oly telítetté tevô repre-
zentációs viszonyrend szerek sokrétûségére.
A Képmások egy viszonylag rövid, huszonhárom szakaszból álló párbeszéd,

melyet egy Lükinosz és egy Polüsztratosz nevû férfi folytat egy lenyûgözôen szép
nô rôl, akit Lükinosz látott nemrégiben, s akinek szépségét megkísérli leírni beszél-
getôtársának. A dialógus második felében azután, mikor Polüsztratosz rájön, hogy
Lü kinosz Lucius Verus császár szeretôjérôl, Pantheáról beszél, átveszi a beszélô
szerepét, s innentôl kezdve ô „írja le” Panthea belsô, lelki tulajdonságait. Lássunk
né hány részletet a párbeszéd elsô felébôl.
Lukianosz professzionális szónokként, aki – a mai one man show-k sztárjaihoz

ha sonlóan – saját maga, egyedül adta elô akár több szereplôs darabjait is (ami
nem csak dramaturgként, hanem elôadómûvészként is rendkívüli tehetséget fölté-
telez), semmit nem bíz a véletlenre. Mindjárt az elsô szakaszban megjelennek
ugyanis azok a motívumok – a látás, a szép látvány lenyûgözô hatása, valamint
kô(szobor) és élô test egymásba alakulásának különös lehetôsége –, amelyek az
egész szöveget átfogó hálónak is csomópontjai lesznek. Lükinosz így kezdi beszá-
molóját: „Akik a Gorgóra néztek, azok érezhették azt, amit én a minap, Po lüsztra -
toszom, mikor egy csodálatosan szép nôt láttam. Nem sok kellett volna, hogy mint
a mítoszban, kôvé váljak, megdermedve az ámulattól.” A Gorgó alakja nem egy-
szer bukkan föl Lukianosznál a vizuális jelenségek megdermesztô hatására utalva.
Az itteni megfogalmazáshoz érdemes tudnunk, hogy a Gorgó-ábrázolások ún.
„szép típusa” a régészeti anyag tanúsága szerint a Kr. e. V. században jelent meg, s
a Kr. e. III. századtól vált – persze különbözô változatokban – uralkodóvá. Lukia -
nosz korára tehát a szépségével megdermesztô Gorgó képzômûvészeti és irodalmi
toposszá lett (más, talán ismertebb feldolgozásokban, például Apollodórosznál, a
Gorgó rettentô csúnyaságával hat). A látás hatására, a látott nô szépségének (pan-
kalén tina günaika) eredményeként bekövetkezô ámulat vagy csodálat (thauma),
mely odaszögezi vagy megdermeszti a nézôt (pepégósz), Lukianosz Egy teremrôl
cí  mû munkájának is fontos eleme. A szépség dermesztô-pusztító hatása azonban,
melyet mintegy elkerülhetetlenül, valami nála hatalmasabb erôvel találkozva szen-
ved el a nézô (az elsô mondatban kétszer is: epaszkhon, epathon, mindkettô a pat-
hosszal mint elszenvedéssel, hatás alá kerüléssel függ össze), itt egyáltalán nem
félelmetes, nem olyasvalami, amit jobb elkerülni: Lükinosz beszélgetôtársa maga is
szí vesen „odarögzülne”, „odaszögezôdne” vagy „odafagyna” barátja mellé (parape-
pégenai szoi). A szépség látványa egyrészt erôs vagy akár erôszakos (deinósz bi -
aion), másrészt ezt az erôszakot Polüsztratosz egyáltalán nem fogadja kelletlenül. 
A szépség delejezô hatásának többszöri említésénél – mely a szakasz végén a

minden bizonnyal Platóntól (az Iónból) kölcsönvett mágnesre tett utalásban is
megjelenik – is érdekesebb talán a kônek (lithosz az elsô paragrafusban kétszer is)
és a szobornak (andriasz) a szóba hozása.
Elôször is a nô látványa kôvé vagy szoborrá, sôt „szobornál is mozdulatlanab-

bá” dermeszt vagy merevít: ebben a képben a halál és a nagyon is eleven élet egy -
szer re van jelen, legalábbis ha elfogadjuk azt, amit Freud Das Medusenhaupt címû
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rövid írásában a kôvé válás és az erekció összekapcsolódásáról mond, s aminek
kap csán Jacques Derrida A disszemináció egy terjedelmes lábjegyzetében „a kô –
sír – felálló – merev – halott stb. egyenértékek végtelenül nyitott és kifordított” lán -
cá ról beszél. Ez az összekapcsolás korántsem önkényes: a Perszeusz által lefejezett
Gor gó, Medusza szépsége egy Ovidiusnál (a Metamorphosesben) fönnmaradt mí -
tosz változat szerint csupán addig tartott, míg Athéné, templomának megszentség-
telenítése miatt, el nem torzította ôt. A szent hely megsértése, melynek oka Medu -
sza szépsége volt (melynek Poszeidón nem tudott ellenállni), azzal a következ-
ménnyel járt, hogy Medusza, vagyis a legszebb Gorgó megjelenése (látványa) ettôl
kezd ve mindenkit taszított, pontosabban a kôvé dermesztéssel lehetetlenített el
min denféle közeledést, legfôképpen természetesen a szexuális közeledést. Ez az
ero tikus mozzanat Polüsztratosz elsô megszólalásában is megjelenik, Lukianosz te -
hát nagyon is tudatosan játszik a „megmerevedés” e sajátos kétértelmûségével:
„Ze uszra, valami rendkívüli és roppant lenyûgözô látvány lehetett az, amirôl be -
szélsz, Lükinoszom, ha nô létére még téged is megdöbbentett. Inkább fiatal fiúk
lát tán szokott ilyesmi megesni veled, és olyankor könnyebben el lehetne mozdíta-
ni helyérôl az egész Szipüloszt, mint téged elráncigálni mellôlük, hogy ne ácsorogj
a közelükben, ne tátsd rájuk a szád, sôt sokszor ne kezdj el könnyezni, mint Tan -
talosz leánya.” (C.) S egy a szobrokkal kapcsolatos, igencsak erotikus mozzanat
van jelen akkor is, amikor késôbb Lükinosz a szoborral való szerelmeskedés topo-
szát is szóba hozza: „Talán még a történetet is hallottad vele kapcsolatban [ti. a
kni doszi Aphrodité szobrával], amit a sziget lakói mesélnek; hogy egyszer valaki
be leszeretett, zárás után elrejtôzve ottmaradt a templomban, és szeretkezett vele –
már amennyire lehet egy szoborral. Persze több ilyen esetet is feljegyzett a króni-
ka.” (F.) 
Másodszor: élônek és halottnak, eleven testnek (húsnak) és kônek, embernek

és szobornak ez a sajátos különbsége és különbségük még sajátosabb eltörlôdése
(vagy legalábbis ennek lehetôsége) azért is lesz fontos, mert Lükinosz, amikor né -
mi vonakodás után elkezdi leírni beszélgetôtársának a szép nô elragadó látványát,
akkor éppenséggel szobrokból, szobrok részleteibôl fogja összeállítani, újraalkotni
ezt a látványt, vagy, legalábbis, ha sikerrel jár, s Polüsztratosz lelki szemei elôtt va -
lóban megjelenik: magát a Teljességgel Isteni Nôt vagy egyenesen Istennôt: Pan -
theát.
Polüsztratosz a harmadik szakasz elején fogalmazza meg kérését, hogy Lü -

kinosz, amennyire képes rá (hósz hoion te), a beszéd segítségével mutassa meg
ne ki (hüpodeixon tó logó) ennek az isteni szépségû nônek a külsejét, alakját, for -
má ját (eidosz). A hüpodeiknümi ige használata azt mutatja, hogy Polüsztratosz
olyasféle leírást vár, amely valóban közvetlenül szeme elé tárja, megmutatja, meg -
je leníti, vagyis jelenlevôvé teszi neki a távollévô formát vagy Formát (eidosz). Per -
sze az eidosz mint Forma megjelenítése abban a platóni hagyományban, amelyben
Lu kianosz is oly mélyen benne áll, lehetetlenség. Lükinosz valóban szabódik: „Ha
tudnád, milyen nehéz dologra kérsz! Képtelenség szavakkal, különösen az én sza-
vaimmal megrajzolni egy ilyen csodálatos nô képmását.” A szavak erejével (kata
logón dünamin) nem lehet megjeleníteni (emphaniszai, vagyis fenoménné, meg -
je lenôvé tenni) egy ennyire csodálatos képet (thaumaszian hutósz eikona –



vagyis Lükinosz már nem az eidosz, hanem az eikón szót használja, és nem a nô
cso dálatos, hanem a képmása az). Vagy legalábbis – és ennek rövidesen kiderül a
jelentôsége – Lükinosz a maga szavainak megjelenítô erejével nem képes erre (kai
ma liszta ge tón emón, sc. logón), miközben lehet, hogy mások a magukéival igen.
A nyelv, Lükinosz nyelvének ereje kevésnek látszik a csodálatos valóság meg -
ragadásához. Ehhez talán, mint ô maga mondja, még a legnagyobb festôk és szob -
rászok sem bizonyulnának elegendônek.
Hogyan lehetne akkor ezt a jelenést, ezt a fantomszerûségében megragadhatat-

lan ábrázolatot elôállítani? Lükinosz ezen a ponton fordul a nagy elôdök alkotásai -
hoz, hátha ôk valamiképpen segítségére jöhetnének: „Én mégis azt hiszem, biz-
tonságosabb számomra, ha néhány régi mûvészt hívok segítségül, és velük min-
táztatom meg a nô képmását [günaika, vagyis nem a képmását, hanem magát a
nôt ].” Mire Polüsztratosz az elôadásom második mottójává emelt szavaival felel:
„Hogy gondolod ezt? És hogyan jöhetnének segítségedre olyanok, akik már réges-
rég halottak?” Egy mû (ergon) elkészítése, mely ugyanakkor nemcsak olyan, mint
az igazi, hanem mintegy maga a szépséges nô (günaika), a nagy szobrászok mun-
káját igényli. Valamilyen módon az elôdök fogják megmintázni (anaplaszeian)
Panthea alakját. Lükinosz (Lükinosz és Lukianosz – nevük hasonlósága, mint azt
már mások is megjegyezték, talán nem egészen véletlen) itt arra a tapasztalatra és
mun kamódszerre utal, amely nagyban meghatározza Lukianosz és általában a
második szofisztika alkotóinak szövegalkotó eljárásait. A megkésettség, a megelô-
zöttség, az utolérhetetlen elôdök túlerejének érzése arra ösztönözte a kor írás -
mûvészeit, hogy nyelvhasználatuk normájává a régi, klasszikus görög próza szabá-
lyait tegyék, s hogy szövegeiket, miként Lukianosz, mégpedig a Képmások eseté-
ben is, telis-tele írják jelölt és jelöletlen idézetekkel, sôt, mint látni fogjuk, inkább
úgy kellene fogalmaznunk: szövegeik nagyobb részt rejtett és nyílt idézetek össze-
szövésébôl állnak elô. Az idézettség, a szövegek mindenkori idé zet sze rû sé ge e
korban különösen eleven tapasztalat volt, s kiváltképpen az volt egy olyan szer zô
esetében, akinek nem a görög volt az anyanyelve (Lukianosz szír származá sú
volt), tehát az az irodalmi nyelv, amelyen kifejezte magát, számára idegen, má sod -
lagos, tanult nyelv volt (még akkor is, ha amolyan második anyanyelvévé vált), s
ha idegen nyelven próbáljuk kifejezni magunkat, akkor ez az idézet-jelleg mindig
sokkal erôsebb, s különösen így van ez abban az esetben, ha ráadásul ez az ide -
gen nyelv nem az, amely a mediterraneum keleti medencéjében Lukianosz ko rá -
ban is közvetítô nyelvként szolgált, hanem ennek egy több száz évvel korábbi, iro-
dalmi változata, egy csak olvasással és írással megtanulható irodalmi mûnyelv.
De ne szaladjunk ennyire elôre: Lükinosz egyelôre képzômûvészekre (tekhni-

tészekre, mesteremberekre) utal, a kô, nem pedig a szó szakembereire. Persze a
megelôzöttség tapasztalatáról és az ehhez való tudatos viszonyról mondottak itt is
érvényesek: Lükinosz elôször fölidézteti barátjával a leghíresebb görög szobrok
képi emlékezetét, hogy azután ezekbôl a különbözô szobrokból, részeiket harmo-
nikus egésszé összeillesztve (szünarmószasz) állítson össze egyet, egyetlen egysé-
ges ábrázolatot (mian eikona), s ezt mutassa meg (epideixó) barátjának olyanként,
„amely mindegyikbôl a leggyönyörûbb részeket foglalja magába.” (5.) Lükinosz itt
nem másra, mint a látás, vagy legalábbis a belsô, a tudatban képzeleti és emlék-

6B



képeket megjelenítô látás megelôzöttségére utal. Meg sem kísérli saját szavaival, a
le írás valószerû pontosságára törekedve megeleveníteni, a nyelv illúziókeltô hatal-
mával mintegy az érzékek elé hozni a látványt, hanem a közös kulturális emléke-
zet képi anyagának, a mûvelt görögök emlékezetében elevenen élô vizuális reper-
toárnak az egyes darabjaihoz fordul: már látott, empirikus látványokhoz, amelyek-
nek sajátos összeillesztésével talán fölérhet az eredeti látvány másként utolérhetet-
len szépségéhez. A mesterséges, mesterek által készített és mesteri ábrázolatok
(eikonesz) lesznek itt a képzelet segítôivé, az eredeti, a minta mintáivá (Lükinosz a
har madik paragrafusban egyébként már használta is az arkhetüpon szót).
És ezen a ponton történik meg az a fordulat, amelyre már elôreutaltam. Po -

lüsztratosz kérdésére ugyanis, hogy ez az „összeállítás” és „megmutatás” milyen
módon fog megtörténni, Lükinosz így válaszol: „Nem nehéz, Polüsztratosz. A szob-
rokat ettôl kezdve bízzuk rá az Ékesszólásra [vagy egyszerûen a beszédre, tó logó],
és engedjük meg neki, hogy a részeket átrendezze, és harmonikus egésszé, ará-
nyos és színes mûvé egyesítse.” A klasszikus ízlés harmóniaigénye (szüntithenai,
har modzein) és ugyanakkor a kevert, a sokszínû megôrzésének az elvárása szólal
itt meg (phülattón hama to szümmigesz ekeino kai poikilon: Bollók fordítása itt
kicsit nagyvonalú, az eredeti ugyanis kb. azt jelenti, hogy a harmonikus összeil-
lesztés mellett „megôrizvén egyszersmind az egész kevert jellegét és sokszínû sé -
gét”), mely a részek áthelyezésével új és szép rendezettséget hoz létre (metakosz-
mein). Ennek az ízlésnek a követelményeiben nem nehéz fölfedeznünk önreflexív
ele meket: a szövegválogatás és azután a hozott anyagból valami új, önmagában
ér vényes egésznek a megalkotása, mint mondtam, Lukianosznak és kortársainak is
fô alkotói módszere volt. 
Ennél is érdekesebb azonban az, hogy ezen a ponton Lü kinosz a szobroknak

mint optikailag vagy akár haptikusan is hozzáférhetô alkotásoknak a megelevení-
tô, a képzeletet serkentô teljesítményét, melynek eredménye az elképzeltetni szán -
dékozott látvány mintegy kézzelfogható megjelenése lenne, át helyezi a nyelv, a
beszéd, a logosz közegébe. Nem is tehet másként, hiszen a szó ba hozott szobrok –
ha sonlóan ahhoz, akinek eidoszát közelebb kellene hozniuk – maguk sincsenek
je len, csakis az emlékezet felidézô mû kö désének eredményeképpen nyerik el tu -
dati reprezentációjukat. S mivel képet nem mutathat róluk – marad az, hogy el -
mondja, leírja ôket. Így a következô szakaszban röviden jellemzett részletek egy
több szörös közvetítésen keresztül válnak a csodálatos szépségû nôvé (günaika)
vagy, az itteni megfogalmazás szerint, annak „éppen létrejövô kép másává” (gigno-
menén tén eikona: ez a kifejezés pontosan jelzi a keletkezôben lé vô kép mester-
séges mivoltát, ugyanakkor ez a „keletkezés” egyszerre utalhat a szoborszerû,
szobrok részeibôl álló képmásra és ennek nyelvi elôállítására is). A távollévô szob-
rok emlékezetbe idézett részletei segítik a szintén távollévô nô szépségének el -
képzelését, ez az emlékezetbe idézés azonban csakis a nyelv közvetítésével tör -
tén het meg. Mégpedig a következôképpen: „A knidoszi szobornak csak a fejét
vesszük át, a többi részére – mivel meztelen – nem lesz szükségünk. Ami a haját,
homlokát és szépívû szemöldökét illeti, az maradjon úgy, ahogyan Pra xitelész
meg formálta. Vágyódó, vidám és kedves tekintete szintén Praxitelész íz lését ôriz-
ze. Állát és arcának minden szembôl látható részét Alkamenész szobráról vesszük,
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karja, karcsú csuklója, finoman elvékonyodó ujjai szintén a kerti Aphroditétól szár-
mazzanak; de az arc kontúrjait, a friss orcákat, az arányos orrot Pheidiasz Lémniájáról
min tázzuk, és az ô Amazonjáé lesznek összecsukott ajkai és nyaka. Kalamisz Szó -
szandrája ékesítse szeméremmel, mosolya is tûnôdô és alig ész revehetô, mint az övé.
Jól szabott, egyszerû ruháját is a Szószandrától kölcsönözzük azzal az eltéréssel, hogy
fe jét nem fedi fátyol. Életkorára, akármi is a valóság, a Knidoszi Aphroditét fogadjuk
el mérvadónak, ebben is Praxitelész legyen a mér ték.” (6.) 
Az említett többszörös közvetítésre azért is szükség van, mert, ha megfigyeljük,

a képmás megalkotása nemcsak abban az értelemben nem realisztikus vagy mime-
tikus, hogy nyíltan a nyelvre bízza a távollévô látvány imaginatív elôállítását,
hanem abban az értelemben sem, hogy maga ez az összeállítás sem képzelhetô el
mi metikusan. Hiszen ez a leírás olyan részeket bont szét, amelyeket valóságosan
nem lehetne egymástól elválasztani: a leírás nem létezô tárgya inkább aspektusok
valóságosan lehetetlen összeillesztéseként vagy akár egymásra montírozásaként
fogható föl. Emellett az egyes részekhez olyan értelmezôk kapcsolódnak, amelyek
a valóságban nem választhatók el maguktól az egyes részektôl (az ajak és a
mosoly, a szemérem – ennek is kellene, hogy valami anyagi kifejezôje, jele legyen
az arcon –, vagy az életkor, ami valamiképpen az egésznek a benyomásából áll-
hatna elô). A nyelv segítségével véghezvitt felbontás és összeillesztés ennyiben tel-
jesen elszakad a valóságtól, és nyíltan fiktív vagy imaginatív erejére támaszkodik,
a reprezentációnak egy olyan erejére, amelyet csakis egy anyagtalan, mégis (a tu -
datban, a tudat számára) képalkotó médium képes kifejteni.   
A nyelv képalkotó erejét használja ki Lükinosz akkor is, amikor a készülôben

lé vô képmásra színeket visz föl. Elôször a legkiválóbb festôk segítségéhez fordul,
azokéhoz, „akik a legjobban értettek a színek keveréséhez és ahhoz, hogyan kell
az így nyert tónusokat használni.” (7.) A megidézett Polügnótosz, Euphranór,
Apellész és Aetion teszi tökéletessé az eikónt, amikor a formákat színekkel egészí-
tik ki, teljessé téve így a (képzeletben) mesterségesen megalkotottnak a mintakép-
pel való hasonlóságát, megintcsak mûalkotások közvetítését használva az igazihoz
való eljutáshoz. Pontosabban még ôk sem tudják tökéletessé tenni Lükinosz alko-
tását, hi szen a leírás (mely tehát a fikció szerint megalkotás) egy pontján Lükinosz
így fogalmaz: „De még Euphranór és Apellész mellett is Homérosz a festôk legki-
válóbbika. Ezért az egész szobor olyan legyen, amilyennek ô Menelaosz combját
festette, midôn bíborral finoman átitatott elefántcsonthoz hasonlította. És ô fessen
ne ki épp olyan tehénszemet, mint az eposzbeli Hérának, de segítsen neki a thébai
köl tô is, és varázsolja ibolyaszínûvé a szemöldökét. Homérosz tegye édes ne -
vetésûvé, hó karúvá és rózsás ujjúvá, egyszóval Briszeusz lányánál jobban hason-
lítson az arany Aphroditéhoz.” (8.) Homérosz, a költô tehát egyben festô is (a
grapheusz jelent festôt és író embert, írnokot is, hiszen mindkettejüknek a graphé-
val, írással, rajzolással, festéssel van dolga), s az ô hasonlataival és metaforáival
nem – miként a thébai költô, Pindaroszéival sem – versenyezhet az, aki valóságos,
anya gi, tapasztalatilag megjelenô színekkel kénytelen festeni. Nem, mert „tehén -
sze mût” (boópisz), „ibolyaszemöldökût” (ioblepharon) vagy „nevetéskedvelôt” (philo -
meidész) és a többit (mind-mind klasszikusoktól használt kifejezés) nem tudhat
fes tô festeni: arra csakis a nyelv képes, a maga képteremtô hatalmával.
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Csodálkozhatunk-e ezek után azon, hogy ez a nô – és micsoda nô! –, aki a ma -
ga szobor- és festményszerû szépségében oly mélyen át van itatva irodalommal,
ép penséggel másból sem áll, mint szavakból, akinek teste-lelke varázslatos igék
anyagtalan anyagából sugárzik, szóval hogy ez a nô, amikor Lükinosz megpillan-
totta ôt, akkor éppen egy „két végén feltekert könyvtekercset tartott a kezében,
mint aki az egyik részt már elolvasta és készül a másikat olvasni”? (9.) A csodála-
tosan szép Panthea két olvasás között, amint mosolyogva beszélget. A portré és a
jelenet valóban olyan bájos, hogy „az egész fölött ott lebegô bájt (kharisz) vagy
inkább a körülötte kartáncukat járó Khariszokat és Erószokat ki tudná megjelení-
teni (mimészaszthai)! ” (9.) Megjeleníteni – erre talán még egy költô sem volna ké -
pes. Láttatni viszont – akár éppen ezzel a mondattal is.   

SZILÁGYI MÁRTON

Vannak változások
AZ ELFELEDÉS ÉS FELFEDEZÉS MÛVELETEI AZ IRODALOMTÖRTÉNETBEN

Érteni vélem, miért választották a szervezôk az idei Debreceni Irodalmi Napok té -
má jául az elfeledett szerzôket és életmûveket. Ez ugyanis voltaképpen a kánon
mó dosulásának, módosításának kérdéseit érinti, hiszen az emlékezés és az emlé -
ke zetben való megôrzés csak a felejtés révén valósulhat meg. Irodalmi kánon
pedig csupán a kiemelést lehetôvé tevô szelekcióval jöhet létre, tehát ha a figye-
lem az elfeledés mûveleteire, okaira irányul, akkor a tradíció mûködésének alap-
kérdéseihez juthatunk el. Ez pedig mostanában különösen releváns kérdésnek lát-
szik. Az utóbbi idôszakban ugyanis ismét a magyar nemzeti irodalmi kánon hatá -
ro zott átrendezése vált szûken vett szakmai problémából közkeletû, politikailag is
kondicionált területté. Az remélhetô tehát, hogy egy ilyen tanácskozás nagyobb
érdeklôdést képes gerjeszteni, mintha más – nota bene: talán fontosabb – ügyek
megbeszélésére vállalkoznánk. Illúzióim persze nincsenek: egy, a szakmai disz-
kurzus szabályaihoz igazodó tanácskozás nem tudja elérni azokat a fórumokat,
amelyek a törésvonalak fenntartásában érdekeltek, vagy ha mégis, akkor az iroda-
lomtudományi szemléletmódot képviselô érvelés aligha tud átkerülni egy publi-
cisztikus leegyszerûsítés jegyében felépülô gondolatmenetbe, különösen, ha ez
utóbbi szerzôje csak politikailag képes értelmezni bármiféle, az övével ellentétes
véleményt.C Ha irodalomtörténészként próbálunk rápillantani arra a jelenség-
együttesre, amely ezt a mostani megszólalást – akarjuk, nem akarjuk – kondicio-
nálja, akkor persze az ismerôsség érzése keríthet bennünket a hatalmába. S ehhez
még csak különösen régre visszanyúló memóriára sincs szükségünk. Az C99B-es
években ugyanis – nem utolsósorban az akadémiai irodalomtörténetD szemléleti
örök ségével való számvetés egyetlen igazán eleven módjaként – az irodalomtörté-
net-írás szakmai érdeklôdése éppen a rekanonizációt, azaz az irodalmi értékrend
lehetséges átértelmezését tüntette ki figyelmével: tünetértékû, hogy ez, azaz pon-
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tosabban a II. világháború utáni magyar irodalom történetének az újraírása volt az
egyetlen olyan általános módszertani kérdés, amely hosszantartó, széles kört meg-
mozgató vitát volt képes kiváltani az Alföld címû irodalmi folyóirat C99B–C99C-es
év folyamában.E Az Alföld C99B-es körkérdése volt az elsô határozott jele annak,
hogy a politikai korlátozásoktól magát szabadnak tudó irodalmi közélet (az írók,
kritikusok, irodalomtörténészek közössége) újfajta értékrend kialakítását látta
szükségesnek. Ennek a vitának számos tanulsága van a jelenlegi folyamatok szem-
pontjából is. Egyrészt a jelenleg legerôteljesebben a kánonba iktatandónak vélt
szerzôk fontossága ekkor még fel sem merült, azaz a vita – tartalmilag legalábbis –
nem elôlegezte meg azt, ami a DBCB-es években felbukkant; persze ez az eszme-
csere tematikájával erôsen összefüggött, hiszen akkor az C9F5 utáni magyar iroda-
lom volt a középpontba állítva, s nem a DB. század elsô felének irodalma. Más -
részt, s ez talán fontosabb, a vita akkori résztvevôi kimondva-kimondatlanul egy
ér tékrendcserét láttak szükségesnek, azaz a hamisnak érzett régit egy új, konszen-
zuális és kötelezô értékrenddel látták volna jónak felváltani. Ez utóbbi jelenség jól
mutatja a létezô szocializmus kollektivista irodalmi eszményeinek reflektálatlan
átvételét. Vagyis – ha most némileg persze leegyszerûsítô módon egységesítjük a
különbözô gondolatmenetek közös elôfeltevéseit – a résztvevôk nem annyira a
ká nonok egymás mellett élésében látszottak gondolkodni. Ez legföljebb a vita
néhány résztvevôjének a premisszája volt, de ennek gyakorlati érvényesítése még
ezekben az esetekben sem mutatkozott meg igazán átélten. S ez nem is csodálha-
tó: amíg ugyanis csak elméleti alapon látjuk be más irodalmi értékrendek létezé-
sének a jogát, nem olyan nehéz a tudomásulvétel, mint akkor, amikor konkrétan
szembesülnünk kell valamivel, ami nem egyezik meg a felfogásunkkal. Ráadásul
ez a vita nem is mutatott fel egymástól markánsan elkülönülô, ám méltányolható
szak mai színvonalon képviselt, alternatív irodalmi kánonokat. 
Húsz év telt el azóta, s most mégis mintha ugyanott állnánk, ráadásul úgy,

mintha az egykori tanulságok is nyom nélkül szétfoszlottak volna. Pedig ha vala -
mi nek, akkor éppen az irodalmi kánonok változásáról szóló vitáknak nem lenne
sza bad nélkülözniük a történeti emlékezetet. A jelenlegi kánonátrendezési vitát
kez deményezôk pedig láthatólag nem érzékelik azt, hogy a helyzet nem azonos az
C99B-es évek elejeivel, tehát az ún. „rendszerváltás” pátoszában még ta lán hangoz -
tat ható érveket az irodalmi értékrendet eltorzító kommunistákról és so ha meg nem
ne vezett irodalmi csatlósaikról nem hatékony eljárás ismételgetni vagy újrafogal-
mazni. Az utóbbi két évtized ugyanis annyit világossá tehetett volna – különösen,
ha képesek vagyunk hosszabb irodalomtörténeti folyamatokat is figyelembe venni –,
hogy a kánonátrendezés mûveletei nem kizárólag a fontosnak vélt szerzôk névso-
rának hangoztatásából állnak, tehát az Alföld egykori kérdése arról, hogy újra
lehet-e, kell-e írni a magyar irodalom történetét, mára már pon tatlannak tûnik.
Ugyanis valami olyasmit sürget, amely nem kezdete, hanem lega lábbis csak része
egy folyamatnak: hiszen az értékrend megváltoztatása nem az egységes narrációt
kép viselô irodalomtörténeti víziók megszületésével kezdôdik. Textológiai és filo-
lógiai alapozás nélkül ugyanis nem lehet érvényt, tekintélyt szerezni semmiféle,
korábban háttérbe szorított vagy marginális pozícióba került szer zônek: bibliográ -
fi ákra, kézirat-katalógusokra, kritikai igényû (vagy legalább ala posan jegyzetelt,
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népszerû) kiadásokra, kommentárokra van szükség. Ennek van egy régóta, eleme-
iben már a humanizmus óta kialakított metódusa, amelyet az irodalomtörténet-írás
tudománytörténetét tanulmányozva tagolt történeti folyamatként is le lehet írni.F

Mindazon esetekben, ahol a jelenlegi irodalmi viták frontvonalat vízionáló résztve-
vôi mulasztást, politikai indíttatású, sanda mellôzést sejtetnek vagy állítanak, érde-
mes rákérdezni: mindazok, akiknek most oly annyira fon tosnak tûnik egy-egy
szerzô kánonba iktatása, elvégezték-e vagy legalább most végzik-e ezeket a mun-
kákat? S ha nem, mi akadályozta meg az elmúlt húsz évben, vagy mi akadályozza
most ennek a munkának az elvégzését? Merthogy – s itt jön ne a másik elfelejtett
tanulság – ideje lenne föladni azt, hogy csak egyetlen közös (nemzeti) kánon lé -
teznék, amelyet érvényre kell juttatni, s utána erôsen védelmezni. Márpedig ha
egymás mellett többféle kánon is létezhetik (horribile dictu: nem zetibôl is akár
többféle), akkor milyen alapon várjuk el a nem a mi felfogásunkat vallóktól, hogy
ôk munkálkodjanak a számunkra fontos szerzôk irodalomtörténeti feldolgozásán?
Hogy érthetôbb legyek: Wass Albert, Nyírô József és Tormay Cé cile életmûvének
értékelése esetében mi értelme annak, hogy írók s oly kor kollégáknak számító iro-
dalomtörténészek generálisan elmarasztalják a „céh be li” irodalomtudományt mûve -
lôket,5 amikor ezek az életmûvek egy újabban formálódó, alternatív kánon számá-
ra fontosak; s ha azok, akiknek ez fontos, nem tudjákAakarjákAhajlandók elvégez-
ni azt az irodalomtörténeti feltáró munkát, amely nél kül semmiféle kánonátrende-
zôdés nem történhet meg érdemben, miért mások a hibásak? Merthogy az igen-
csak üdvös lenne, ha például rendelkezésünkre állna Szabó De zsô vagy Nyírô
József kritikai kiadása, esetleg – hogy ne tûnjek telhetetlennek – lenne legalább
egyetlen, tisztességesen és szakmailag alaposan megjegyzetelt kiadása Tormay
Cécile Bujdosó könyvének (ugyanis a legújabb, jelenleg a legkönnyebben hozzá-
férhetô kiadás egy reprint, amelyhez semmiféle irodalomtörténeti vagy történeti
kommentár nem készült, s amelynek még csak a szakmai felelôsséget vállaló, föl-
tüntetett sajtó alá rendezôje sincs)6 – de senki nem várhatja el azt, hogy ezt olyas -
va  laki csinálja meg, akinek ezek a textológiai feladatok szakmailag ér dektelenek.
Az irodalomtörténet-írás különbözô szöveg- és kiadványtípusokban jelenítheti

meg saját szakmai kompetenciáját – egyáltalán nem indokolt ezek közül csupán
egyet, mégpedig az értekezéseket (rövidebb-hosszabb tanulmányokat vagy mono -
grá fiákat) kiemelni – mint legfontosabb mûfajt. Az életmûkiadások, a mûfaj- vagy
korszak-antológiák, valamint az ezekhez kapcsolódó szöveggondozási eljárások és
kom mentárok éppúgy a kánonizáció eszközei, mint a bibliográfiák: az, hogy ezek
kö zül melyik készül el egy-egy szerzô esetében, alapvetôen meghatározza az élet -
mû státuszát az irodalomtörténet értékrendjében. Csak egyetlen példa: Sárosi
Gyula nagyobb ismertsége és gyakoribb irodalomtörténeti hivatkozottsága a C9.
század közepének kevésbé jelentôs költôi között alapvetôen annak köszönhetô,
hogy az C95B-es években akadt egy olyan komoly filológus, Bisztray Gyula, aki
kritikai igényû, bár még így sem teljes kiadást készített Sárosi mûveibôl.7 A C9. szá-
zad elejének legmarkánsabb kánonba iktatási gesztusa is egy szövegkiadás volt:
Ka zinczy Ferenc C8CE-as Dayka Gábor-kiadása.8 Dayka költôi életmûvének fölérté -
kelése tehát csak halála után majd két évtizeddel kezdôdött el, s ekkor is egy szö -
veg kiadás révén – amelyhez egyébként egy, Kazinczy által írott nagyszabású élet-
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rajzi tanulmány is kapcsolódott –, s így válhatott egy, az C79B-es években formáló-
dó és le is záruló ouvre az C8CB-es évek egyik legfontosabb költészeti jelenségévé.
Day kának ugyan ez a pozíciója a késôbbi nemzeti kánonban nem állandósult –
meggyengülése összefüggött a Kazinczy képviselte irodalmi ízlésirány leértékelô-
désével.9 Ám a Dayka-recepció jól mutatja: markáns kánonba iktatás igazán akkor
jö het létre, ha az életmû szövegeinek közreadása koncepciózus szöveggondozási
eljárások révén valósul meg, s ehhez csatlakozik olyan tanulmány is, amely az
elôzôvel együtt válhat értelmezési ajánlattá. Ha csupán az egyik készül el (azaz
vagy a szövegkiadás, vagy az értekezés), az erôsen rontja – de legalábbis elodáz-
za – a kánonbôvítés lehetôségét. Vajda Péter esetében például megjelent ugyan
vég re az utóbbi idôben egy nagy terjedelmû, szöveggondozott, népszerû kiadás az
életmûbôl – benne többek között a Dalhon négy kötetének a teljes szövege isCB –,
de mivel mindmáig nem készült el egyetlen nagyobb szabású értelmezô tanul-
mány sem az életmûrôl, aligha beszélhetünk áttörésrôl Vajda kapcsán. Ám van for -
dí tott példa is: az C8FB-es évek másik igen jelentôs alakjáról, a drámaíró Czakó Zsig -
 mondról napvilágot látott ugyan egy monográfia, kifejezetten a felfedezés és ká -
nonba iktatás szükségességét szorgalmazó retorikával,CC csakhogy mindmáig nem
készült el a Czakó mûveit tartalmazó összkiadás (még népszerû sem, nemhogy kri-
tikai), így Czakó életmûvének egyetlen, majdnem teljes edíciója még mindig az
C88B-as években (!) kiadott, Ferenczy József nevéhez köthetô vállalkozás.CD Nem
cso da, ha Czakó sem vált kétségtelen tagjává az újabb irodalmi kánonnak. Pedig
mind Vajda, mind Czakó igen fontos irodalmi jelenség – újrafelfedezésük csupán
annak következtében maradt felemás, hogy ezidáig csupán bizonyos irodalomtör-
téneti szövegtípusok jelenítették ezt meg. Persze most már megvan annak immár
állandósult lehetôsége, hogy ami még hiányzik, elkészülhet, s akkor valóban ezek
az életmûvek is képezhetik valamiféle új magyar romantika-kánon magját.
Ebbe az irányba egyébként megtörténtek már az elsô lépések is, hiszen abban

a legutóbbi, egy kötetes irodalomtörténeti összefoglalásban, amelynek részese vol-
tam, mind Vajda Péterrôl, mind Czakó Zsigmondról szól külön fejezet.CE Nem kívá-
nom persze túlbecsülni ezeknek a hatását, hiszen az egész, Gintli Tibor fôszer-
kesztésével DBCB-ben megjelent kötet némileg ismeretlen maradt mindmáig. Ta -
nulságos, hogy a Debreceni Irodalmi Napok legutóbbi, az irodalomtörténet-írásnak
szentelt tanácskozásán csak egyetlen elôadó, Margócsy István említette meg egyál-
talán a kötet létezését.CF Nincsenek tehát illúzióim arról, hogy milyen hatásfokú
munka ilyen jellegû összefoglalást írni. Látszólag persze van ellenpélda: a Szegedy-
Maszák Mihály szerkesztette három kötetes vállalkozásC5 ugyanis igen gaz dag és
ve hemens elutasításokat is tartalmazó recepciót mondhat a magáénak. Csak hogy
ez sem az irodalomtörténeti összefoglalásoknak általában kijáró társadalmi figye-
lem jele. Önmagában a szakmai érdeklôdés aligha tudott volna ilyen visszhangot
ter melni. Komoly szerepet játszott, hogy az egymást is gerjesztô kritikákban po -
litikai jellegû és színezetû érvek is meghatározták a minôsítéseket (bár ez zel per-
sze nem akarom azt állítani, hogy minden kritika ilyen lett volna). Meg ítélésem
sze rint azonban a recenziók és vitairatok egyik legfeltûnôbb vezérszólama éppen
a kánonátrendezés mikéntje volt, sokkal kevésbé mindazok az elméleti és mód-
szertani kérdések, amelyeknek a végiggondolása minden irodalomtörténeti össze-
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foglalás legizgalmasabb eleme. A névsorolvasássá egyszerûsített számonkérés –
hogy tudniillik kirôl van szó egyáltalán a kötetben s kirôl milyen terjedelemben –
olyan tünete az irodalomtörténetek (szakmai és nem szakmai) fogadtatásának,
amely talán a legerôsebben mutatja ennek a mûfajnak a hazai otthontalanságát.
Csak emlékeztetnék arra, hogy Kulcsár Szabó Ernô C99B-es években megjelent rö -
vid terjedelmû korszakmonográfiájaC6 kapcsán már igen élesen fölvetôdött ugyan-
ez a dilemma, ám az akkori vitának a tanulságai nem látszanak beépülni az iro -
dalmi köztudatba: újra s újra érvelni kell amellett, hogy egy koncepcióhoz hozzá-
rendelt értékrend nem ítélhetô meg csupán olyan módon, hogy saját értékrendünk
alapján hiánylistákat mellékelünk hozzá.        
A Gintli-féle irodalomtörténet olyasmit kísérelt meg, amely – furcsa módon –

nem szokott releváns reakció lenni: a Szegedy-Maszák Mihály szerkesztette össze -
fog lalásra úgy kívánt reflektálni, hogy annak a koncepciójából fakadó (tehát nem
hibaként értelmezendô) hiányaira megpróbált egy másik irodalomtörténeti konst-
rukciót felépíteni. Persze számos szempontból jelentôsek a különbségek a lehetô-
ségek és a kiindulás oldaláról is: ez utóbbi vállalkozás inkább az egyetemi tan-
könyv státuszát szerette volna elérni. Ezzel függött össze, hogy jóval kevesebb –
mindössze hét – szerzôC7 munkájából állt össze, s nem adta föl az egységes narrá-
ció igényét sem. Azaz bizonyosan nem vált a Szegedy-Maszák-féle munka riválisá-
vá, de nem is akart az lenni. Ám a vállalt keretek között mégiscsak megpróbált
számot vetni az értékrend lehetô és szakmailag indokolt – bár persze nem kon -
szen zuális érvényû, hanem az irodalomszemléletébôl fakadó – átrendezésével. In -
duljunk ki ennek megértéséhez a C8–C9. századi nagy fejezetbôl, hiszen, mivel ezt
a részt írtam meg Vaderna Gáborral közösen, errôl tudok a szándékok kapcsán is
auten tikusan nyilatkozni.C8

A vonatkozó rész, igazodva az egész kötet alapelvéhez, nem portréfejezetek
so ro zatában kívánta felvázolni az irodalomtörténeti folyamatot, hanem intézmény-
történeti bevezetések és mûfajtörténeti áttekintések kombinációjával. Ez az eljárás
némileg gyöngítette a tisztán kánonikus érvelés lehetôségét, azaz, bármennyire is
erôs az irodalomtörténetek recepciójában ez az igény, a tárgyalásra, elemzésre
érdemesített mûvek és szerzôk körét nem kizárólag az döntötte el, hogy az illetô
mû vagy szerzô önmagában jelentôsnek minôsül-e. A helyét sokkal inkább a mû -
nemi, mûfaji alakulástörténetben elfoglalt pozíció határozta meg, valamint az,
hogy egy ilyen összefüggésrendben találni-e benne olyan poétikai elemet, amely
in novatív jellegûnek minôsül. Innen nézvést például kevésbé tûnt fontosnak a ro -
mantikus jellegû szerzôi eredetiség elve, és ezért bizonyulhattak lényegesnek
olyan, pontosan meghatározható, világirodalmi elôszövegbôl kiinduló, s azokat
kon cepciózus módon átértelmezô „magyarítások” is, mint például Mikes Kelemen
Mu latságos napok vagy Kazinczy Ferenc Bácsmegyey öszve-szedett levelei címû
mû ve.
Mindebbôl az is következik, hogy a C8–C9. századi magyar irodalom kapcsán

óha tatlanul módosulnia kellett a szóba hozott irodalmi mûvek körének is – hiszen
nem arról van szó, hogy léteznék egy olyan, elôzetesen rögzített értékrend, amely-
hez igazodni kellene vagy lehetne. Az irodalomtörténet nem egy „best off” típusú
válogatás, hanem a koncepció nézôpontjából tûnnek föl a jelentôségtelinek bizo-
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nyuló szövegek – ezért is nehéz komolyan venni az olyan típusú kritikai megjegy-
zéseket, amelyek bizonyos irodalmi mûvek szóba hozását azért kifogásolják, mert
errôl korábban ilyen összefüggésben nem volt szó az összefoglalásokban, illetve
az adott szerzôtôl mást szoktak fontosnak tartani.C9 Aligha kétséges, hogy nincsen
rögzített státusza a C8–C9. század kánonának sem, ám a kánon módosítása nem
csupán azt jelenti, hogy újabb, korábban kevesebb figyelemben részesült szerzôk
kerülhetnek be a folyamatok leírásába, hanem a klasszikusnak számító szerzôk
életmûvének belsô értékrendje is módosulhat. Más szövegek jutnak a fômû pozíció-
jába, s korábban marginálisnak tekintett mûfajok és mûvek válhatnak fontossá – s
ezzel együtt egyébként döntô módon megváltozhat a korábban az életmû centrá-
lis értékének tekintett szövegek értelmezése is. Csak egyetlen példa: Vörösmarty
esetében a születés bicentenáriuma táján elkészült elemzések már jól mutatták,
hogy az irodalomtörténészi érdeklôdés eltolódik a korai mûvek irányába, miköz-
ben az C8FB-es évek gondolati költészete csak viszonylag csekély újraértelmezést
kap.DB Nem csoda, hogy a Gintli-féle irodalomtörténet C9. századi fejezete is a kise-
poszokat exponálta az életmûbôl, s ez a kiindulás jelentôsen átalakította a hagyo-
mányosan fômûnek tekintett szövegek közül az itt szintén elemzett Zalán futása
és a Csongor és Tünde értelmezését is. Hasonló a helyzet Petôfivel is: a mûfaj -
elméleti kiindulás miatt több egységben is jelen lévô szerzô nem csupán lírikus-
ként mutatkozik jelentôsnek, hanem verses elbeszélések szerzôjeként, prózaíró-
ként és drámaíróként is a kötetbéli kánon kihagyhatatlan alakja lesz.
Minden irodalomtörténeti összefoglalás természetesen értelmezési ajánlat: ám

nem csupán a benne foglalt kánon miatt, hanem a követett szemléleti alapelvek
miatt is. S ha csak az elôbbire figyelünk, akkor aligha tudjuk megérteni a vállalko-
zás lényegét. Számomra az elfeledettség feloldása és az újbóli kánonba illesztés
ön magában nem tûnik túlságosan érdekesnek: a felfedezés ugyanis csak követ-
kezménye lehet egy irodalomszemléleti módosulásnak, ahonnan egyébként akár a
megkérdôjelezetlen kánoni státuszú írók is másképpen látszanak. Mondhatni, más
érvek alapján lehetnek tagjai – látszólag – ugyanannak a kánonnak. A kánonbôví-
tést, illetve a kánonátrendezést – megítélésem szerint – nem lehet tehát követelni,
pláne nem másoktól: ha van mondanivalónk az irodalom bármely korszakának
tör téneti folyamatairól, akkor óhatatlanul másféle kép rajzolódik ki majd a sze-
münk elôtt, korábban számunkra is ismeretlen vagy kevesebbre becsült mûvekkel
és személyiségekkel. S ezen éppen lehet dolgozni, ha valakinek ehhez van kedve
és ereje. Ám azt senki ne higgye, hogy egy összefüggô irodalomtörténet megírása
oly annyira egyszerû feladat, s elég hozzá a felbuzdulás: nem véletlen, hogy oly-
annyira kevés születik belôle. De nem is ezt kell feltétlenül megcélozni. Mindenkit
inkább arra buzdítanék, hogy a halk és szorgos munkálkodást válassza: bibliográ-
fiák, kommentált szövegkiadások s más efféle, fontos aprómunkák elkészítését.
Talán így elôbbre jutnánk. Annyi dolgunk lenne még. 
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közölte. Az említett tanulmány: Margócsy István, Variánsok lehetséges és létezô összefoglaló magyar iro-
dalomtörténetekrôl, Alföld, DBCD, E. szám, 7F–8F. A hivatkozások: 7F, 8B.  

C5. A magyar irodalom történetei, fôszerkesztô Szegedy-Maszák Mihály, I–III. kötet, Gondolat,
Budapest, DBB7. 

C6. Kulcsár Szabó Ernô, A magyar irodalom története B9EF–B99B, Argumentum, Budapest, C99E
(Iro dalomtörténeti füzetek BDA.).

C7. A kötet szerzôi: Gintli Tibor, Kiss Farkas Gábor, Laczházi Gyula, Orlovszky Géza, Schein Gábor,
Szilágyi Márton, Vaderna Gábor.

C8. Persze tudom, hogy ez nyilván kissé szélárnyékosabb terület, hiszen a kánonátrendezési érdek-
lôdés általában a DB. századra irányul, s mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a fejezetünk
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legalább két kritikában érdemi reflexiót és bírálatot kapott: Margócsy István, Legyen irodalomtörténet!,
Magyar irodalom (Akadémiai kézikönyvek), Élet és Irodalom, DBCC. jan. D8., DC.; Bíró Annamária – Ke -
szeg Anna, Korunk magyar irodalomtörténete, Korunk, DBCD, F. szám, CB7–CCD. Lásd még a következô
tanulmány megalapozott kritikai megjegyzéseit is: Demeter Júlia – Pintér Márta Zsuzsanna – Czibula
Katalin, Az RMDE B8. századi sorozata és egyéb kiadások régi magyar drámaszövegekrôl = Filológia és
textológia a régi magyar irodalomban: Tudományos konferencia, Miskolc, DBCC. május D5–D8., szerk.
Kecs keméti Gábor és Tasi Réka, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet,
Miskolc, DBCD, 5B5–5C7.

C9. Erre csak két példa a kritikai visszhangból: „…számos esetben olyan, nem túl jelentôs szerzôket
is viszonylag részletesen tárgyal, akikre egy egykötetes irodalomtörténetben véleményem szerint in -
kább csak említés szintjén lenne érdemes kitérni.” Szûts Zoltán, Az ideális olvasó keresése, Gintli Tibor
(szerk.): Magyar irodalom, Szépirodalmi Figyelô, DBCC, D. szám, 56–6C. Itt: 58.; „A portréjelleg hiánya
más és más módon nyilvánul meg az egyes korszakokban. S akár el is fogadva ezt az önkorlátozást,
igen csak elgondolkodtató, még inkább elfogadhatatlan, ha a vitathatatlan közfelfogás szerint alapmû -
vekrôl van szó. Az említés szintjén sem jelenik meg például A falu jegyzôje, A kôszívû ember fiai, Az
arany ember, a Tündérkert. Kimaradtak Babits Mihály regényei, néhány sor jut Déry Tibor C957 utáni
mun kásságára.” Vasy Géza, Irodalomtörténetünk új kézikönyve – Kritikai jegyzetek (Magyar irodalom),
Kor  társ, DBCD, 6. szám, 66–77. Itt: 7E.

DB. Ezt és Vörösmarty egyéb, korábban marginálisnak számító mûvei fölértékelését jól mutatja a
reprezentatív évfordulós tanulmánykötet: Vörösmarty és a romantika, szerk. Takáts József, Mûvészetek
Háza – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Pécs – Budapest, DBBB. Vö. még a kifejezetten
egyetlen kiseposznak szentelt kötettel: A Rom, szerk. Füzi Izabella és Odorics Ferenc, Gondolat Kiadói
Kör – Pompeji, Budapest – Szeged, DBBE (deKON –KÖNYVek C6.). 

DÉRCZY PÉTER

Az irodalom emlékezete 
és emlékezetkiesése
LOVIK KÁROLY: EGY ELKÉSETT LOVAG

C9FC-ben jelenik meg az a könyv, melyet Thurzó Gábor szerkesztett, s amelynek
cí   me: Ködlovagok. Írói arcképek. A könyv bizonyos mértékig legendássá vált, hi -
szen ettôl kezdve használta az irodalomtörténet egyes írók vagy esetleg írócsopor-
tok jelölésére a „ködlovag” kifejezést, fogalmat, bármit jelentsen is ez. Thurzó per-
sze Márai Sándor a könyvhöz írt bevezetôjének címét – A tegnapok ködlovagjai –
hasz  nálta föl rövidített, s így túlzottan is általánosító formában, noha Márai mind
idô  ben, mind meghatározásában igyekezett szûkebbre vonni a maga adta cím je -
len téskörét, oly módon, hogy kijelentette a könyvben felsorakoztatott írókról,
hogy: „a magyar szépprózának e nagy mesterei soha nem élvezték a népszerûség
ve rôfényét”, „csak írók” voltak és ezért is: „Mûvük oly mélyen pihen életünk mély -
vi zében, mint egy elsüllyedt világ az idô és a tenger üvegharangja alatt.” Tíz évvel
korábban Németh László A Nyugat elôdei címû nagytanulmányában szembetûnôen
hasonló, de még sokkolóbb metaforával él: „Annak, aki e kor legjobb vagy lega -
lábbis legerkölcsösebb íróival foglalkozik, az a benyomása, hogy egy meszesgö-
dörbôl húz ki, kiálló kezek nyomán, behányt halottakat. Egyet-egyet kihúz, s nem
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tud ja, hányan vannak, akiknek a keze sem áll ki az égô mész alól.” A két hasonló
szö veg azonban eltérô tartalmakat foglal magában: Némethnél valójában a magyar
C9. század végérôl, illetve a századfordulóról van szó, noha a szépprózából mind-
össze Tolnai Lajost és Ambrus Zoltánt említi, míg az a könyv, melynek „krédóját”
Má rai jegyzi le, idôben sokkal inkább kiterjesztve érti a „ködlovagság” fogalmát.
Elég, ha csak rátekintünk a tartalomjegyzékre, s láthatóvá válik, hogy szerepelnek
a Nyugat-elôdök is, egyebek közt Lovik Károly (dolgozatom tulajdonképpeni tár-
gya), Török Gyula vagy Cholnoky Viktor, de a kötetnek a nagyobbik részét a Nyu -
gat nemzedék nagyjai teszik ki: Kaffka, Babits, Juhász Gyula, Kosztolányi, Tóth Ár -
pád, Karinthy, s persze a Nyugathoz csak lazán, alig kapcsolódó Krúdy. S persze
Tor may Cécile is itt található köztük. Már e hevenyészett névsorolvasás is felveti
azt, hogy vajon mi az a „népszerûség verôfénye”, és vajon mi az irodalom tényle-
ges emlékezôképessége, mire emlékszik egyáltalán. Lehetséges volna, hogy az
C9FC-ben elhalálozó Babits életmûve halála pillanatában már „elsüllyedt világnak”
szá mítana? De a kérdés az alig néhány évvel korábban elhunyt Karinthyval vagy
Kosztolányival kapcsolatban ugyancsak feltehetô. Ám a népszerûség felôl is meg -
kö zelíthetô e probléma: Tormay Cécile komoly népszerûségnek örvendett a két
háború közti olvasóközönség körében, de hasonlóképpen Karinthy is élvezhetett
valamennyit e „verôfénybôl”, még ha országos ismertségét nem pusztán irodalmi
mû ködése, hanem a sajnálatos és személye iránt széles körû érdeklôdést keltô mû -
tétje is váltotta ki.
Persze az a tény, hogy együtt szerepelnek a kötetben valóban elfeledett és

nép szerû, vagy legalább az irodalmi emlékezetben mégiscsak jelenlévô írók, an -
nak talán éppen irodalmon kívüli oka is van, mégpedig nagyon is egyszerû: a há -
bo rús valóság és válság. Márai szövegében bár sehol nem találunk kifejezett uta-
lást erre a tényre, mégis határozottan érezhetô egyfajta erkölcsi hitvallás a romlás
ko rában, mely épp abban manifesztálódik, hogy „csak írókról” beszél, azaz józanul
gon dolkodó és munkájukat magas színvonalon végzô emberekrôl. Amikor rájuk
hi vatkozik, akkor valójában az irodalmi emlékezet – részben erkölcsi tartalmú –
mû  ködésére is felhívja a figyelmet: Lovik Károly és társai esetében például arra,
hogy ez az emlékezet egészen töredékes, és hosszú távon idôrôl idôre kiesnek be -
lôle az irodalom mint emlékezô számára is jelentôs vagy legalábbis fontos ténye-
zôk, míg mások természetszerûleg maradnak benne. Az emlékezés azonban min-
dig változó, az emlékezô jelene és tudata szerint alakul az, hogy az emlékezet mit
fo  gad be és mit tart meg. Lehetséges így, s az irodalomtörténet végül is errôl szól,
hogy egyes események, egyes alkotók hosszú idôre eltûnnek az emlékezetbôl,
hogy aztán valamely okból újra felbukkanjanak ugyanott, ráadásul talán éppen
más értelmezéskeretben, mint az elôzetesen várható volna. Az a korszak, melyben
például Lovik Károly él és alkot, köztudottan a modern magyar próza, azon belül
is a kis formák, a novella, tárca megszületésének és virágzásának ideje. Ám míg az
irodalmi emlékezet ezt pontosan rögzíti is nagy általánosságban, addig a konkrét
írói életmûvek jó része az emlékezetbôl kiesett, méghozzá tulajdonképpen tartó-
san, függetlenül attól, hogy újra és újra történnek kísérletek arra, hogy az irodalmi
köz tudatba beemeljék vagy visszaemeljék ôket. Így áll elô az a furcsa helyzet,
hogy míg az irodalomtörténet mind a korszakot, mind az egyes abban részvevô al -
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kotót beemeli az emlékezetbe, a mindenkori jelen irodalmi tudatába még sem
kerül be, vagy legfeljebb periférikusan. A századvég és századelô számtalan pró-
zaírója (és itt csak a Nyugat modernitását elôkészítô alkotókra gondolok, mert a
kon zervatív irodalomszemlélet, a hagyományosabb elbeszélés képviselôi még ke -
vésbé jelennek meg az emlékezetben) hiába kapott az utókortól gyakran igen értô
és méltányoló recepciót – mondjuk Németh G. Bélától Thomka Beátáig – gyakor -
la tilag abban a folyamatban, mely egy nyelvi közösség irodalmi tudatát alakítja,
alig ve hetett részt. A kortárs irodalomból visszatekintve talán az egyetlen pró za író,
aki az emlékezetben jelenlévônek tekinthetô, az Csáth Géza, akinek kivételes sze-
rencséje volt azzal, hogy éppen Mészöly Miklós fedezte föl az olvasók szá má ra, de
per sze azért ehhez azt is hozzátenném, hogy Csáth széles körû ismertségét erôsen
megtámogatta naplóinak a közzététele, amit én nem irodalmi tényként ke zelnék,
mint ahogy valóban csak nagyon részlegesen van irodalmi – tehát eszté ti kai, poéti -
kai – jelentôsége. És persze az is kérdés, hogy a Csáth-életmû bekerü lé se az iro -
dal mi kánonba vajon a valóságban mennyire befolyásolta az irodalmi tu da  tot. Ez
az irodalmi tudat persze nagyon összetett, hiszen érthetjük szûkebben, mint törté-
neti tudatot, egyszerûen fogalmazva, az irodalomtörténet tudataként ért het jük úgy
is, mint egy közösség olvasói tudata (mennyire tartja számon például ez a közös-
ség az adott írót és életmûvét), s persze úgy is, hogy mennyire volt be fo  lyással az
élet mû az utókor irodalmi emlékezetére. Vagy másképpen fogalmazva: mit volt
ké pes hasznosítani késôbbi korok alkotója elôdje vagy elôdjei mun kás  ságából.
Per sze, mint arra Nyilasy Balázs utal Lovik egy novellája elemzé sé ben,C az irodalmi
emlékezet erôsen korlátozott, „A hagyomány gazdag teljességét u  gyanis sehogy
sin csen mód életben tartani”. Azaz, szinte szükségszerû, hogy al ko tók, életmûvek
mint egy eltûnnek, minden ellentétes próbálkozással szemben, az emlékezet elôte -
ré bôl. Az emlékezet azonban – a pszichológiai kutatások szerintD – jóval összetet -
teb ben mûködik, s bár az egyéni tudat jellegzetességei aligha vetíthetôk rá egy
kol  lek tív irodalmi, tehát nem személyre szabott emlékezetre, mégis találhatók
meg  fon tolásra érdemes, talán közösnek is mondható pontok.
A lélektani értelemben vett emlékezés folyamata lényegében három lépcsôben,

fo  kozatban történik meg, mégpedig az információ befogadásában és feldolgozásá-
ban, ennek az információnak a tárolásában, s végül – és talán ez a legfontosabb
elem – a tárolt információ felidézésében. Ez utóbbi lehetséges rövid távra és hosz-
szú távra, az irodalom, irodalomtörténet szempontjából nyilvánvalóan ez utóbbi az
érdekes, tehát a hosszú távú emlékezési folyamat, mely lehet explicit és implicit.
Az elôbbi azt jelöli, hogy a kódolt és tárolt tartalmat a tudat szándékos elôhívással
teszi önmaga számára hozzáférhetôvé, azaz az emlékezô tudatosan igyekszik fel-
idézni a tudását valamirôl. Sematikusan és az irodalomra szûkítve: széppróza –
novella – Lovik Károly. Az ugye kétséges, hogy e folyamatban az emlékezô iro-
dalmi tudat mely ponton torpan majd meg, minden valószínûség szerint a harma-
dik, konkrét pontnál, jelen esetben Loviknál. Azaz, ott és akkor, amikor az általá-
nos, szemantikus emlékezetbôl – tehát általában a világról, itt: az irodalomról való
is meretekrôl – át kell váltani az egyedire, a különösre (ezt a pszichológiában epi-
zodikus emlékezetnek nevezik). A hosszú távú implicit emlékezet azonban ennél
bo nyolultabb, mert nem a szándékos ismeret-elôhíváson alapul, nem feltétlen tu -
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datos felidézésben mutatkozik meg. Ez úgy képzelhetô el, hogy olvasás vagy írás
közben számtalan nem pontosan körülhatárolható emlék, tudástöredék, isme ret -
morzsa rendelôdik hozzá ahhoz, amit tudatosan hívunk elô az emlékezetbôl. Az
implicit emlékezet tehát valójában egy olyan emlékezet, melyben rengeteg infor-
máció rendezetlenül áll a háttérben, hogy a kellô pillanatban a tudattól szinte füg-
getlenül mozgósítható legyen. Egész egyszerûen egy hatalmas ismerettár az impli-
cit emlékezet, mely a tudatos tevékenységhez számtalan önkéntelenül elôjövô is -
meretet társít, olyat is – tréfásan fogalmazva –, amire nem is gondoltunk. A Lovik-
életmû recepciója, feldolgozása és az irodalmi tudatban való elhelyezkedése nagy-
jából e lélektani folyamat mentén írható le. Elfelejtett, az explicit emlékezetbôl kie-
sett író, valójában már saját jelenében is az, ami elég különleges állapot. Explicitté
te vésére több komoly kísérlet született, ám hatása, befolyása mégis sokkal inkább
implicit, rejtett, sokszor alig felismerhetô. Filológiai okai is vannak ennek persze,
hi szen az életmû egyrészt felderítetlen, nem kevés szépprózai és gyakorlatilag a
tel jes irodalmi publicisztikai munkája hever a korabeli napilapok, folyóiratok lap-
jain, nem kis számú regényébôl A kertelô agárt nem számítva egyet sem adtak ki
új ra, pláne nem modern kiadásban, a talán legérdekesebb, legizgalmasabb vállal-
kozása, az Egy elkésett lovag (C9C5) címû munkája is csak C97B-ben jelent meg újra,
közel hatvan év után, s akkor is Illés Endre nagyvonalú kiadási gyakorlatának kö -
szönhetôen nem a megfelelô formában. Illés Endre ugyanis a szerzô által hitelesí-
tett elsô kiadás teljes szerkezetét megváltoztatta, s ezáltal a szöveg lehetséges olva-
sásmódját is eltorzította, ki tudja, milyen meggondolásból. Újabb kiadása C999-bôl
való, itt a forma híven tükrözi az eredeti publikációt, ám a kiadó önkényesen meg-
változtatta a mû alcímét, s így jelentôsen befolyásolta a mûvel kapcsolatos lehetsé-
ges olvasási stratégiákat. Az elsô kiadás Regényes följegyzések alcímét egyszerû en
„regény”, lényegében mûfaj megjelölésre változtatta, noha Lovik szövegének az
egyik legizgalmasabb tulajdonsága, és erre a késôbbiekben még visszatérek, a
pon tos mûfaji besorolhatatlansága. Arról nem is beszélve, hogy az eredeti alcím
nem mûfaj, hanem máshonnan véve a kifejezést, modalitás jelölô: a „regényes”
nem a regény mûfajára utal szemérmesen, hanem a narráció jellegzetességére; a
ro  mantikus, és nem a valóságból táplálkozó elbeszélést igyekszik így jelölni Lovik,
ter  mészetszerûleg összhangban a könyv egész szövegével.
A filológiai okok mellett persze felhozhatók még életrajzi tények is a mellô-

zöttség, az emlékezetbôl való kiesés mellett, történetesen az a közismert tény,
hogy a korban szinte egyedülálló módon Lovik nem az irodalomból, nem az írás-
ból élt, hanem, mint az szintén köztudott, lapszerkesztésbôl, s fôleg lótenyésztés-
bôl, lóversenyzésbôl (de nem, ahogy szokás nevezni, „lovizásból”, hanem ver -
seny lovak tulajdonlásából). Ez mindenféleképpen az irodalmon kívül álló szerepét
kölcsönzi Loviknak, nem véletlen, hogy még Krúdy is, aki pedig sokféle szerepját-
szásra fogékony volt, csak mint Tisza István beszélgetôpartnerérôl ír, tudniillik az
írótársadalomból Lovik volt egyedül képes arra, hogy a miniszterelnökkel ne iro-
dalomról társalogjon.E Ez a kívülállás az irodalmi emlékezetbe való betagozódásra
ka tasztrofális hatással volt Lovikra nézve, mert az írót mind saját jelenében, s aztán
az utókor recepciójában pedig különös erôvel vette körül az az aura, mely általá-
ban a dilettánsokat övezi: Lovik befogadás-története tulajdonképpen szinte végig
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er rôl szól, általában nem kimondva, csak érzékeltetve, körülírva (iskolapéldája en -
nek Szini Gyula nekrológja,F aki pedig igencsak hasonló ívû pályát jár be, mint Lo -
vik, bár az is igaz, hogy jó szemmel vette észre Lovik elbeszélôi változását is az
C9CB-es években), de az elsô modern kiadású Lovik novellagyûjtemény recenzese,
Ró nay György már határozottan le is írja a megjelölést: „dilettante”,5 még ha nem
is feltétlen pejoratív értelemben. A jelölés aztán búvópatakként kerül újra felszínre
Ke lemen Zoltán tanulmányában,6 bár ô is a dilettáns állítólag létezô pozitív tartal-
mára utal, de hát a Nyugat nagy nemzedéke idejében dilettánsról beszélni az
egyértelmû tartalmakat hordoz. A következôkben azt próbálom bemutatni Lovik
Egy elkésett lovag címû szövegegyüttesén, hogy miért volt lehetséges kiesnie az
iro dalom emlékezetébôl, s hogy mégis hogyan maradt meg implicit formában az
iro dalmi tudatban.
A könyvnek, mint említettem már, mindössze két kiadása volt az eredeti, C9C5-

ös megjelenést követôen. A címet követô alcím – Regényes följegyzések – az C999-
es kiadásban mûfaj meghatározóvá változott: a CC novellát valamint Bevezetést és
Epi lógust, tehát végül is CE szöveget tartalmazó szövegegyüttest a kiadó regénynek
nevezte. Az Egy elkésett lovagnak tulajdonképpen ez a mûfaji, formai proble ma tika
a legizgalmasabb dimenziója, valójában ez szabja meg, hogy miért marad ha tott, ha
csak implicit módon is, a huszadik századi magyar próza ígéretes vállal ko zásai kö -
zött. Külön érdekesség a könyv recepciótörténetében, hogy a kötetre alig hivat -
koz nak, korabeli recepciója gyakorlatilag nincs is, ami persze magyaráz ha tó azzal,
hogy a könyv megjelenése és Lovik korai halála (C9C5) szinte egybeesik, s a kriti-
kai recepció helyét a nekrológok foglalták el, mint az Szini már idézett szö vegébôl
is látható. De például Thomka Beáta,7 aki a legnagyobb figyelmet és legalaposabb
vizsgálatot szentelte Lovik kisprózáinak, rövidtörténeteinek, meg sem említi a
kötetet, csakúgy, mint Dobos István,8 aki szintén komoly munkát végzett nem csak
Lovik novelláinak tipologizálásában. Rónay György már hivatkozott kritikájában
szintén nem említi az Egy elkésett lovagot, viszont határozottan utal Lo vik ilyen
típusú szövegeire, melyeket a „dilettante” és kimondatlanul ugyan, de az „utánzás”
címszavak alatt tárgyal, különös tekintettel Krúdyra: „egyszerre nagy erôvel szinte
lesodorja valami addigi útjáról. Ez a valami: egy hatás. Krúdy hatása”, ír ja, s még
hozzáteszi, hogy „álomhangulatú novelláinak fölbukkanása nagyjában egy beesik
Krúdy Gyula igazi kibontakozásával”. Rónay Györgynek annyiban talán iga za van,
hogy a Szindbád ifjúsága (C9CC) és a további Szindbád-kötetek (Szind bád utazá-
sai, C9CD, Francia kastély, C9CD) valóban hatással lehettek Lovik „elkésett lovagjá-
ra”, de egyáltalán nem vizsgálja a két író közti narratív eltéréseket. Lo vikot Krúdyt
utánozó dilettánsként állítja be ezen utolsó korszakában. Kelemen Zol tán, aki
talán a legfrissebb értelmezést adja Lovik életmûvérôl, erôsen igyekszik tagadni a
Krúdy-befolyást, például azzal, hogy a „lovagkönyv” fejezetei (!), lega lább is egy
részük, már a Szindbád-novellák megjelenésekor is megvoltak. Ám sem megjele-
nés, sem egyéb konkrét jelölést nem ad arra nézve, hogy Lovik „lovagtörténete”
valóban Krúdy Szindbád-története által lett volna inspirálva, illetve hogy mi vel
támasztható alá az az elképzelés, hogy Lovik könyvének egyes részei már C9CC-
ben vagy elôtte elkészültek (a korabeli publikációs gyakorlat is ellent mond en -
nek). Miközben szöveg-összehasonlítással bizony teljesen egyértelmûvé válik,
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hogy Lovikot minden bizonnyal befolyásolhatta Krúdy egyébként népszerûvé vált
tör té netmondása. Lovik szövege alighanem emlékezett Krúdy Szindbád-novelláira,
de ez csak abból a szempontból érdekes, hogy valójában minden szöveg „emlék-
szik” egy másik, vagy sok másik szövegre. És filológiai értelemben ugyan Krúdy
mindenképpen megelôzte idôben Lovik ilyen típusú elbeszéléseit (s itt nemcsak
az Egy elkésett lovag ciklusára gondolok, hanem Loviknak az C9CB-es években szü-
letô egyéb „lovagtörténeteire”, például Csobánc lovag, Chevaulégers, de ide sorol-
hatók a már érintôlegesen utalt „álomnovellái” is, mint egész életmûvének egyik
ki emelkedô darabja, az Árnyéktánc is tanúsíthatja), ám Lovik Károly narratívája,
legalább stílusában, de részben beszédmódjában is eltér a Krúdyétól.
Elôzetesen annyit hadd jegyezzek meg, hogy Lovik „lovagja és története” egy-

felôl egy nagy európai elbeszélés-tradícióba illeszkedik (nagyon primitíven fogal-
mazva: a keretes elbeszélésben megjelenô különféle történetek „gyûjteménye” a
mû  faja, mely tán Boccacciótól származtatható), másfelôl meg korának tágasabban
értett idejébe is, amennyiben a „lovagtörténetként” konstituálódott szöveg, a világ-
képtôl nem függetlenül, betagozódik a kor egy jellegzetes elbeszélôi típusába,
amit nehéz lenne néhány szóval jellemezni. Regény? Novellaciklus? Vagy ami tán
ugyanaz, csak magyarosabban: elbeszélésfüzér? Vagy valójában egyik sem, hanem
mind ezek ötvözete? Esetleg összetett regény?
A könyv nem elôzmények nélkül való, Lovik az C9CB-es években erôteljesen

for dult az álomszerû, meseszerû, fantasztikus elbeszélésmód felé a korábbi, in -
kább realisztikus, gyakran a mikszáthi, részben anekdotikus hagyományokba il -
lesz kedô novellaalakításával szemben. Ennek a narrációnak a legpontosabb és leg-
jobb megvalósulása az életmûben a sokszor és sokat emlegetett A kertelô agár
címû regénye. A tízes évek novellisztikájában viszont föltûnnek a régi gavallérok,
a múltat idézô lovagok mint elbeszélôk és az írások hôsei. Közvetlen elôzmény-
ként két szöveg említhetô, a Mascotte címû C9CE-as novella, melynek alcíme Egy
régi gavallér visszaemlékezéseibôl, és a pontosan nem meghatározható kelet ke zé -
sû, de A keresztúton címû, C9CF-ben megjelent kötetben szereplô Egy régi gavallér
vissza emlékezéseibôl címû, közelebbrôl nem könnyen definiálható mû. Ez utóbbi
négy részbôl áll, mindegyik számozott résznek egy nôi név a címe (B. Fáni, C. Tek -
la, D. Mariánka, E. Tatjána), csakúgy, mint a „lovagkönyv” több írásáé, ám ezen
túl sem cselekményben, sem történetben semmi konkrét nem fûzi ôket össze, vi -
szont nagyon is egymáshoz kötôdnek az általános alaphangulat, az atmoszféra
azo nosságában, s persze a közös elbeszélôhôs kapcsán is, aki ugyan nincs megne -
vezve, de narratív sajátságai alapján joggal nevezhetô azonosnak mind a négy szö -
veg ben. Azaz, az egy szövegként értelmezhetô „novella” valójában egy ciklus.
Ugyanakkor feltûnô, hogy az elbeszélô egyfelôl nem megbízható, másfelôl meg
ki fejezetten korábbi szövegeire utal az értelmezhetôség keretei között. Az Egy régi
ga vallér visszaemlékezéseibôl Tatjána címû darabja így indul: „Viktóriának hítták,
de ha én kereszteltem volna el, Szerafin vagy a Tatjána nevet kapja”. Lovik itt egy-
szerre idézi meg saját szövegét (Nathanael. Hoffmann utolsó meséje, amelynek
hôs nôje Szerafin), és persze Puskin romantikus, és a szövegben végül is pontosan
meg nevezett hôsnôjét. Az Egy elkésett lovagnak mint elbeszélô szövegnek végül ez
a négy részes kompozíció lesz a kiindulópontja, amennyiben a Bevezetés címû
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részben az elbeszélô konkrétan megidézi az elbeszélést: „Az a jóindulat, amellyel
né melyik olvasóm az Egy régi gavallér visszaemlékezéseibôl cím alatt megjelent el -
beszéléseket fogadta, arra bír, hogy e sajátságos följegyzésekbôl a fönti cím alatt a
többit is közzétegyem.” De nem teszi a kompozícióba a hivatkozott és az írói in -
tenciók szerint a könyv megszületését inspiráló szöveget, és szintén nem illeszti be
az azonos alcímmel rendelkezô Mascotte címû novellát. 
A szöveg felépítése elvileg klasszikus mintákat idéz: szerkezete a Bevezetés –

Tár gyalás – és Befejezés mintájára szervezôdik meg, tehát akár klasszikus, XIX.
szá zadi regényként is olvasható. Ezt a benyomást erôsíti különösen a Bevezetés, de
néhány más szöveg narrátori modalitása is: az elbeszélô azt a narratív helyzetet
hív ja elô, melyben az elbeszélôi szituáció a befogadó számára „elviselhetô” utalá -
so kat tartalmaz. Egy sajátlagos keretet mutat föl, amely arra utal, hogy egy össze-
függô történet befogadói vagyunk. Lovik azonban már e bevezetôben is rájátszik a
ro mantika, sôt a szentimentalizmus történetformáló elemeire, amikor is az elbe-
szélô, a Bevezetés szerint, az Író arról tudósítja virtuális olvasóit, hogy milyen tör-
ténetek elé néz. Ám ez sem olyan egyszerû, mint gondolnánk: a régi gavallér tér-
ben és idôben alig megfogható, és Lovik is eljátszik azzal a lehetôséggel több no -
vellájában, hogy mi történik, ha a szöveg mögül kihúzzuk az egyszerû történetet. 
Az Egy elkésett lovag így lesz egy átmeneti narratív formává: a Regényes föl jegy -

zések alcím nyilvánvalóan nem formai meghatározást rejt magában, hanem el -
beszélôi viszonyt az elbeszéltekhez, azaz romantikus, helyenként szentimentális
tör ténetmondást, amit a szövegek feltûnôen gyakori irodalmi utalásai is megerôsí-
tenek. Lovik hasonlatai, Krúdyval ellentétben, mindig irodalmi jellegûek Byrontól,
Burns tôl kezdve Puskinon át Lermontovig (s akkor meg sem említettem olyan
szer zôket, mint például Daudet, Musset vagy épp Prévost abbé, s a sor folytatható
lenne), s ez egyfelôl az írás, a megalkotottság hangsúlyozását jelenti, másfelôl a
Lovik-próza elfordulását attól a prózapoétikai vagy még inkább ismeretelméleti le -
hetôségtôl, hogy ugyanis a világ történései egyáltalán elbeszélhetôek. Idesorolható
az is, hogy hasonlításaiban gyakran szerepelnek nagyoperettek Offenbachtól vagy
Ifj. Johann Strausstól; utóbbitól az Egy éj Velencében mûvének címét is kölcsönve-
szi. Kompozicionálisan ezen alkotásaiban a cselekmény, a didaktikus, erkölcsi cél-
zatú kommentár vagy a drámai jelenet szinte teljesen eltûnik (a szövegek egyrészt
Kosztolányi, másrészt Móricz felé mutattak korábban, míg a „lovagtörténetek” nyil-
vánvalóan Krúdyhoz „vonzódnak”). Helyüket a hangulatos, ám Krúdyval ellentét-
ben, tárgyias leírások, emlékezô típusú szövegek veszik át. „Álomnovellái”, s így a
„lovagtörténetek” is azt sugalmazzák, hogy az elbeszélô egyetlen történetet mond
újra és újra, különbözô alakváltozatokban. Ebbôl származik az a formai probléma,
mely Krúdynál is felmerül: hogy nevezetesen a Szindbád-történetek illetve Lo -
viknál a lovagtörténetek milyen világképi rendbe illeszkednek, s formájuk milyen
narratív tradíciót követ, ha követ egyáltalán. Bár vannak, akik a ciklikus vagy füzé-
res forma világképi jelentésességét tagadják, s bizonyos mértékben nem véletlenül
és elgondolás nélkül, hiszen a forma a prózamondás talán legôsibb alakja,9 Lovik
mûve, átmeneti formáját nézve, mindenképpen azt az elgondolást erôsíti, hogy a
tel jesség, az egész mint világlátásmód széttöredezettsége elôhívja azon formákat,
me lyek ugyan részben a teljesség felé mutatnak, de másrészt meg is kérdôjelezik
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ezt az egységet. Az Egy elkésett lovag mûfaji besorolhatatlansága – mert se nem cik-
lus egészében, se nem összetett regény, és végkép nem regény, viszont mindhá-
romból tartalmaz elemeket – miatt ezt a világképi bizonytalanságot erôsíti. A kom -
po zíció kialakítása nem egyértelmû: magam nem tudtam rájönni, hogy Lovik a for-
mát mikor és milyen elgondolások alapján alakította ki. A szövegek túlnyomó
része valójában novella, önállóan is értelmezhetô, egy novellaválogatásban elôze-
tes tudás nélkül is befogadhatóak. A teljes szöveg egyes elemei tehát önállóak is,
nem igénylik más szövegek tudását, ismeretét, akár beilleszthetôek egy másik pró-
zai szövegcsoportba is. Itt van jelentôsége annak, hogy az Egy elkésett lovag törté-
netébe Lovik nem helyezi el a korábban megfogalmazott történeteket: az egyes
szövegek így akár önállóan, akár egy egység részeként is értelmezhetôek. Lovik
sok regényt írt míg eljutott a „lovagtörténethez”, a formai bizonytalanság, hogy
tudniillik regényrôl, elbeszélésciklusról vagy egyszerûen önálló novellák „egysége-
sített” narratívába való besorolásáról van szó, mindenképpen világképi megfelelé-
sekre is utal. Lovik elbeszélésciklusa nyilvánvalóan „emlékszik” Krúdy Szindbád já -
ra, de minden valószínûség szerint Cholnoky Viktor Trivulzió-novelláira is. Mind -
egyik azonos abban az életérzésben és világmagyarázatban, hogy nincs egység,
nincs egyetlen egészben elgondolt világ. Az Egy elkésett lovag kompozíciója is va -
la melyest ezt tükrözi. Elbeszé lé s cik lus ként fogható föl, hiszen azonos elbeszélô, és
részben azonos atmoszférájú elbeszélés szervezi meg a könyv egyes szövegeit. A
cik lus mégis nagyon finoman és szûkítetten értelmezhetô: ha ténylegesen ciklusról
be szélünk, akkor felmerül, hogy a szövegegyüttesbe mi is tartozik bele. Regény -
ként még problematikusabb a formai recepció, hiszen Loviknak e mûve a klasszi-
kus regényformát alig idézi meg. De elemeiben mégis utal rájuk. 
Talán ez a formai bizonytalanság hozhatná közelebb a mai olvasóhoz, a mai ol -

 vasó emlékezetéhez Lovik kései prózáját. Amikor is visszatekintve éppen nem az
egyértelmû formákra és az általuk jegyzett bölcsességekre vagyunk kíváncsiak. 
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KAPPANYOS ANDRÁS

A magyar avantgárd elfelejtett
költôibôl

Önreferenciával – valójában inkább önkritikával – kell kezdenem. A Nyugat cente -
náriuma alkalmából rendezett konferencián a Nyugat és az avantgárd kapcsolat-
rendszerérôl tartottam elôadást.C Ebben említést tettem azon avantgárd szerzôk
cso portjáról, akiknek esélyük sem lett volna a Nyugatba való bekerülésre, „sôt a
Ma mûködése nélkül talán a nyilvános megjelenésre sem.” Példaként a következô
há rom nevet említettem: Szélpál Árpád, Kudlák Lajos, Kristóf Károly. Ez a mellékes
meg  jegyzés mindmáig teher a lelkiismeretemen – nem annyira az irodalomtörténé -
szin, mint inkább a tanárin. Mert az állítást tényszerûen igaznak tartom ugyan, de
ha tározottan elutasítom az implikációt, hogy ezekkel a szerzôkkel nem is érdemes
a továbbiakban foglalkozni, hogy elfelejtésük mintegy az irodalomtörténet belsô
evo lúciójának természetes hatása, vagyis hogy végsôsoron ezek a teljesítmények
tel jesen értéktelenek. Ezt az elôadást tehát ennek a három költônek szentelem.
Természetesen a magyar avantgárd történetében rengeteg a felfedezni való, hi -

szen a szakmai körökön kívül Kassák kivételével gyakorlatilag mindenki ismeret-
len, és az avantgárdból induló, késôbb klasszikussá vált szerzôk (például Illyés
vagy Déry) avantgárd korszakát is jórészt homály fedi. A Kassák mellett kiemelke-
dett legfontosabb munkatársak, mint Komját Aladár, György Mátyás, Ujvári Erzsi
vagy Barta Sándor legalább addig eljutottak, hogy egy-egy kismonográfia vagy
könyv fejezet foglalkozik velük.D Ha valaki valahol a nevükbe ütközik, van hol
utána néznie. Az általam itt vizsgált szerzôk azonban, miként még jó néhányan,
rend szeresen kimaradnak az irodalomtörténeti kézikönyvekbôl, a lexikonokból és
az antológiákból is. Elôadásom erre a méltánytalanságra próbálja felhívni a figyel-
met, és egyidejûleg tenni is ellene.
Három szerzônk munkásságának tárgyalása három szempontból tûnik érdekes-

nek. Az elsô maga az elhallgatás, mindkét értelemben: költôi ambícióik feladása és
a teljesítményüket övezô csend, a recepció hiánya. A második szempont – nyilván
az elsôvel szoros összefüggésben – az életpályák fennmaradó, nagyobbik szaka-
szának tanúsága a más irányba fordult kreatív energiákról. A harmadik és legérde-
kesebb szempont pedig, hogy miben is álltak azok a poétikai ajánlatok, amelyeket
ezek a fiatal szerzôk a magyar irodalomnak tettek, s amelyek végül, úgy tûnik, elu -
tasításra találtak.
Kezdjük tehát az elhallgatással. Szélpál Árpádnak C9C8 eleje és C9C9 közepe

kö zött (a bu dapesti Ma betiltásáig) tizenkilenc verse és négy tanulmánya, illetve
vi tairata jelent meg a lapban.E Mivel a Tanácsköztársaság bukása után bebörtönöz-
ték, kap csolata jó idôre magszakadt a mozgalommal, a bécsi Mában csak egyetlen
vers sel jelentkezett. C9C8-ban jelent meg az elsô verseskötete, C9D7-ben a második
(ez utóbbi hivatalosan nem Kassák által felügyelt kiadásban, de Kassák címlapter -
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vé vel), ezután költôként elhallgatott, noha újságíróként (és a Munka-kör tagjaként
is) aktív maradt.F Kudlák Lajos a budapesti Mában csupán négy verssel és egy pró-
zai írással volt jelen, valódi fontosságra a bécsi idôszakban tett szert, amikor húsz
verset és négy értekezô szöveget publikált (az utolsót C9DD elején), emellett
Huelsenbecket, Schwitterst és Arpot fordított. Bécsben, C9DC végén vagy C9DD ele-
jén (évszám nélkül) jelent meg egyetlen verseskötete is,5 ezután azonban eltûnt a
magyar irodalomból. Kristóf Károly mindössze két verssel szerepelt a bécsi Mában
és további kettôvel a Dokumentumban, ezután – a magyar aktivista avantgárd
moz galom talán utolsó teljesítményeként – C9D8-ban jelent meg egyetlen verses-
kötete.6 Világosan adódik a következtetés, hogy a Kassák által fémjelzett avantgárd
közeg felbomlása után ezeknek a költôi pályáknak nem adódott további kifutási
le hetôség, nem találtak más közeget, amely invencióikat értékelte volna. Lénye -
gében mindmáig ez a helyzet, e költôk számára az a néhány évnyi kegyelmi álla-
pot adatott meg, amelyet Kassák gyámkodása jelentett.
Tekintsük most át röviden, mintegy szúrópróbaszerûen a recepciót. Az iroda-

lomtörténeti kézikönyvek közül a legterjedelmesebb, a Spenót megemlíti ugyan
Szélpál Árpád nevét, de csak szakirodalmi hivatkozásként, néhány korabeli kriti-
kája kapcsán. Szépírói munkásságáról nem esik szó, a fôszövegben nem is szere-
pel. A másik két szerzô még a névmutatóban sem. A többi kézikönyvben még
Szél pált is hiába keressük. Ami a lexikonokat illeti, Szélpálnak mind a Benedek
Marcell-féle, mind az ÚMIL viszonylag tisztességes címszót szentel. Kudlák mind-
kettôbôl hiányzik, Kristóf (pályája késôbbi szakasza miatt) ismét mindkettôben
szerepel, de míg a régebbi lexikon megemlíti C9D8-as verseskötetét, az ÚMIL hall-
gat errôl. Pontosan ugyanez a helyzet a Wikipedián: Szélpálról szûkszavú, korrekt
címszó, Kudlákról semmi, Kristófról rövid címszó a költôi munkásság említése nél-
kül. Az általános költészettörténeti antológiákban hiába is keresnénk bármelyikü-
ket, ide még a Barta- vagy György Mátyás-szintû költôknek sincs esélye bekerülni.
De a legfurcsább az, amit a legtekintélyesebb specifikus avantgárd antológiában,
Deréky Pál (egyébként nagyszerû, hiánypótló) munkájában látunk: Szélpál és
Kudlák innen is kimarad.7 Szélpál azért, mert munkái (másokéival együtt) „nem je -
lölnének újabb irányt vagy mûfajt” (F6.), Kudlák pedig azért, mert az ô munkássá-
gát a szerkesztô paródiának minôsíti (uo). Kristóf Károly öt verssel szerepel (kár
volna tagadnom, magam is e közlés alapján figyeltem fel a munkásságára), de
különös bánásmódban részesül. Az antológia kétnyelvû (magyar-német) verziójá-
ban, ahol a többi huszonkét költôt annak rendje-módja szerint lefordítják, Kristóf
mûveit hangzás szerint átírják, transzkribálják németre, mintha szemantikai értel-
met teljesen nélkülözô, tisztán fónikus kompozíciók volnának.8 Ez egész sajátos
módon siklatja ki a recepciót, de erre még visszatérünk. 
Következzék most második szempontunk, az avantgárd korszak utáni pályaí-

vek áttekintése. Szélpál Árpád, mint említettük, szabadulása után újra kapcsolatba
került Kassákékkal, de szerepe – a földrajzi távolsággal is összefüggésben – sokkal
periférikusabbá vált. Miközben a Népszava újságírója lett, fényképszeti tanulmá-
nyokat is folytatott, s ennek révén rangos résztvevôje lett a Munka-kör munkás -
mûvelôdést propagáló tevékenységének. A szociofotó mûfajának egyik magyaror-
szági megalapítója, emellett ô készítette például a DF vers címû kötet borítóján lát-
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ható Kassák-portrét. Társszerkesztôje volt a Periszkóp és a Munkáskórus címû
lapoknak. C9E9-ben a Népszava tudósítójaként Párizsba került, majd a német meg-
szállás alatt Dél-Franciaországban dolgozott mezôgazdasági munkásként. C9F5
után ismét a Népszava tudósítója, majd a francia rádió magyar adásának munka-
társa lett. C97B-ben nyugdíjba vonult, és C977-ben, nyolcvan éves korában, fél
évszázados szünet után jelent meg a Magyar Mûhelynél harmadik verseskötete,
majd két év elteltével egy következô.9 Ez a kései líra – akárcsak Kassáké – erôsen
klasszicizálódott: hangja bölcs, rezignált, nosztalgikus és helyenként ironikus.
Pontos, formás, arányos, a hagyományba zökkenômentesen illeszkedô versek:
egyáltalán nem érzôdik rajtuk a nyelvi és kulturális távolság hatása. C98F-ben, a
szerzô nyolcvanhét éves korában jelent meg legfontosabb munkája és C9D7 óta
elsô magyarországi könyve, a Forró hamu címû önéletírás, amely életének nyilván
önmaga számára is legfontosabb, C9C5 és C9DB közötti szakaszáról számol be, és
amelyhez fogható gazdagságú forrás – az Egy ember élete kivételével – nem áll ren-
delkezésünkre a korszakról.CB Tiszta fejû, ítéleteiben pártatlan, de vonzalmaiban
na gyon is elkötelezett, lefegyverzôen emberi beszámoló. Visszhangtalansága mé -
lyen méltánytalan és érthetetlen. A következô évben a Magvetô még kiadta a dél-
franciaországi „bujdosásról” szóló memoárregényt, majd C987-ben, a szerzô halála
évé ben a kései verseket is.CC Az ifjúkori írások kötetbe rendezése még elôttünk álló
feladat.
Kudlák Lajos C9DD-ben lezárta magyar irodalmi pályáját: Pozsonyba költözött,

majd (E8 évesen, gépészmérnöki diplomával) festészeti tanulmányokat folytatott,
és L’udovít Kudlák néven jelentôs rangot vívott ki magának a szlovák kép zô -
mûvészetben. Képeibe nem örökítette át korai költészetének radikalizmusát. C96B-
ban hunyt el, a magyar kultúrába többé nem tért vissza. Irodalmi munkásságát
DBCC-ben Csehy Zoltán gyûjtötte kötetbe és látta el kommentárokkal.CD A Po zsony -
ban megjelent vékonyka kötet Magyarországon teljesen visszangtalan ma radt.
Kristóf Károly már egyetlen verseskötetének megjelenése elôtt megcselekedte

azt, amivel biztosította helyét a lexikonokban: C9D5-ben elkészítette az elsô ma -
gyar keresztrejtvényt. Hosszú élete során operalibrettókat magyarított, szöveg -
köny veket, filmforgatókönyveket, slágerszövegeket írt, alapító munkatársa volt a
Fü les címû lapnak, könyvet írt Bartók Béláról és Karády Katalinról,CE egyszóval „a
budapesti mûvészvilág jellegzetes alakja” volt. C99F-ben, kilencven évesen hunyt
el. Tíz év múlva, születésének centenáriumán egy több nemzedékkel fiatalabb kol-
légája rövid jegyzetben méltatta, megemlítve az egykori verseskötetet is – ám még
ebben a kedélyes megemlékezésben sem mellôzhette az „olvashatatlan” jelzôt,
megerôsítve az ifjúkori botlásra vonatkozó megbocsátó, de egyben elszigetelô
gesz tust.CF

Térjünk rá most a harmadik beígért szempontra, a poétikai ajánlatokra. Elôre
kell bocsátanunk, hogy nem célunk itt átfogó, értékelô elemzést adni: ez remélhe-
tôen a születendô kismonográfiák, könyvfejezetek feladata lesz. Itt csak néhány
jel legzetes poétikai jegy azonosítására válalkozhatunk. Egy ilyen vizsgálat elsôsor-
ban ahhoz kötheti megfigyeléseit, hogy az egyes szerzôk mennyiben tértek el a
ma gyar aktivista avantgárd közös poétikai kereteitôl, azaz gyakorlatilag Kassáktól.
Há rom szerzônk közül ez az eltérés Szélpál Árpádnál a legcsekélyebb: ahogyan
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személyes életében, vélekedéseiben mindvégig Kassák odaadó (noha korántsem
kri tikátlan) híve maradt, költészetében sem távolodik el a mestertôl. Kassák ko -
mor, retorikus, agitatív pátosza jellemzi szinte minden versét, de mérsékeltebben
alkalmazza a korai Kassák legjellegzetesebb, modorossággal határos nyelvi fogása-
it, mint a jelzôkkel és határozókkal elnehezített mondat, a szokatlan, hapax-jellegû
szóképzések, vagy a mindig többes számban emlegetett páros szervek. Szélpál
lírája a Kassák-féle versbeszéd egyszerûbb, sallangmentesebb, ugyanakkor szóla-
maiban és tematikájában is szûkösebb horizontú verziója. Érvényes lehetne rá az a
felszínen elismerô, valójában korholó mondat, amelyet C9D5-ben Kassák József
Attilához intézett: „Maga máris jobb Kassák-verseket ír, mint én.”C5 Szélpál annyi-
ban „jobb”, hogy a Kassák-vers bizonyos összetevôi tisztábban láthatók, mint
Kassák saját verseiben. Másfelôl Szélpálra aligha lenne érvényes a még késôbbi
(C9EC-es) bírálat, amelyben József Attila Kassákot az értelmetlensége és a társadal-
mi érdek hiánya miatt marasztalja el,C6  Szélpál ugyanis versei többségében teljesen
racionális és közösségi. A Deréky Pál által az avantgárd poétikai jegyeként meg-
határozott három eljárás közül (deszemiotizáció, én-disszimiláció, montázs)C7

Szélpál jószerével csak a másodikat alkalmazza. Ha megnézzük például az Attak
címû vers kezdôsorait, láthatjuk, ahogy költôi eszközei csaknem hagyományosnak
mond hatók:

Mégis nekidülledten a hideg késének
álljunk hát
és ha volt lábunk eddig járt uton kényelmeskedô járásba lustulni
kövesedjünk most az ucca kövéhez.

Grammatikaikag gáncstalan versmondat, könnyen felfejthetô metaforákkal,
ügyesen elhelyezett, ismétlôdô figura etimologicával (járt uton–járásba; kövesed-
jünk–kövéhez). Kiváló érzékkel, gyakran használja a gondolatritmus és a fokozás
alakzatát is, mint például az Ének címû versben:

A házak
uccára térdelnek
az évek 
szétfutnak
a jövendô
halállá üresedik
felbillent kaszárnyák 
tátognak
és a megbokrosodott hangokba
a harangok
kiszakított nyelvét dobáljuk.

Gyakran elôfordul, hogy refrénszerû ismétlésekkel tagolja a verseit, mint a Bu -
da pesten címû versben a városnevekkel, vagy nagyobb egységek reprízével ad
formát, mint a Most címû költeményben. A Ma lírai mezônyében Szélpál formaér-
zéke kifejezetten feltûnô. Ezek a megoldások egyfajta áttekinthetôséget, követhe -
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tô séget kölcsönöznek a szabadversnek, amely különösen az élô elôadás közegé-
ben hasznosul. Szélpál versei kifejezetten jól mondhatók – aligha véletlen, hogy a
húszas években olyan erôsen foglalkoztatták a szavalókórus lehetôségei. Min -
denesetre bizonyos, hogy Szélpál Árpáddal kapcsolatban nemigen merülhet fel a
dilettantizmus mégoly jóindulatúan használt kategóriája sem: tudatos és biztos
kezû szövegformálóról van szó, aki pontosan tisztában van a kiváltani szándékolt
hatással és az ahhoz szükséges eszközökkel. Más kérdés, hogy nagyszabású és
ma radandó lírához ez önmagában nem feltétlenül elegendô.
Kudlák Lajos esetében a dilettantizmus kategóriáját nem ilyen könnyû elháríta-

ni. Versei tartalmaznak olyan elemeket, amelyekben bármelyik rutinos szerkesztô
a dilettáns biztos jegyeit azonosítaná. Különösen szembeötlô a felkiáltójel rendkí-
vül gyakori használata, olykor kettesével vagy hármasával is. A dilettáns költô –
ép pen, mert bizonytalan szavai erejében – gyakran efféle „érzelmi kottát” mellékel
a szövegéhez. Kudlák szándéka, mint látni fogjuk, voltaképpen nem nagyon tér el
ettôl, de ez tudatos alkotói stratégiába illeszkedik. Verseit olvasva az elsô nehézsé -
get az okozza, hogy nála bôségesen megtalálhatók a deszemiotizáció és a montázs
jegyei. Ez a megállapítás persze még csak a hagyományos, racionális szövegszer-
vezettség hiányáról ad hírt, arról nem, hogy miféle szervezettséget állít ennek he -
lyébe.
Kudlák versei túlnyomórészt grammatikus mondatokból épülnek fel, amelyek

közé olykor kisebb léptékû nyelvi töredékek: szintagmák, szavak, olykor ér tel -
metlen betûcsoportok ékelôdnek. A mondatok és a kisebb egységek között ha -
gyományos értelemben vett szövegkohéziót nemigen érzékelünk. A versmondatok
(amelyek csaknem mindig egybeesnek a verssorokkal) grammatikailag rendszerint
jól formáltak, világos modalitásúak, miközben logikailag jórészt értelmetlenek:
„még nem tudjátok: nagyanyám fülébôl kénesgyufát virágzott az ôrület” vagy „fele-
ségem oroszlánkörmökkel öblögeti csecseit”. Az ilyen mondatok nem is azért
okoznak nehézséget, mert nem vonatkoztathatók a valóság ismert elemeire,
hanem mert a vonatkoztatás módja ellenôrizhetetlenül változik bennük: könnye-
dén csúszkálnak az elvont és konkrét, a metaforikus és szó szerinti közléssíkok
között. A „nagyanyám füle” és a „kénesgyufa” egyaránt naturalisztikusan konkrét,
de egy olyan absztrakt képzet kapcsolja össze ôket, amely lehetetlenné teszi a
racionalizálásukat ugyanazon a szemantikai síkon: voltaképpen minden szó új
kihívást jelent, semmi sem megjósolható. Gazdagon tapasztalhatjuk azt a jelensé-
get, amelyet Déry oly szellemesen körülír A homokóra madarai címû esszéjében.C8

Kudlák ezt további, meglepô invenciókkal tetézi, néha olyan alakzatokkal, amilye-
nekkel a retorikai kézikönyveken kívül nemigen találkozunk, például ebben az
egé szen racionálisnak induló versmondatban: „és még merjen valaki bolondokhá-
zát alani apít”.
Ha mindez öncélú játéknak tûnik, érdemes hozzáolvasni Kudlák elméleti írása-

it, amelyekben épp az öncélúság, a „larpurlar” a legfôbb ellenség. Kudlák szerint a
mû vészet voltaképpen magas szintû ösztönkiélés, a lelki-szellemi homeosztázis
helyreállítása.C9 Ennek útjában áll mindenféle kötött forma és esztétizálás: ezek
csak pótszerek, perverziók a késztetések adekvát, korlátozatlan megélése helyett.
Ez utóbbi, a szabad alkotás eredménye a vágymentes egyensúlyi állapot, és ennek
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kö zösségi elérésében látja Kudlák az aktivista mûvészet közvetlen célját. Bár ez az
érvrendszer sem tökéletesen koherens (az absztrakciós szintek közötti csúszkálás-
tól az értekezô próza sem mentes), annyit leszûrhetünk belôle, hogy Kudlák a köl-
tôi alkotó folyamatot a gesztus- vagy akciófestészethez hasonlóan képzeli el: a
vers mondatokat mintegy verbális ecsetvonásokként kell elképzelnünk, amelyek
nem logikai sort alkotnak, hanem egy érzelmi-indulati állapot vagy folyamat
komplex, ikonikus, gyakran atemporális leképezését.
A három költô közül Kristóf Károly a legkevésbé politikus (összefüggésben

azzal is, hogy Kassák legkevésbé politikus korszakában csatlakozott a mozgalom-
hoz), poétikailag azonban ô a legradikálisabb: poétikai programja elôzmény nél-
küli, visszhangját egyes vonatkozásokban Weöres Sándornál lehet megtalálni.
Kristóf szinte teljesen feladja a grammatikus mondatot, szövegalkotási eljárása lé -
nyegében szavak egymás mellé helyezésére épül a mozaikkockák vagy a zenei
üte mek mintájára. Ezek a mozaikkockák gondosan összeválogatott, és részben ki -
fejezetten a célnak megfelelôen, összetétel útján elôállított szavak. Az így elkészí-
tett elemek ritmikus rendbe illeszkednek: egyforma hosszúságú, vagy regulárisan
váltakozó hosszúságú elemek követik egymást, de ezek a szervezettségek rend-
szerint nem az egész versre, csak egy kisebb-nagyobb szövegtömbre terjednek ki.
A felszínen mindez a „magyaros” hangsúlyváltó verseléshez teszi hasonlóvá a
hangzást, de az ütemekbôl összeálló futamok hossza is változékony, ugyanakkor
maguk az ütemhatárok itt sokkal egyértelmûbbek, definiáltabbak, hiszen mindig
szóhatárokkal esnek egybe, és majdnem minden szóhatár ütemhatár is egyben.
Íme egy versszak a Kar-kár-pir-por címû versbôl:

Szérü üstök szerû tenger szerelmek mostoha szerelmek
csínylesô kavarók ösztövér kavarók ellopta háztörpe,
háztörpe ellopta idôszent háztörpe, egyetlen tömkeleg
múltak ellopta egyetlen tömkeleg béna egyetlen kavarók
szerû csínylesô béna kavarók

A három- és kétszótagú szavak egymás mellé helyezésében tudatosnak látszik
a magas és mély hangrend néhol egyenletes, olykor zaklatottabb váltakozása, va -
la mint az elemek ismétlése, új kombinációkba állítása. Mindez tisztán zenei szer-
kesztésnek látszik, de a szavak közben a hangzás mellett hordozzák a maguk sze-
mantikai jelentését is, az egymás mellé sodródó ige és fônév, melléknév és fônév
szin tagmatikus kapcsolatokat teremt, de ez – minthogy hiányzik a mondat kerete –
változékony, dinamikus szemantikai mintát ad ki. Maguk a szóösszetételek – külö-
nösen a verscímben használtak – eredetiségükben olykor Weöres Sándor egysza-
vas verseit idézik: Süvegcséplôk; Ollóles; Ércmese; Mostohapont; Roncsszerzô; Pe -
hely vád; Párôs; Fonálarc; Mosolymondás; Borzonélet. Úgy tûnik, mintha Kristóf a
szavak jelentését is úgy kezelné, mint a harmóniát alkotó zenei hangokat: a jelen-
tések kombinációja létrehoz valamiféle jelentésképzetet, mûködik itt a nyelvi rep-
rezentáció, csak éppen a reprezentált dolgok nem találhatók meg a tárgyi világ-
ban. Ez némiképp a gyermekmondókák és a varázsszövegek logikájára emlékez-
tet, és különösen érdekes, mikor a varázslogika alól egy-egy pillanatra kibukkan a
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ráció: „most hiába futsz el, hátadon az odanôtt kívánságok rosszjó pehelycseléddel
ólom király.”
Három be nem váltott ajánlatot láttunk, három be nem futott pályát. Ha be -

emelnénk ôket a nemzeti kánon peremére, az természetesen nem írná át fô tör té -
ne teinket, csupán azt jelezné, hogy ilyesmi is volt nálunk, hogy nálunk is volt
ilyes mi. És annyit mindenképpen megérdemelnek, hogy legalább tematikus anto -
ló giákban hozzáférhetôvé váljanak, és mint Hugo Ball, Kurt Schwitters vagy Hans
Arp kortársi verseit, olykor mai performerek is mûsorra tûzzék ôket. Mint Jaap
Blonk vagy a Szkhárosi–Ladik duó remek Schwitters-interpretációi bizonyítják,DB

eb  ben nemcsak a rekonstrukció, hanem az inspiráció lehetôsége is ott rejlik: ezek
a munkák termékenyen továbbgondolhatók, új mûvek és új belátások forrásaivá
vál  hatnak. Rövidesen ünnepeljük a magyar avantgárd indulásának, majd a dadaiz-
mus megalapításának centenáriumát: alkalom lesz bôven.
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KULIN FERENC

A népi irodalom korszerû értékei

Tisztában vagyok vele, hogy kicsit tautologikus ez a cím – A népi irodalom kor -
szerû ér tékei –, hiszen magától értôdônek tarthatnánk, hogy minden érték kor sze -
rû, és min den, ami korszerû, érték is egyben, ám éppily nyilvánvaló az is, hogy az
egy re mélyebben megosztott szellemi közéletünkben (s itt nemcsak politikai meg-
osztottságunkra, hanem erkölcsi és esztétikai értékeszményeink már-már áthidal-
hatatlan távolságára is gondolok) nincs értelme evidenciákra hivatkoznunk. 
Induljunk ki hát abból a ténybôl, hogy a népi irodalom kanonizálásának pro -

longálódó problémáit politikai állapotaink tartják napirenden, s tegyük rögtön
hoz zá: ezek az állapotok nem a két világháború között, hanem a rendszerváltozás
esz  tendeiben alakultak ki. Nem az a legfôbb kérdés, hogy negyed százada miféle
haj  szálcsöveken szivárogtak át a politika talajába az egykori szellemi mozgalom él -
te tô nedvei, hanem hogy ez a szivárgás miért és miképpen okozhatott a közéle -
tünk ben romboló földcsuszamlásokat. Olyan káoszt, amelyben a pánikreakciók
vissza fognak minden mozdulatot, amely az elemi életösztönnél magasabb rendû
in dítékokból fakad, s amely ily módon magunkat is aktív szerepre csábít a külsô
erôk okozta környezetrombolásban. Nem az történt tehát, hogy egy valamikori
iro  da  lmi mozgalom, egy kulturális tradíció rejtett, elfojtott politikai dinamikája újra
a fel színre tört, hanem éppen ellenkezôleg: azt kell tapasztalnunk, hogy a DB. szá-
zad végének tektonikus erejû hatalomszerkezeti változásai ismét maguk alá gyûr -
ték a nemzeti kultúra életveszélyesen sérült, de már regenerálódni látszó organiz-
musát. Nem a magyar társadalom lappangó szervi betegsége újult ki tehát a rend -
szervál to zás folyamatában, hanem a lábadozó szervezet bizonyult védtelennek egy
ví rusfertôzéssel szemben a hirtelen politikai klímaváltozás viszonyai között.
Ez a XX. századi magyar kultúra egészére vonatkoztatott diagnózis nem jelenti

ter mészetesen a népi mozgalom felmentését minden kritika alól. Mint minden
szellemi mozgalom, amelyik közvetlenül politikai célokat is tûz maga elé, a népie-
ké sem lehetett mentes a táborrá szervezôdés kényszerének negatív hatásaitól. S
ezek között nem az a súlyosabb, hogy olykor védhetetlen frontvonalakat is meg-
nyitottak, inkább az, hogy partnereik, szövetségeseik megválasztásában nem vol-
tak kellôen következetesek. Jól látták, hogy küzdelmeiknek az elkésett és eltorzult
ma gyar polgárosulás radikális korrekciója a legnagyobb társadalompolitikai tétje,
de taktikai manôvereik nem illeszkedtek szorosan ehhez a programhoz. Miközben
megalapozatlan illúziókat tápláltak a kisgazda mozgalom egyik szárnyán szervezô-
dô, érzelmes nemzeti retorikát használó, ám multinacionális érdekeket kiszolgáló
agrárkapitalisták iránt, s miközben gyanútlanul táborukba fogadták a bolsevizmus
ha zai szálláscsinálóit, nem aknázták ki idejében a munkásszervezetekkel való
együtt mûködés kínálkozó lehetôségét, s nem tették egyértelmûvé, hogy a zsidó
nagy tôkével való szembenállásuk nem jelenti egyszersmind a zsidó kispolgárság
ki rekesztésének szándékát is. 
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Mi köze lehet ennek a politikai ítéletnek a népi irodalom korszerû értékeinek
mérlegeléséhez? Bonyolultabb kérdés ez azoknál, amelyeket az irodalomtörténész
szakma fel szokott tenni önmagának, de nem megválaszolható a történetírás mód-
szereivel sem. Pedig éppen ennek a bonyolultságnak a felfejtése lenne mindkét
disz ciplína talán legidôszerûbb feladata. Hiszen ha vizsgálódásunk pusztán a népi
írói mozgalom rendszerváltozás kori politikai utórengésének elemzésére korláto-
zódna, nehezen háríthatnánk el a súlyos, igaztalan verdiktet, mely szerint a lakite-
leki kísérletnek vagy azért kellett kudarcba fulladnia, mert kezdeményezôi nem
okul tak elôdeik tapasztalataiból, vagy azért, mert már az elôdök vállalkozása is
kelet-európai módon provinciális és anakronisztikus volt. Tapasztalhatjuk: a népi
írói program örök ellenérdekeltjei el is követnek mindent, hogy az elmarasztalás
bé lyegét történetírásunk e fejezetének mindegyik lapjára ráüthessék, s e verdikttel
iga zolják a népi mozgalommal szembeni csillapíthatatlan averziójukat is. Csakhogy
a népi íróknak mindenekelôtt irodalmi ambíciói voltak, s bennünket semmi nem
ment fel az alól a feladat alól, hogy eszméiket az eszmetörténeti vizsgálódás,
mûveiket pedig elsôsorban az esztétikai értékbecslés tárgyává tegyük. Azaz, hogy
mûveikbôl fejtsük meg közéleti szerepvállalásuk értelmét, s ne kudarcos politikai
szerepük alapján minôsítsük írói teljesítményüket. Mert ne feledjük: nem volt a
ma gyar DB. századnak egyetlen olyan sikeres politikai vállalkozása sem, amely er -
kölcsi alapul szolgálhatna a riválisaik indítékai fölötti ítélkezésre. 
Megkockáztatom: ha a szakma elvégezhette volna ezt a munkát közvetlenül a

má sodik világháború után, az ezredforduló politikatörténete is másképp alakult
vol na! (Ha pédául Bibó kisgazda-kritikája érdemi választ kaphatott volna az érin-
tettek részérôl!) Ez a megjegyzés nem jelenti a mozgalom történetét és klassziku -
sai nak életmûvét feltáróAértékelô kutatók többek között: Borbándi Gyula, Gombos
Gyula, Czine Mihály, Pomogáts Béla, Béládi Miklós, Szabó Zoltán, Görömbei And -
rás, illetôleg a Tamási-, Németh László-, Illyés Gyula-filológia fontos munkájának
alá becsülését. Nem a szakmai professzionizmus, s nem is a mozgalom ethosza
iránti érzékenység hiányzott a népiek szerepének tudományos érdekû megítélésé-
hez. Sokkal inkább a század második felének hatalmi viszonyai okolhatók azért,
hogy a két világháború közötti korszak szellemi öröksége belterjes szubkultúrák-
ban konzerválódott, és sem az egykori táborok, sem a kulturális tradíciót ápo -
lóAelemzô szaktudományok között nem bontakozhatott ki olyan diskurzus, amely-
ben a diktatúra alternatívája körvonalazódhatott volna. Egy ilyen diskurzus az ádáz
harcnak, ha nem is a befejezését, de legalább a felfüggesztését feltételezi, olyan
fegyverszünetet tehát, amely alkalmat teremt a szembenálló feleknek, hogy saját
portájukon is rendet tegyenek.  A Kádár-kori kultúrpolitika azonban két fronton
berendezkedô, folytonos önvédelemre kényszerítette a népi mozgalom szereplôit
és szimpatizánsait is, márpedig az önvédelem pszichózisa soha nem inspirálja
kíméletlen önvizsgálatra alanyait.  

Noha volt néhány esztendô, amikor már azt hihettük, hogy a népi írók irodalmi
tel jesítménye leválasztható a mozgalom politikai hátterérôl, s egyben kiemelhetô
ab ból a kritikatörténeti kontextusból is, amelyet Révai, Lukács és az C958-as párt -
állásfoglalás, illetôleg az azzal folytatott polémia határozott meg (erre tett kísérletet
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Béládi Miklós Pomogáts Béla és Poszler György is) s beilleszthetô egy önelvû iro-
dalomtörténeti paradigmába, ám az ezredforduló hatalomszerkezeti változásai
nem kedveztek az ilyen irányú törekvéseknek. Nem azért, mert a népi mozgalom
szellemi örökösei aktív politikai szerepre vállalkoztak, hanem mert az a civilizáci-
ós válság, amely a nagyhatalmi erôviszonyok földcsuszamlás szerû átrendezôdésé-
hez vezetett, a kultúra és a politika világának – közelebbrôl: a mûvészi és a társa-
dalmi programoknak – korábban nem érzékelhetô összefüggéseire is figyelmezte-
tett. Annak az eszmének a fejlôdéstörténetére gondolok elsôsorban, amit a ’harma -
dikutasság’ fogalma fejez ki. Amíg sikerült azt a látszatot kelteni, hogy ez az eszme
az egymással (világ)háborúban álló rendszeralternatívák ellenében csupán irreális
vágyálmok teljesülését ígéri, magától értôdô volt, hogy a mûvészi és a politikai
program csupán lazán, esetlegesen kapcsolódik egymáshoz, s hogy ezért az ilyen
alkalmi jellegû szövetkezés a népi kultúra és a rivalizáló hatalmi törekvések között
másfajta összetételben is elképzelhetô. 
Hogy mennyire magától értetôdônek tûnt a népi gondolat kisajátíthatósága, azt

a mozgalom szereplôinek kompromittálására irányuló olykor sikeres szélsôjobbos
és szélsôbalos kísérletek szomorú krónikája tanúsíthatná. Tanúsíthatná, ha törté-
net- és irodalomtörténet-írásunk egybehangzó helyzetértékelése alapján készíthet-
nénk el néhány konkrét esettanulmányt. Célszerû lenne például egymással szem -
ben álló elôítéletek felôl közelítve olyan kutatásokat végezni, amelyek csupán két
kérdésre keresik a választ: volt-e egy-egy íróAköltô politikai tájékozódásában vagy
magatartásában olyan mozzanat, amely (C.) etikailag fellebbezhetetlenül elítélhetô,
és amelynek (D.) esztétikai értékvesztéssel járó következményei voltak. Lehet per-
sze egy ilyen felvetést azzal az érvvel opponálni, hogy éppen az etikai és esztéti-
kai ítéletek táborfüggôsége akadályozza az objektív helyzetelemzést, ám erre az
el  len vetésre egy erkölcsbölcseleti tézissel válaszolhatunk. Arra a posztmodern
disz ciplínára utalok, amelyet Apel és Habermas után diskurzus-, illetôleg kommu-
nikatív etikának nevezünk, s amely az erkölcsi igazság kritériumát az etikai prob-
lémának egy olyan konszenzussal történô megoldásában jelöli meg, amelynek ala-
nyait nem pusztán valamiféle közös (nemzeti) tradíció tudata, hanem a jelenben és
a jö vôben való együttélés igénye vagy kényszere formál közösséggé. Azaz nem
egyetemes érvényû, metafizikai értékekbôl levezetett morális normák kínálkoznak
irány jelzôkként a politika útvesztôjében történô tájékozódáshoz, hanem az együtt -
élés parancsa által diktált konszenzuskeresés szándéka vezethet el bizonyos alap-
elvekben való egyetértéshez. Ha pontosan látjuk is ennek az apeli-habermasi
mód szertannak a szemléleti korlátait (mert vannak korlátai!), nem vonhatjuk két-
ségbe, hogy alkalmazása, ha nem is elégséges, de szükséges egy nemzeti társada-
lom politikai és kulturális tradícióinak értékeléséhez.

Ebbe a diskurzusba azonban csak akkor érdemes belebocsátkoznunk, ha leszá-
molunk a politikum és az esztétikum tökéletes elkülöníthetôségének téveszméjé-
vel, s tudomásul vesszük, hogy éppen az erkölcsi problematika szövi át a két szfé-
ra makacsul tapadó felületeit. S miután a politikai erkölcs alapját az egyik tábor a
szu  verenitás eszméjében, a másik a liberális demokrácia elvei iránti elkötelezett -
ség ben látja, mindenekelôtt azt kellene belátnunk, hogy értékítéleteinket – Madách
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szavaival – nem „eszméink között az ûr”, hanem az eszmék és a valóság közötti
szakadék teszi már-már áthidalhatatlanná. Azt kellene tudomásul vennünk, hogy
nemcsak a ’szuverenitás káprázata’, hanem a demokrácia illúziója is megzavarja
tájéko zó dó képességünket. Nemcsak a népi mozgalommal szembenálló erôk, de
maguk a népiek is folytonosan elkövették azt a vétséget, hogy hol a demokrácia,
hol a nemzeti szuverenitás letéteményeseinek szerepében léptek fel (s persze e
szerepvállalás teljesítését kérték rajtuk számon híveik és riválisaik is). Nem azért
minôsíthetô az ilyen magatartás súlyos szerepzavarnak, mert nehezen eldönthetô:
mi kor formálhat jogot egy Rész az Egész képviseletére, hanem mert a deklarált
elvek megvalósításának külsô, külpolitikai feltételei a DB. század folyamán egyet-
len egyszer sem voltak adva. A népi mozgalom Németh László C9FE-as szárszói
helyzetér té kelését és Bibó István C9F5-ös tanulmányát: A magyar demokrácia vál-
ságát leszámítva nem tudta feloldani azt az ellentmondást, amely a modern civili-
záció természetét híven tükrözô esztétikai világképe és nemzetpolitikai törekvései
kö zött feszült, s ez magyarázza, hogy a szuverenitás hiányából elkerülhetetlenül
kö vet kezô kudarcainak okát hol ellenfelei, hol szövetségesei, hol pedig saját kép-
viselôi erkölcsi fogyatékosságában kereste. 
Nem azért célját tévesztô ez a defenzív, bûnbakképzô magatartás, mintha a

mindenkori kormányzati tisztségek viselôi nem szolgálnának rá a kíméletlen kriti-
kára, hanem mert a politikai szuverenitás valójában nem létezô feltételrendszerét
tekinti azon közösségi javak forrásának is, amelyeket a szellemi autonómia még
meg lévô mûhelyeiben is elô lehetne állítani. Magyarul: a kivételes történelmi lehe-
tôségek elszalasztásának, a vétkes mulasztásnak, szélsôséges esetben az ’ügy’ és
a ’tábor’ elárulásának a vádját többnyire nem bizonyítható morális vétségek, ha -
nem a kivételes helyzetre való szellemi felkészületlenség miatti frusztráltság érzel-
mei és indulatai motiválják. 

De lépjünk túl a morális problematikán, s nézzük közelebbrôl: mit is jelentett a
mozgalom politikai irányultsága! Minden értetlen vagy tudatosan manipulatív vád-
dal (vádaskodással) ellentétben nem utópisztikus ideákat fejezett ki, hanem az
egyre súlyosabb egyensúlyzavarokkal küzdô nyugati civilizáció rendszerkorrekció-
jának jellegzetesen DB. századi szükségletét. Mert nemcsak arról volt szó, hogy a
modernizációnak a C9. századdal lezáruló nagy korszaka a szociális szférában adós
ma radt a polgári liberalizmus eszméinek („uralkodó eszmék”) valóra váltásával,
hanem arról is, hogy az európai (népi) kultúra mélyrétegébôl feltörô szellemi
impulzusok nem válhattak rendszerformáló erôvé (jóllehet a C9. századi népies-
ségben már jelen voltak ilyen tendenciák). A népiesség címszava alá sorolható
mûvészet- és eszmetörténeti folyamatok csak jelezték ezeket az impulzusokat,
egy ben azonban arra is figyelmeztettek, hogy spontán dinamikájukat rendre elfoj-
tották a bekebelezésükre irányuló törekvések.
Mindazonáltal semmi nem indokolja, hogy a népi kulturális tradíció modern

ko ri kultuszát a C8-C9. századi polgári nemzettudat kialakulásában játszott szerepé -
re korlátozzuk, s hogy a harmadikutasság fogalmán csak egy a DB. század világ fo -
lyamataitól való elszigetelôdés szándékát kifejezô sajátos politikai filozófiát értsünk.88



Idôben és térben csak lényegesen tágabb, a nemzeti paradigma horizontján kívül
esô keretek között értelmezhetô mindkét jelenség. 
Vessünk elôbb egy futó pillantást a népiesség több mint kétszáz éves történe-

tére. Míg a C8-C9. századi népiesség Orczy Lôrinctôl Fazekason, Csokonain, Köl -
cse yn át Petôfiig a kollektív ízlésformálás rafinált, divatszerû eszköze, s ily módon
közvetve-közvetlenül polgárosító funkciója volt, a népi, a mitikus-archaikus és fol -
klorisztikus motívumok beáramlása a modern, DB. századi költészetbe és zenébe
már nem szolgál társadalompolitikai célokat, nem is a kuriozitás kedvelésére utaló
divatjelenség, hanem a premodern esztétikai tapasztalatok és létélmény-mi nôségek
felidézésének és újraélésének elementáris erejû szükségletébôl fakadó kul tú ra -
történeti esemény. (DB. századi líránknak József Attilától Tornai Józsefig azok a vo -
nulatai is ide sorolhatók, amelyek nem kapcsolódtak a mozgalomhoz. S ha ez a
tisz tán esztétikai érdekû népiesség ideig-óráig érintkezik is társadalmi prog ra -
mokkal, nem torkollik bele azokba, inkább azokat a kultúraelemeket újítja fel és il -
leszti össze, amelyek a modern individuáció perspektíváját még nem is is me rô,
vagy éppen attól megtántorodó, összeroppanó emberi egzisztenciának nyújtanak
spi rituális biztonságélményt. Az olyan szubjektumpozíció visszahódításának vagy
megteremtésének a vágyaAigénye nyilatkozik meg ebben az ’eseményben’ amely-
nek alanyai – Tamási Áronnal szólva – „nemcsak élik, hanem teremtik is a vi lágot”,
s akik a külsô természetiAtörténelmi impulzusokkal egyenrangú szubjektív va ló -
ságként élik meg lelkük s a másik ember lelkének legfinomabb rezdüléseit.

Ebben a „világteremtô” akaratban már benne rejlik a népiség politikai ethoszának
csírája is, ennek kifejlését azonban csak történeti környezetének ismeretében kö -
vethetjük nyomon. Már „Röpke (is) figyelmeztet(ett) arra az C9FE-ban megjelent,
hí ressé vált könyvében hogy „A harmadik útnak nevezett program szellemi törté-
nete egészen a C9. század elejéig nyúlik vissza, de számunkra ennél is fontosabb,
hogy a magyar reformpolitikusok is töprengtek már egy korrigált kapitalizmus le -
hetôségén.” (Uo.)
Az az igény tehát, hogy a kívülrôl felkínált és kényszerített rendszer-alternatíva

helyett olyan megoldás lehetôségei felé tájékozódjunk, amely egyszerre hasznosít-
ja a nyugati típusú civilizáció vívmányait, ugyanakkor kiküszöböli annak hibáit,
nos, ez az igény elôször a reformkorban tudatosult és fogalmazódott meg a ma -
gyar történelemben. Hogy a C9. századi reformmozgalmunknak ez a harmadikutas
ka raktere csaknem teljesen elhalványult  emlékezetünkben, az részint labilis esz-
metörténeti környezetében, részint az egymásra következô politikai kurzusok na -
gyon is célracionális jellegében leli magyarázatát. Labilis eszmetörténeti környeze-
ten a demokratikus, a nemzeti függetlenségi és a modernizációs törekvések elsô-
sorban érzelmi alapú, de szociológiailag alig megalapozott, s ezért szükségképpen
in gatag, efemer ideologikus egységét értem, ami pedig a szabadságharc leverésé-
tôl napjainkig regnáló tartós, konszolidálódni képes politikai kurzusokat illeti, lát-
nunk kell: a nagyhatalmi konstellációkba való beilleszkedésük és berendezkedé-
sük létfeltétele volt mindennemû harmadikutas kísérlettôl való deklarált elhatáro-
lódás. Ám miután F8AF9 örökségének legalább jelképes vállalása nélkül egyetlen 89



kur zusnak sem volt esélye a konszolidációra: vagy a modernizációs célokat (miként
a kiegyezést követôen), vagy  a nemzeti függetlenségi eszmét (mint a két vi lághá -
bo rú között), vagy pedig (ahogyan a kommunista diktatúra idôszakában) a tár sa -
da lom po litikai programot emelték a másik kettô fölé, feledtetni igyekezvén, hogy
az örökség lényege éppen a három reformkori idea kivételes összhangja volt. Nem
vé letlen, hogy a népi gondolat mindhárom DB. századi hulláma ennek az örökség-
nek a manipulálatlan és maradéktalan rehabilitációjáért perelt. Ezt tette Ady, Mó -
ricz és Szabó Dezsô, ezért fogott össze a paraszti és polgári értelmiség a népi (írói)
moz galomban, és ezért szervezôdtek párttá a rendszerváltozás küszöbén a la ki -
telekiek is. A harmadikutas, népi gondolat politikai mozgástere bárhogyan válto-
zott is, kritikai attitûdje a mindenkor fennállóval szemben változatlan maradt, ha a
fennálló akár elhallgatta, akár megtagadta, akár magáénak hazudta F8 örökségét.
Nem a nemzeti büszkeség formálta ezt az intranzigens harmadikutas magatartást,
hanem az emberközpontú modernség eszméje melletti elkötelezettség. Történelmi
tá vlatból majdnem mindegy, ha valaki C867-ben vagy C9F5-ben látja megvalósulni
C8F8 programját, netán még azt is állítja, hogy C989A9B-ben C956 törekvései értek
célba. Akik így gondolkodnak, még nem készültek fel a népiekkel való diskurzus-
ra. Pedig volna még tisztázni való az etikai és a politikai problematikán kívül is!
Talán elég, ha ezúttal csak a „bartóki modell”-ben tanulmányozható kultúratör-

téneti fejleményre utalok. Szükségszerûnek tekinthetjük, hogy a harmadikutas esz-
mék reformkori ötvözetük erodálódását követôen új minôségû egységbe kezdtek
ren dezôdni, azaz a közvetlen politikai célra irányuló dinamikájukat elveszítvén
újra kellett definiálni önmagukhoz és egymáshoz való viszonyukat. Míg a reform-
kor romantikus projektjében a népi kulturális tradíció – miként az imént utaltam er -
re – az új, polgári nemzettudat identitásformáló eszközévé vált, s a modernizáció
pro gramja elválaszthatatlan volt a függetlenség ideájától, ez utóbbi gravitációs te -
rébôl kiszakadó népi és nemzeti eszmeimpulzusok a modernség egyetemes kultu-
rális alternatíváját alapozták meg, immár a globalizáció nyersen hatalmi-politikai
stra tégiájával szemben. Mi is tehát ennek a fordulatnak a lényege? Jánosi Zoltán né -
mileg rövidített diagnózisát  kölcsönözve: „A folklór világát [...] e poétikai irány meg -
újítói radikálisan kiemelték [...] a konkrét politikai és szociális gondolatokkal szigo-
rúan körbekötözött, ezért esztétikai-formai vonatkozásban is szemléleti gúzsokba
vont [...] kontaktusokból”), s egyetemes vonatkozásúvá: világiro dal mi analógiák
felismerésének távcsöveié tették” (Jánosi Z.: Barbárok hangszerén, CDB.). Jánosi
Zoltán megállapításához csak annyi megjegyzést fûzök, hogy a bartóki modellt
érlelô új iránynak a feltûnését a népiesség történetében korábbra datálom, mint ô.
Igaz, majd csak Bartók lesz az, aki a népinek és a nemzetinek e posztromantikus
paradigmaváltását nemcsak komponistaként, hanem fogalmi szinten is végrehajtja,
de nem szabad elfelejtenünk, hogy a fordulat nem vele, hanem az C85B-es évek
Lisztjével kezdôdik, s Arany rá a bizonyíték, hogy már ak kor sem korlátozódik a
zene világára. 
Igen, Liszt és Arany életmûve pontosabban szellemi-mûvészi tájékozódásuknak

az C85B-es években bekövetkezô posztromantikus fordulata (is) a bizonyíték arra,
hogy a politika világában eltorlaszolt harmadik út az esztétikum szférájában képes9B



volt igazodni a megváltozott terepviszonyokhoz, azaz, hogy a népi kultúra szilár-
dabb, teherbíróbb fundamentuma is lehet a modernségnek, mint amilyennek a ro -
mantika korában bizonyult. 

Összegezésképpen: meggyôzôdésem, hogy a népi mozgalom legmaradandóbb örök -
ségét a ’harmadikutas’ koncepció jelenti, s hogy ez a koncepció – csakúgy, mint az
egész DB. században – az ezredfordulón is szükségszerûen oppozícióban van a
mo   dern kor rendszeralternatívái jegyében tömörülô immár globális szer ve zettségû
erôkkel. Jelenünk világhatalmi erôviszonyainak ismeretében nem látszik kö  zeli le -
hetôségnek, hogy a mozgalom ethosza akár csak mérsékelje is a háborúzó felek
pánikreakcióit és agresszivitását, de reális célkitûzés lehet olyan transzmissziós
mechanizmusok mûködtetése, amelyek legalább lokális (nemzeti) keretek között
segíthetnek járhatóvá tenni és tovább építeni a ’harmadik utat’. Az ún. né  pi iroda-
lomban pedig minden bölcseleti és esztétikai érték korszerû, ami ehhez az építke-
zéshez felhasználható.

SZILÁGYI ÁKOS           

Oblivio litterarum
SE RENDEK, SE TRENDEK: TOTÁLIS FELEJTÉS A POSZTKÁNONI KORBAN

Ennek a kis elôadásnak a címe − oblivio litterarum, vagyis az írásmûvek, az iro -
da  lom, a könyvek elfeledése, általánosabban: a szövegek kultúrájának, a betûnek
az elfe ledése − jól felismerhetôen a létfeledés vagy Istenfeledés (oblivio Dei) for -
muláját idézi, a birtokviszonyban benne foglalt kétértelmûséggel: Isten feledése je -
lent heti magának Istennek az elfeledését (genitivus objectivus) és jelentheti az Is -
tentôl való elfeledettséget (genitivus subjectivus). Hasonlóképpen az irodalom
elfeledése is magában foglalja az irodalomtól való elfeledettséget (az irodalom ele-
ven emlékezetében homályosul el az a nemzet, mármint modern nemzet, amelyet
bizonyos értelemben az irodalom alkotott), ami „nyelvnemzetek” esetében végze-
tes következményekkel járhat: integritásukat elvesztik, önazonosságuk tudata elbi-
zonytalanodik, emlékezetük elporlad. Végsô soron ugyanis önmaguk − közös
szel lemi mivoltuk − elfelejtését jelenti, nem pusztán emlékezet- hanem identitás-
vesztést is. Márpedig ez eleve lehetetlenné teszi a „kollektív tudat”, a kulturális
em lékezet újraalapozását a poszttipografikus tele-technomédiumok globális köze-
gében. Ez a nemzeti emlékezetvesztés vagy feledés a fô oka annak is, hogy az iro-
dalmat, mármint azt, amit − szûkítve-tágítva az emlékezetes, a kulturális emlékezetbe
kötelezôen felvett mûvek listáját − nemzeti irodalomként, magyar irodalomként kano-
nizált két évszázad − eltérô ízlések, irodalomideológiák, kulturpolitikák formálta iro-
dalomtörténetírása és irodalomtanítása, ma − közkívánatra vagy megint po litikai
vezényszóra, mindegy − a nemzeti giccs olcsó irodalommásolatával he lyet tesíthetik: 9C



az irodalmat az irodalom politikai reprezentációjával, a mûvészileg igaz irodalmat
annak szurrogátumaival. A kulturális emlékezet helyén tátongó fe kete lyuk, amely
az utóbbi tíz-tizenöt évben lezajlott, a gondolkodást, a kommunikációt, a képzelôe-
rôt más tér-idô koordináták közé helyezô médiumváltás legvigasztalanabb követ-
kezménye, mindent magába kebelez, semmit nem vet ki magából, bár mi beletölthe-
tô feneketlen bendôjébe. De a tömegkulturális politikai giccs percuralma csak tünete
az általános irodalomfeledésnek, a nemzeti emlékezetvesztésnek, ami a szövegkohe-
rencián alapuló kulturális emlékezettípus összeomlásának fe lel meg.  
Nem arról van szó, hogy egyre kevesebben egyre kevesebb (ezen belül pedig

egyre silányabb) könyvet olvasnak (az Egyesült Államokban az évente egy fôre ju -
tó elolvasott könyvek száma ez idô szerint: C, Európában, Magyarországon is: E),
vagy hogy az utóbbi két évtizedben ugrásszerûen megnôtt a funkcionális analfa -
bé ták száma (a felnôtt magyar lakosság 8B %-a az olvasási, szövegértési feladatok-
ban a rosszul vagy gyengén teljesítôk közé tartozik, minden negyedik-ötödik
magyar fiatal pedig ténylegesen funkcionális analfabéta). Ezek szimptómái csupán
a szövegkoherenciára épülô kulturális emlékezet szétesésének. Maga a kulturális
közeg és keret változott meg: régen a némán olvasott szöveg volt a világot elnye-
lô és átértelmezô közeg és keret, ma a digitalizált, színes és hangos képfolyam a
közeg és a képernyô a keret, amelyben a szöveg is megjelenik, legalábbis a szá-
mítógépek képernyôjén (a televízióban egyáltalán nincs szöveg, csak látnivaló),
ömlesztve, a szövegek közötti mindenféle koherencia nélkül, általában mindenfé-
le elôzetes-utólagos ellenôrzés, szerkesztés, szelekció nélkül (bárki bármit „fölte-
het” a netre), az értelmi és terjedelmi redukció, a képek kommentálása, az azon-
nali, egyszeri felhasználás jegyében. Míg egyfelôl a régi − a szövegkoherencián
alapuló − kulturális emlékezet alakzatai szétestek vagy szétesôben vannak, folyto-
nossága megszakadt, addig − másfelôl − az új, a technikai kép dominálta multime-
diális közegben és keretben villódzó emlékezet semmiféle új alakzattá nem rende-
zôdik össze, tartalmai semmilyen szempontból nem szelektálódnak, értelmileg
nem artikulálódnak, mint ahogy semmiféle közös tudat, közös identitás kialakítá -
sá ra sem formálnak igényt. De még ha igényt formálnak is (egyfelôl a piac különfé-
le fogyasztói identitások, másfelôl szubkulturális vagy radikális-militáris politikai „tör-
zsek” saját csoportidentitásuk kialakítására), az ilyen identitások csak címkék, logók,
jelszavak, semmiféle tartós kötést, közös tudatot, kulturális emlékezetalakzatot nem
hoznak létre a hálón, pillanatról pillanatra változó tartalmú áramlások, gomolygó
élménytartalmak, amelyeknek üledékébôl semmiféle tartós identitás nem képzôdik. 
Az oblivio litterarum arra a köztes állapotra, kulturális végállapotra és kulturá-

lis átmenetre vagy átkelésre utal, amelyben az évszázadok, sôt, évezredek óta tex -
tu ális koherenciára épülô kulturális emlékezet málladozóban, foszladozóban, a
szö vegekben megkötött emlékezet − mint elôbb a vallási-civilizációs, utóbb a poli-
tikai-nemzeti emlékezet alapja − széttöredezôben és elhomályosulóban, a szöve-
gek értelemösszefüggése szétesôben van; a kulturális emlékezetet kötései − az iro-
dalmi kánonok −, a szövegeket interpretáló és létrehozó literátor értelmiség − az
írás mûvek és az írástudók − pedig egyre elhanyagolhatóbb szerepet játszanak a
kul turális identitások kialakításában, a közösség folytonossági fikciójának fenntar-
tásában vagy épp lerombolásában és megújításában. Az írástudók (a clerc-ek), va -
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gyis az értelmiség mint valamiféle világi „szerzetesrend”, az „örök értékek” ôrzésé-
re és védelmére „kiválasztottak” papi kasztja vagy erkölcsi közössége, a mintaadó
„szellemi elit”, a hatalom „örök ellenzéke” felelôsségérôl, küldetésérôl, netán árulá-
sáról komolyan beszélni manapság éppoly groteszk − egyszerre szívbemarkolóan
szo morú és rettentôen nevetséges −, mint Don Quijote korában a hôsi lovagi esz-
mények ôrzése és védelmezése volt a valósággal − a polgári világ prózai vi szo -
nyaival − szemben. Az értelmiség, az ô örök értékekre függesztett tekintetével, fe -
le lôsségével, elhivatottságával, az igaz ügyért való harcos kiállásával, rettent he tet -
lenségével vagy mindezen igaz ügyek és örök eszmények elárulásával, a valóság-
nak való szégyenletes behódolással, embert megnyomorító hatalmak szolgálatába
állá sával, szóval mindezzel együtt mára don quijote-i jelenséggé változott („kinek
kellenek a te szolgálataid, szegény hülye?!”), egyfajta élhetetlenséggé és kü -
löncködéssé, mely immár teljesen a szövegkultúra letûnô világához tartozik. Csak -
hogy ez a letûnô világ két évezreden át az egyetemes kereszténység, az utóbbi
két  száz évben pedig a politikai közösségek − a nemzetek − világa volt, amelyek-
nek kulturális emlékezete és önazonossága éppen ezen a szövegkultúrán alapult,
szö  vegbe mentett emlékezet és identitás volt. 
A gyors ütemben kiépülô „spektákulum társadalmában”, a mediatizált „élmény -

tár sadalomban” még a politikai hatalom is elveszti korábban erôsen logokratikus
jel legét, szövegekre alapozottságát: nem a kimondott vagy leírt szóra, az ideologi-
kus szövegre, hanem a technikai képpel elérhetô szuggesztióra, élményhatásra,
tömegkulturális reprezentációra épül (gondoljunk a politikai retorika helyébe lé -
pô, kereskedelmi reklámszlogeneket utánzó, hatásos képekhez kapcsolt pár sza-
vas üzenetekre [a message-ekre], vagy az úgynevezett keretezés − a frameing − ter-
jedô gyakorlatára, a saját politikai terméket ünneplô, a riválisét pocskondiázó
szuggesztív hivalkodás- és átokformulák rituális ismételgetésére, az azonnali töme-
ges, de mindig csak pillanatnyi hatás elérése kedvéért). 
Azért bocsátom mindezt elôre, hogy kissé megvilágíthassam, mit értek azon,

hogy mára teljesen megváltozott a minden kulturális emlékezetben állandóan zajló
fe le désfolyamat kerete és a felejtésszabályok és felejtésmûveletek jellege is. Mérhe -
tetlen számú szerzô és mû merült feledésbe a szövegkultúrán alapuló emlékezet-
ben (feledésrôl nem is igen lehet beszélni mindaddig, amíg a kulturális hagyo -
mány a rituális ismétlésen és nem a szövegkoherencián alapult), szinte kötelezô
iro dalomtörténeti penzummá vagy a kánontörô új irodalmi törekvések „múltterem-
tésének” módjává vált a feledésbe merült mûvek és szerzôk felfedezése, szöveg-
sírjukból való kiásásuk és feltámasztásuk. (A kegyeleti emlékezésrôl itt most nem
beszélek, mert ez, még ha többnek szánják is ennél, és ha ôszinte felindulásból
fakad is, sem a mû, sem a szerzô elfeledettségén nem képes változtatni: mivel nem
a jelenbôl fakadó történeti érdeklôdés vagy irodalmi szükséglet motiválja. Leg -
többször csak annyira képes eloszlatni egy mû vagy egy szerzô körül a feledés sö -
tétségét, mint gyufaszál fellobbanó fénye maga körül az éjszakáét.) 
A textuális koherencián alapuló kulturális emlékezet bármely korszakában fel -

me rülhetett (és fel is merült) az elfeledett mûvek témája, ilyen mûvek újra meg új -
ra a történeti emlékezet „fekete lyukait” feltérképezô, a feledés recepciótörténeti
vagy egyéb okait firtató tudós érdeklôdés tárgyai lehetettek, mint ahogy ma is
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lehetnek, csak éppen ennek a keresésnek és találásnak a keretét az irodalomra, a
szövegkultúrára mint a világ elsôdleges vonatkoztatási rendszerére, mint egy átfogó
szellemi entitás egészére kiterjedô általános feledés határozza meg, egyszersmind
az a posztkánoni állapot, amelyrôl Jan Assmann beszél A kulturális emlékezet címû
revelatív könyvében, új megvilágításba helyezve a kánon fogalmát, világosan el -
határolva egymástól a kulturális emlékezetnek a rituális ismétlésre és a szövegko-
herenciára épülô konnektív struktúráit.

C.

Az elfeledett írók, mûvek témája − bizonyos értelemben hálás téma, noha gyakran
a „hálátlansággal” hozzák összefüggésbe (a „hálás utókort” árnyékaként követi a
„há látlan utókor”). A feledés azonban − köztudomásúlag − jótékony is lehet, méltó
jutalma a percíróknak és percirodalomnak, a bóvlinak, a giccsnek, a dilettantiz-
musnak és kontárkodásnak (ilyenkor „borul a feledés jótékony fátyla” erre vagy
arra a mûre vagy szerzôre). Azt az alapvetô kérdést, hogy kik vagy milyen testüle-
tek, milyen felhatalmazottság alapján végzik a „felejtésmunkát”, kik és milyen kri-
tériumok alapján választják szét a felejtenivalót (a közös memóriából törlendôt) és
a megôrzendôt (a közös memóriában rögzítendôt vagy megkötendôt), mint levél-
tárosok kasszáció (vagyis iratok tervszerû megsemmisítése) esetén a polcra vagy a
papírdarálóba kerülô iratokat; hogy tehát egyáltalán mennyire spontán folyamat a
kulturális felejtés, mennyire lehetséges a felejtésfolyamat generálása kívülrôl, a
kul turális emlékezet hivatásosan ápoló intézmények és intézményes szereplôk
által, mindezt itt még csak nem is érinthetem.  Mindenesetre, minél hatalmasabbak
a kulturális emlékezet gyûjtô és tároló helyei, minél pontosabb és totálisabb − azaz
mindent átfogó, mindent átható és mindenre kiterjedô − a rögzítés technikája, egy-
szersmind minél hatalmasabb az életellenesen − az élet folytatásához szükséges
feledéssel ellentétesen − felhalmozott irodalmi mûvek, szerzôi nevek, irodalmi
tények tömege, úgy nô a felejtenivaló, úgy fokozódik a felejtés. A végén már senki
semmit nem akar a fejében tartani. A személyes memória − mondják − nem arra
való, hogy holt szövegek (memoriterek) tömegével zsúfolják tele. Így nô nemze-
dékrôl-nemzedékre a feledés, mert egyre nô a felejtenivaló, és fogy az eleven
emlékezet: semmi nem kell, hogy tartósan megmaradjon, leülepedjen, megkövül-
jön, nyomot hagyjon benne. Minden csak áthalad rajta. Minden tudás, ismeret kí -
vül kerül rajta, szükség szerint bármikor beszerezhetô, használat után pedig eldob-
ható, vagyis felejthetô. A késômodern idôk generációi egyre kevesebb dologra
emlékeznek, még jó, ha arra emlékeznek, minek hol lehet utánanézni (utánake-
resni) a mesterséges emlékezet tárolóhelyein, és nem össze-vissza klikkelgetve a
tökéletes esetlegesség, a minôség, sôt, minémûség iránti teljes közömbösség je -
gyé ben csipegetik össze a tudás és áltudás (vagy éppen igazi tudásként tetszelgô
tu datlanság) békésen egymás mellett sorakozó morzsáit. Az irodalom emlékezete
ki kerül a szükséges és hasznos tevékenységekre redukált élet körforgásából, holt
súllyá, felesleges ballaszttá, haszontalansággá válik, mint minden, ami nem illeszt-
hetô be a pénzidô − a kalkulatív racionalitás ideje − mindent azonnal elemésztô
em lékezetébe, azt is, ami egykoron a szkholé − a szükségestôl és hasznostól men-
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tes szellemi tevékenységek − fogalmi körébe tartozott. (A munkától szabad idô is -
meretes megnövekedése ezen mitsem változtat, mivel ez is a pénzidôbe préselôdik
bele: üres idôvé, az unatkozás idejévé válik, kitöltendô idôvé válik, amit agyon kell
csapni és a tömegszórakoztatás ezer piaci trükkjével vissza kell alakítani ro bottá, ami
a szkholé − a valóban szabad idô, a legértékesebb idô − gyarmatosításával egyenlô.)    

D.

Semmi sem könnyebb, mint tartósan vagy átmenetileg, félig-meddig vagy egészen
el feledett, feledésre ítélt, a kulturális feledés áldozatául esett írókat, irányzatokat
ta lálni, hogy emlékük felelevenítésével, mûveik emlékezetbe idézésével megpró-
báljuk kimenteni ôket − vagy legalábbis azt, amit ezekbôl megôrzendô és mara -
dan dó értéknek vélünk − a feledés örvénylô tölcsértorkából. Mindig sokan van-
nak, akik nincsenek jelen, vagy nem kellô súllyal vannak jelen a kulturális emléke -
zetben. Ilyenkor körültekintôen megvizsgálhatók és tárgyilagosan rögzíthetôk az
elfeledettség recepciótörténeti okai és emlékezettörténeti, netán esztétikai követ-
kezményei, és kísérlet történhet a szerzô nevének és mûvének a megôrzésére, ha -
gyo má nyozásra kiválasztott mûvek listájaként fölfogott kánonba − a nemzeti ká -
nonba vagy bármilyen irányzati kánonba − helyezésére, olykor visszahelyezésére,
vagy csak felhasználására valamilyen aktuális ellenkánon felállításához.  
Se szeri, sem száma azoknak az íróknak, mûveknek, amelyekért kivont irodal-

mi karddal rohannék csatába a feledés ellen magam is. Erre az elôadásra készülve
két tökéletesen elfeledett név és semmilyen magyar kánonba nem illeszkedô mû
is eszembe jutott: az egyik a magyar avantgárd hangköltészet elfeledett jelese, Pa -
lasovszky Ödön Punalua címû poémája, a másik − még meredekebb, a szürreált a
dadával egyesítô poéma − Imecs Béla Színszappan Tamása, amely tudtommal
min dezidáig csak egyetlenegyszer jelent meg − egy irodalmi körökben cirkáló kéz-
irat feledésbôl kimentésének feltett szándékával −, a CAAA folyóiratban, C99E ápri-
lisában. De persze hol van már azóta ez a szám is? A feledés feltartóztathatatlan és
ma már mindenre kiterjed: feledésbôl kimentettekre, örök emlékezetre ítéltekre és
nagyon elfeledettekre egyaránt. 
A régi szövegkultúra értelmezési keretében maradva csak egyes mûvek, szer-

zôk, irányzatok elfeledettsége tematizálható, és ez ellen az emlékeztetés − a mû, a
kor szak, az alkotói személyiség szellemi rekonstrukciója − az ismert, bár nem min-
dig bevált patikaszer. Tapasztalatom szerint azonban maga ez a régi értelmezési
ke ret kezd feledésbe merülni. A kulturális emlékezet kánonai − egy szûk szakmai
kört kivéve − társadalmi szinten a kutyát sem érdekelnek (társadalmi szinten csak
a piaci kánon − az eladott példányszámokkal mért üzleti sikerlisták, a siker percrôl
percre változó kánona − létezik). Tehát a tegnapi, az irodalmi ízlésközösség belá-
tásán és esztétikai konszenzusán alapuló nemzeti kánon komolytalan kul tur po -
litikai szûkítései és bôvítései sem osztanak és szoroznak. A politikai okokból lepo-
rolt és hivatalosan kanonizált mûvek és szerzôk körül a szakmában felhabzó viták
ilyenformán a „tegnapi naphoz” tartoznak, hiszen figyelmen kívül hagyják az ál -
talános − a médiumváltásból fakadó strukturális − irodalomfeledést, amely ezeket
az újkeletû kulturpolitikai nekifeszüléseket a kánon átrajzolására egészen groteszk
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szín ben tünteti fel. Ezért döntöttem végül is úgy, hogy a jobb sorsra érdemes Pu -
nalua és Színszappan Tamás helyett inkább a mindent átható, a médiumváltással,
a „képi fordulattal” összefüggô és a kereskedelmi piac által generált struktu rális
feledés kérdéseivel foglalkozom elôadásomban. 

E.

Tegnap és tegnapelôtt a feledés ellen harcolni majdnem egyet jelentett a hatalom el -
leni harccal. Nem a feledés hatalmára, hanem a hatalom által szervezett és irányított
fe ledésre gondolok, amellyel az emlékezésre méltatlannak (ha ugyan nem kárté -
kony nak) nyilvánított szerzôket és mûveket sújtotta, vagyis töröltette a kulturális em -
lékezetbôl, kizárta a hivatalosan elismert kánonból, beindítva ezzel a nem-hi vatalos,
ese tenként kifejezetten ellenzéki kánonképzés folyamatait. Az in dok trináción, a
po litikai kényszeren alapuló irányított feledés következményeinek jó vá tétele azon -
ban − elsô megközelítésre legalábbis − meglehetôsen egyszerû fela datnak tûnt. A po -
li tikai okokból teljes vagy részleges feledés sújtotta mûveket újra ki kell adni, a meg -
cson kított szövegeket helyre kell állítani és meg kell teremteni a kulturális em lé -
kezetbe visszatérésük feltételeit, ami kritikai és irodalomtörténeti feldolgozásuktól a hi -
vatalos ká nonba, a tananyagba való beemelésükig, sok mindent magában foglalhatott. 
Ma azonban nem a hatalom irányított feledése jelenti a legnagyobb kihívást.

Úgy látom, azt tapasztalom, függetlenül attól, milyen írót és mûvet milyen ok ból
ere dô és milyen mértékû feledés sújtott a múltban (vagy sújt a jelenben), a mai, te -
hát strukturális feledés többé-kevésbé minden írót, magát az irodalmat sújtja. Maga
a kulturális emlékezet eddig uralkodó típusa van szétesôben, átalakulóban, mivel
pe dig ez a szövegre épült, különösen erôsen sújtja a szövegkultúrát, a szö veg -
irodalmat is. A strukturális feledés folyamata világfolyamat, amely az utóbbi két
évtizedben gyorsult fel, és véleményem szerint döntôen az úgynevezett picto ri al
turn-nel (iconic turn-nel) van összefüggésben, közelebbrôl tehát azzal, hogy a
mul timédiális, poszttipografikus kultúra digitalizált adatóceánjában a szövegkultú-
ra valamely gyorsan zsugorodó sziget (vagy szétszórt kis szigetek) jellegét ölti. Ha
jól lá tom, mi itt, írók, irodalomtörténészek, kritikusok, egyszóval literátor ér tel mi -
sé gi ek  − vi  lágnézetre, ízlésre, irányzatra, politikai beállítottságra való tekin tet  nél -
kül − mind  annyian e kis szigeteken kucorgunk, akár tudatában vagy unk a szigetet
ostromló kép özönvíznek, akár semmit nem látunk belôle, mert a sziget horizontjá-
val esik egybe saját horizontunk. Ott állunk, akarom mondani, kucorgunk tehát
összes nagyszerû nemzeti és irányzati kánonunkkal és ellenkánonunkkal, elfele-
dett és újra felfedezett, feltámasztott íróinkkal és mûveikkel, ahol a part szakad. A
szöveg kultúra partja, természetesen. 
Teljes feledésrôl csak a szövegkultúrában nem lehetett beszélni: ahogyan a ter-

mészetes emlékezetben sem áll minden pillanatban minden ismeret, név, kép, foga-
lom világosan és éles körvonalakkal elôttünk, úgy a kulturális emlékezetben sem
egy forma súllyal van jelen egyidejûleg minden tartalom: kiélesedik és elhomályo-
sul, elôtérbe kerül és háttérbe szorul vagy periferizálódik − attól függôen, hogy mi -
lyen szükségletek és feladatok aktivizálják a kulturális emlékezetben rögzült isme-
reteket és tapasztalatokat az emlékezet eleven létrehozóiban, hordozóiban, letéte-
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ményeseiben. Az, amit elfeledettnek nevezünk a „kollektív tudatban” (Maurice
Halb wachs) vagy a kulturális emlékezetben (Jan Assmann), valójában nem valami-
lyen megsemmisült, törölt és ennyiben felidézhetetlen tudattartalomra utal, hanem
olyasvalamire, ami elhomályosult, periferizálódott, tudattalanná vált, kiszorult be -
lôle, de ha igény és szándék mutatkozik, akkor aktualizálódhat, olykor megváltoz-
tathatja a kulturális emlékezet egész konstrukcióját, az egyes elemek közötti össze -
füg géseket is. A közösség tapasztalatait rögzítô, egyszersmind szelektáló, kiemelô,
szét választó, összekapcsoló kulturális emlékezet − típusától függôen − bizonyos
állandóságot és folytonosságot mutató alakzatokba és mintázatokba rendezôdik,
amelyeket az anyanyelvvel és a hagyományokkal, szokásokkal együtt sajátítanak
el a közösség tagjai, miközben át is alakítják ôket az új tapasztalatok, ismeretek
be emelésével. A kulturális emlékezet nem esetlegességekbôl szövôdik a véletlen
szövôszékén; az emlékezésfolyamat, vagyis a tartalmak, értelemtárgyak fölidézése
nem össze-vissza villódzást, kötetlen ugrálást jelent tárgyról tárgyra, hanem bizo-
nyos kontextusokat kirajzoló rend szerint zajlik, lefektetetett sínpályákon halad, a
kö zös emlékezetbe fölvett és elhelyezett, egymástól megkülönböztetett tárgyak
kö zött létrejött logikai, történeti vagy éppen asszociatív értelmi kötések mentén.
Min dezt azért hangsúlyozom, mert ilyen értelemben közös em lé ke zetrôl − kulturális
em lékezetrôl mint a sokfélesége ellenére is egységes és változékonysága ellenére
is idôtálló közösségi alakzatról − a digitális rögzítés, tárolás, hozzáférés rendszere-
iben nem lehet beszélni. A kulturális emlékezet mint „kollektív emlékezet” haldok -
lik vagy már halott. Ebbôl nem következik, hogy többé semmiféle kulturális em -
léke zet nem lehetséges (ahogy „Isten halálából” sem következett, hogy többé nem
le hetséges hit, nem lehetséges egyház stb.). Ami ma is lehetséges: a totális fele-
déssel való egzisztenciális szembehelyezkedés. Egyfajta eg zisz ten ciális konzerva -
tiviz mus lenne ez, amely tisztán személyes − eg zisz ten ci á lis − ala pon tart ki a szö -
veg koherencián alapuló kulturális emlékezet, a hagyomány  mel lett, és ilyen ala-
pon igyekszik megôrizni azt, mentve a menthetôt és a − hite szerint − mentendôt. 
De maradjunk még egy percre a régi jó kulturális emlékezetnél! Tegyünk úgy,

mintha még érintetlenül fennállna és értelmes dolog volna az elfeledett mûvekrôl,
szer zôkrôl való irodalmi párbeszéd, és tegyük fel a teljes irodalomfeledés állapotá-
ban értelmüket vesztett régi kérdéseket: mi az, ami a kulturális emlékezetben tör -
té nik, amikor mûvek, szövegek, nevek, életrajzok, események feledésbe merül-
nek? Talán kihullanak a meggyöngült vagy korlátozott emlékezetbôl? A kulturális
emlékezet éppen azért jön létre, mert mindent nem lehet az eleven emlékezetben
megtartani, elkerülhetetlen a fontos és lényegtelen, a szükséges és szükségtelen,
az értékes és értéktelen megkülönböztetése. Lehet-e azonban spontán ez a szétvá-
lasztás és szelekció, nem beszélve a kritériumról vagy a szempontról, amely sze-
rint ekkor vagy akkor − az emlékezet ápolására és gondozására hivatottak, illetve
ma ga az olvasóközönség − a mûveket és szerzôket emlékezetesekre és feledhe-
tôkre választja szét. A kulturális emlékezet olyan, mint a rosta: lyukas. A mûvek ál -
lan dóan rostálódnak, mindazonáltal a kirostálódott mûvek, ha tárgyi értelemben
megmaradtak (márpedig a szövegkultúrában erre minden esélyük megvan), akkor
új ra meg újra a rostába kerülhetnek, míg más, eladdig hatalmasnak vélt mûvek
idô vel olyan jelentéktelenné válnak, olyan apróra zsugorodnak, hogy kihullanak a
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rosta likain. Hol idôznek hát azok a mûvek, amelyeket aktuálisan fe le dés borít, az
em lékezetben éppen nincsenek jelen? Vajon egyáltalán nin cse nek jelen vagy csak
ak tuálisan nincsenek jelen? Potenciálisan tehát jelen van nak − felidézhetôek, ak -
tualizálhatóak. Miért jelenik meg egyáltalán − persze min dig csak utólag − veszte-
ségként, hiányként ennek vagy annak a mûnek és szerzônek a ki ros tálódása, ki -
kopása, kihullása a közös emlékezetbôl? Kinek áll hatalmában vagy módjában ros-
tálni vagy beleszólni a rostálásba, megakadályozni ennek és elérni annak a mû -
nek, szerzônek a kirostálódását? Végezetül pedig kinek a munkája, kötelessége,
elô joga a rostálás, amit esetleg még akkor is állandóan végez, ha ennek nincsen
tu datában. A rosta legismertebb módja vagy formája: a kánon.
Kirostálhat mûveket az idô, a kortársi rosszindulat, az olvasói értetlenség, az

ideológiai cenzúra, a könyvtárakban vagy digitális tárolókban ôrzött mûvek özön -
vi zétôl fulladozó utókor feledékenysége vagy felejtéskényszere, az ilyen-olyan
kultúrpolitikák, melyek tudvalevôleg egyben mindig emlékezetpolitikák és felej-
téspolitikák is. Gondoljunk csak hirtelenjében a damnatio memoriae római jog -
gya korlatára (ez persze elsôsorban a kárhozatos emlékû uralkodó képmásának tö -
röltetését jelentette, de a feledésre ítélés a nevére és az emlékét megörökítô króni -
kák szö vegére is kiterjedhetett), amely mindennapos gyakorlattá vált a totalitárius
dik tatúrákban, bár olykor − kétségkívül anakronisztikusan, tehát politikailag is ér -
tel met lenül − még ma is elô-elôfordul, hogy politikai döntéshozók a történetileg
ki a lakult közösségi emlékezet nyilvános tereiben neveket, képeket, mûveket tö -
röltetnek. A szakirodalom felejtés-stratégiákról, szervezett felejtésrôl beszél ezzel a
gya korlattal kapcsolatban. 
Napjainkban azonban az ilyen felejtésAfelejtetés is csak mozzanata az általános,

semmiféle politikai akaratra vagy kulturális kánonra vissza nem vezethetô struktu-
rális felejtésnek. A digitális adatrögzítéssel és a világhálóval végképp a kulturális
em lékezet antikváriusi felfogása diadalmaskodott a meritokratikus-elitista és a dia-
logikus-demokratikus kulturális emlékezet felett. Elôbbivel elsôként talán Nietzsche
szállt szembe A történelem hasznáról és káráról címû, a historizmus ellen írt köny-
vében, a kulturális emlékezetnek ezt az antikváriusi felfogását „a vak gyûjtôszen -
ve dély undok színjátékának” nevezve, ami szerinte nem más, mint „mindennek
össze kaparása, ami csak valaha is történt”, azaz tárgyiasult, rögzült, ténnyé vált,
meg meredt és megmaradt. A kulturális emlékezet e mennyiségi és formális felfo-
gása azonban egyenlô a kulturális emlékezet halálával. Ebben a felfogásban az
em lékezet olyan hely, ahová válogatás nélkül mindent összehordanak, pusztán
azért, mert volt. Az információs tárolóhelyeken felhalmozott és megállás nélkül nö -
vekvô láthatatlan adattömeg hozzáférhetôsége, kereshetôsége éppannyira formális
és absztrakt: bárki hozzáférhet bármihez, ha belépett a rendszerbe és tudja, mi hez
akar hozzáférni, tehát nem csak szórakoztató tartalmakat keres a billentyûk össze-
vissza nyomogatásával. A rendszer csak azt tudja biztosítani, hogy elvileg min denki
és elvileg mindenhez hozzáférhessen, azt már nem mondja meg, mi az, amihez hoz-
záférhet, mire érdemes rákeresnie: nem választ szét, nem különböztet meg, nem
kapcsol össze, nem rangsorol minôségi kritériumok szerint semmit. A mi nôségi meg-
különböztetéshez szükséges tudás csakis kívülrôl hozható be: részben tu datos szak -
mai érdeklôdés, részben a régi szövegkultúra „bennszülöttei” számára ele ve adott
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értékkritériumok formájában. Egyébként pedig csak „szörfözni lehet”, klikkelgetve,
ide-oda szökdécselve az új mesterséges emlékezet elvileg határtalan, át  lát hatatlan,
kiismerhetetlen, semmiféle értelmi alakzatba nem rendezôdô zsibvásárában. 
Egyfelôl minden, ami kulturális értelemben tárgyiasult és nyomot hagy a digita-

lizált emlékezet végtelen tárolóhelyein, feledhetetlenné vált, de nem abban az érte-
lemben, hogy az emlékezethez − a minôségi és szellemi értelemben vett közös
em lékezethez − járul hozzá, hogy ezt az emlékezetet alkotja vagy gyarapítja, ha -
nem tisztán tárgyi értelemben, abban az értelemben, hogy megmarad és elvileg
hoz záférhetô. Gyakorlatilag csak a véletlen aktualizálhatja, akkor viszont csak egy
pillanatra, amíg a szórakozottan kalandozó, tárgyról tárgyra ugrándozó felhaszná-
ló csodálkozva megállapodik rajta, hogy a következô pillanatban már el is felejtse.
A kulturális emlékezet helyére a tartalomszolgáltatás lép, amely azonban nem
eredményez semmiféle közös emlékezetet, érvényességigénye nem valamilyen
konkrét tartalomra vonatkozik (az bármi lehet), hanem a technikai kiszolgálás
minôségére (egyetlen klikkre, mint parancsszóra palackból szabadult szellem,
minden egyes felhasználó lába elé hord válogatás nélkül minden elérhetô adatot,
olykor annyit, hogy ki sem látszik belôle). Minden adat hozzáférhetôvé válik, csak
a tudás nem válik hozzáférhetôvé ezáltal; még annak a tudása sem, hogy mi hez és
mi végre kellene hozzáférnie egyik vagy másik adatbázisban ahhoz, hogy megbíz -
ha tó, érvényes tudást szerezzünk valamirôl. Ez a tudás egyelôre kívül van ezen a
végtelen mesterséges emlékezeten és csak kívülrôl szerezhetô be a lehetô legha-
gyományosabb utakon és módokon: például a képzésben, a személyes érintke-
zésben, az élô kommunikációban, könyvekbôl, az itt-ott még megmaradt mester
és tanítvány viszonyban, és így tovább. Az adatbázisokból nem vezet semmiféle út
a tudás (a szellemi tudás), a mennyiségbôl a minôség felé. Az adatbázis gyakran
nagyon jól használható annak, akinek van már valamilyen tudása és tudja, hová
kell nyúlnia, hogy ezt a tudást gyarapítsa, ellenôrizze, kipróbálja; de aki ilyen
tudással nem rendelkezik, minden tekintetben elveszett ember. Az internetezésbe
belefeledkezô ember igen gyakran mindent elfelejt maga körül, elfelejti az életet, a
másik embert, megfeledkezik testi és lelki szükségleteirôl, megfeledkezik önmagá-
ról is. Bizonyos értelemben önkívületbe kerül. Aki az információs univerzum háló-
jába gabalyodik, olykor valóban a hálóban kapálózó legyecskéhez lesz hasonla-
tos, amelyik nem képes többé kikeveredni a hálóból. A hasonlat erôsen sántít,
hiszen legtöbbször nem is akar belôle kikeveredni, mert ez a világ fölé szövôdött
világháló „tartja meg” a semmiben: legfôbb menedékévé és boldogságává válik,
az abszolút emlékezet látszatával ruházza föl a teljes feledést.
Az ismeretek mennyiségileg korlátlan gyûjtôhelyeként felfogott, semmiféle fe -

ledést nem ismerô mesterséges emlékezet a kulturális emlékezet halálához vezet.
A kulturális emlékezethez mint valamely közösség elevenen mûködô emlékezeté-
hez a felejtés is hozzátartozik. A kulturális emlékezet mennyiségi (antikváriusi) fel-
fogása mindenféle felejtést az emlékezet károsodásaként, romlásaként, szükségte-
len rosszként, feltétlen veszteségként könyvel el. De ambíciója csak a tudás be -
gyûjtéséig terjed, hogy mit kellene ezzel a mérhetetlen mennyiségû tudással kez-
deni, arra nemcsak nem ad feleletet, de olykor − a szabadság nevében − büszkén
vissza is utasítja, hogy feleletet adjon: mindenki azt csinál, amit akar. Minden fele-
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dés veszteségként való felfogása, a felejtésfolyamat mesterséges torlaszokkal −
könyvtárakkal, levéltárakkal, irat- és kézirattároló intézményekkel, digitális adat -
tárolókkal − való feltartóztatása − látszólag paradox módon − nem az em lé kezet
meg erôsödéséhez, hanem elsatnyulásához, elhalásához vezet, nem gazdagodását
és eleven mûködését biztosítja, hanem kiüresedését és megmerevedését segíti elô.
Hans Magnus Enzesberger egyik verssorát idézve: „aki tárol, az felejt”. Az egyre
növekvô adattömeg súlya alatt görnyedô, túlinformált társadalom számára, mint
aho gyan azt Harald Weinrich a felejtés mûvészetérôl szóló kul tur történeti mû -
vében oly szellemesen mutatja be Heinrich Böll Az eldobó címû novelláját elemez-
ve, már nem az emlékezés mûvészetének (ars memoriae), hanem a felejtés mû -
vészetének (ars oblivionis) az elsajátítása és bátor gyakorlása. A természettudomá-
nyos kutatás terén Weinrich egyenesen oblivionizmusról, az „értelem által vezérelt
in formációelhárításhoz” elengedhetetlen, új kompetenciáról beszél. Azért elenged-
hetetlen a tudományos kutatás terén valamilyen felejtésstratégia ki dolgozása és al -
kalmazása, mert ha a kutató a régi tudomány „memorializmusát” követné és meg -
pró bálna minden információt elérni és feldolgozni, akkor soha nem jutna el saját
fel fedezéséig, saját hipotézise megfogalmazásához és bizonyításához. A humántu-
dományokban, de különösképpen a mûvészi szó, az irodalom területén az elavu-
lás persze egészen mást jelent, mint a természettudományban, úgyhogy az oblivi-
onizmus, vagyis a kifejezetten felejtendô szövegtartomány körül ha tárolása nehéz,
koc kázatos, tulajdonképpen lehetetlen vállalkozás, bár nem lehet megkerülni. Az
iro dalmárnak a siker érdekében − írja Weinrich − egyszerre két oltáron kell áldoz-
nia, két istenségnek: az egyik az emlékezés istensége − Mné moszüné −, a másik −
Lé thé − a feledésé.  
De a kultúrafelejtésnek ez csak egyik, már az írás „feltalálását” követôen meg-

fogalmazott problémája. Gondoljunk Platón Phaidroszában az írás „varázseszkö-
zét” föltaláló TothAHermész isten és Thamusz fáraókirály szóváltására, mikor a ki -
rály az írást az emlékezés varázseszközeként bemutató Tothnak azt mondja: nem
az emlékezés, hanem az emlékeztetés technikáját találtad föl, amely teljessé fogja
tenni a feledést. A tudás, az ismeretek kihelyezôdése az eleven, kommunikatív
em lékezetbôl a papírra, soha nem látott mértékû feledéshez kellett vezessen, noha
a közvetlen szellemi forgásból kiesett ismeretek rögzítése soha nem látott mennyiségû
„holt tudást” eredményezett. Az emlékezet mai kihelyezése a digitális információ-
rögzítés végtelen tárlóiba, a fejben tartható és tartandó, a memorizálandó tudás
olyan mértékû összezsugorodásával járt együtt, hogy már-már totális feledésrôl le -
het beszélni. 
Mannheim Károly − a régi modern idôk egy jellegzetes problémáját, a nemze-

déki problémát tárgyalva − még azt írhatta: „a mi társadalmi életünkben az új em -
berek állandó belépésének ténye egyenesen olyasminek fogható fel, mint ami el -
lensúlyozza az egyéni tudatok parcialitásának tényét. Igaz, hogy új emberek új fel-
lépése minduntalan megrendíti a felhalmozott javakat, de öntudatlanul is megva-
lósítja a szükséges új szelekciót, a meglevô revízióját, megtanít arra, hogy elfelejt-
sük mindazt, ami nem használható többé, hogy vágyódjunk mindarra, amit még
nem vívtunk ki. (…) A társadalmi történésben a régebbi nemzedékek kihalása a
szük séges felejtést szolgálja. Társadalmunk továbbéléséhez a társadalmi emlékezet-
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re, a felejtésre és az újrakezdôdô cselekvésre egyaránt szükség van.” A fiatalabb
generációkban ma már nem ez a társadalmilag szükséges feledés valósul meg,
hanem a teljes feledés, éspedig nem valamiféle szubjektív feledékenység, „lukas
emlékezet”, „rossz memória” formájában, amelyért kárhoztatni lehet a felejtôket (a
feledés mint morális vétség, nemtörôdömség, restség, tudatlanság, tompaelmé jû -
ség), ez esetben a fiatal generációkat strukturális feledés jellemzi, amin azt értem,
hogy az emlékezet az egyes fejekben nem áll össze semmiféle értelmi alakzattá,
egy halom összefüggéstelen adatra esik szét, amelyet csak a véletlen kapcsol össze
esetlegesen vagy ötletszerûen, például ilyen-olyan vélt vagy valóságos alaki vagy
mo tivikus hasonlóságok alapján. A mesterséges emlékezet tárolóhelyein felhalmo-
zott tudás olyan, mint egy hatalmas világturkáló: nem ezt vagy azt keresik az isme -
re tek színes rongyhalmában (így persze azt soha nem is lehetne megtalálni), ha -
nem csak úgy turkálnak benne, hátha találnak valamit, valami tetszetôset, kedvük-
re valót, ami egyszer még jó lesz valamire. Hol ezt, hol azt a furcsaságot húzzák
elô az adathalomból, hogy ismeretként raktározzák el a teljes tudatlanságot, böl-
csességként ünnepeljék az áltudást, megtalált bizonyosságként a tökéletes esetle-
gességet. Elképesztô a képeknek, hangoknak, szövegeknek ez a globális zsibvásá-
ra és bárkit könnyen rabul ejt a kötetlen szabadság élménye, az erôfeszítésnélküli-
ség örömteli légköre, hogy itt semminek nincs következménye (erkölcsi, szellemi
kö vetkezménye sem), hogy mindenféle kötelezettség, feladat, cél nélkül naphosz-
szat bámészkodhat és csellenghet az ember e végtelen turkálóban, hogy végül
éppannyira üres kézzel és üres fejjel távozzon innen, ahogyan érkezett. Az öröm
már nem a tudás öröme, hanem a klikkelésé, az ugrándozásé: a tudáselemek meg-
bízhatóságát, hitelességét az ugrándozó nem ismeri, általában nem is foglalkoztat-
ja ez a kérdés, mámorossá teszi, hogy − látszólag legalábbis − akadálytalanul vagy
épp erôszakosan, puszta kíváncsiságból vagy szórakozásból törve fel kódokat és
rend szereket − beléphet szinte bárhová, a csöppnyi tudástól kótyagosak magabiz -
tos ságával mondhat véleményt bárhol bármirôl és bárkirôl, mindent nyilvánosság-
ra hozhat, közzétehet, amit csak akar, legfeljebb egy-egy helyen kell számolnia
szû rôkkel és korlátozásokkal. De a tartalomszolgáltatók közül csak azok vetemed-
nek ilyesmire hatósági kényszer nélkül, akiket nem kizárólag a belépések számá-
nak piaci szempont vezérelte maximalizálása érdekel, hanem ezen kívül valami
más is: nem szeretnék, ha oldalaikat teljesen elöntené a verbális csatornaszenny és
azt sem, ha az ide  ológiai agymenésben szenvedôk állandó ürítôhelyeivé válnának. 
A strukturális feledés másik összetevôje az úgynevezett képi fordulat (iconic

turn, pictorial turn), a szövegkoherenciára épülô kulturális emlékezet elmerülése
a mindenféle koherenciát felbomlasztó technikai képfolyamban, amely egyszers-
mind a totális feledésfolyamat is. Ahogy Franz Kafka mondja: „Semmi, csak kép,
sem mi más. Teljes a feledés.” A feledés régi, modern fogalma − mint már mondtam −
döntôen szövegekre és szövegek szerzôire vonatkozott. A szövegko he rencián ala-
puló kulturális emlékezetben minden további nélkül elképzelhetô és le hetséges
volt, hogy elhomályosult, feledésbe merült szövegeket, mûveket, szer zô i neveket,
irányzatokat „visszahozzanak az emlékezetbe”, új értelmi összefüggések közé he -
lyezzék, újraértelmezzék, aktualizálják ôket. A megállás nélkül és egyre kevésbé
percipiálható gyorsasággal tovahömpölygô technikai képfolyamban − e folyamatos
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feledésfolyamatban −, amely felbomlasztja és feloldja magában mind a rituális is -
métlés, mind a szövegkoherencia régi emlékezetalakzatait, és a nél kül, hogy −
egyelôre legalábbis − saját alakzatokat, új konnektív struktúrákat ho  zott volna
létre, ez a fajta leletmentés, ilyen-olyan elfeledett mûvek, szerzôk ak tualizáló újra -
ér telmezése és a kulturális emlékezetbe idézése képtelen vállalkozás. 
Mennyiségi értelemben senki és semmi nincs elfelejtve többé. A digitális adat -

bá zisokban minden elfér; bárki bármilyen néven bármit hoz is létre a hálón, adat-
ként nyomódik le benne és elraktározódik; minôségi értelemben viszont minden
és mindenki el van felejtve, kiváltképp feledve van a szöveg mint a textuális kohe-
renciára épülô emlékezet kötôszövete, de még ezen belül is kiváltképp feledésbe
merül a tiszta szövegirodalom, vagyis a − Hans-Georg Gadamer kifejezésével élve −
primér vagy eminens szöveg, a szövegként létesülô irodalmi alkotás. Ez a feledés
nem örökre szól és − amennyire ez ma megítélhetô − a régi, szétesô emlékezetnek
nem minden egyes elemét sújtja egyformán. Elsôdlegesen a szövegek koherenciá-
ját sújtja, azt az értelmet vagy értelemösszefüggést, amely egymáshoz fûzte ôket és
hüpoleptikusan továbbfûzhetôvé tette a kulturális emlékezet értelmi szálait. Az iro-
dalom, ha persze nem is az örök feledés, de mindenesetre a nagy emlékezetkiesés,
a nagy feledés korszakába lépett. Elképzelhetô, hogy lesznek, akik ezt a megkötô
ha gyomány és a kánonok fogságából való szabadulásként, már-már valamilyen
kulturális amnesztiaként üdvözlik, de amíg új alapokon új, a réginél talán tága-
sabb, rugalmasabb, nyitottabb emlékezetalakzatok nem jönnek létre, addig a pusz-
tulás fölött érzett öröm vagy elégtétel érzése aligha lehet felhôtlen. Nem minden
pusztulás, fôképpen pedig nem automatikusan válik új születések és újjászületé-
sek elôfeltételévé. 
Holnap itt, Debrecenben egy középiskolába megyek rendhagyó irodalomórát

tar tani Örkényrôl, a Tótékról, és a groteszk irodalom világképérôl. Mivel tudom,
hogy akik elôtt beszélnem kell, mindenekelôtt az internetrôl szerzik be ismeretei-
ket, az interneten néznek utána mindennek, amire éppen szükségük van, mihez-
tartás végett, de még puszta kíváncsiságból is, beütöttem a Google keresôjébe − mi
másba? − az Örkény nevet. Ismeretlenek által kidolgozott érettségi tételek tömege
öm lött elém, néhány közhelyektôl hemzsegô tanulmány, de − elsô, második, soka-
dik körben is − szinte semmi érdemleges, semmi, ami igazán kedvet csinálhatna
egy „tantétellé”, „kötelezô olvasmánnyá” vált mû elolvasásához: sivárság, szellem-
telenség, banalitásözön − információs homoksivatag, amelyben a homokszemek az
adatok, méghozzá a megfoghatatlan, tökéletesen bizonytalan, olykor egyenesen
téves, félrevezetô adatok (téves és ellenôrzött adatok békésen megférnek egymás
mellett, anélkül, hogy valaha is kiderülhetne, melyikük hamis és melyikük igaz).
Azt hiszem, az oktatásban külön tárggyá kellene tenni az éppen aktuálissá váló
oldalak közös böngészését az osztállyal, másként elnyeli a gyerekek maradék kép -
ze lôerejét, olvasási kedvét és szövegértési képességét is az információs homoksi-
vatag. A totális feledéssel való szembeszegülés elsô körben a hálón megjelenô
adattömeg értelmezô megkülönböztetését, artikulálását, szétválasztását és össze -
kap csolását jelentheti, a hiteles tudáshoz vezetô utak feltárásának szándékával,
amely jó esetben a megértés, az értelmezés és az alkalmazás kis hermeneutikai oá -
zi sainak kialakítását eredményezheti.
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Végezetül: elfeledett írókról, mûvekrôl beszélni és így módolni ki azt, hogy
vissza térjenek a kulturális emlékezetbe vagy legalábbis helyükre kerüljenek ben -
ne, új helyre, más, méltóbb helyre, bárha nemes, számomra mindenképpen anak -
ro nisztikus vál lal kozás ma, amikor maga az irodalom merül feledésbe a szövegko-
herencián alapuló, történetileg generálódott, kánonokban megkötött kulturális
emlékezet megkövülésével és az információs képsivatag mindent elborító homok -
ö zönével. Ez a fe ledés nem esetleges, hanem strukturális; nem részleges, hanem
to tális; nem ennek vagy annak a mûnek vagy életmûnek az elfeledése, hanem an -
nak az elfeledése is, mire jó egyáltalán a szövegirodalom, mivel boldogíthat régi és
új szö vegek, mûvészileg megformált szövegek értelmet, figyelmet próbára tevô, fá -
rasztó ol vasása. A legrosszabb amnézia ez, mert a totális feledés az emlékezés to -
talizálódásának látszik: miközben lassacskán minden memorizált tartalomtól mint
fe lesleges tehertôl megszabadítjuk tudatunkat és semmire nem emlékezünk, egy-
felôl azzal áltathatjuk magunkat, hogy fejünk ezáltal új gondolatokra és új dolgok
be fogadására válik szabaddá, másfelôl pedig azzal, hogy a gépi memóriába men-
tett és bármikor letölthetô adatok tömege nem vész el emlékezetünk számára. Ez
ellen a totális feledés ellen lehet küzdeni a múlt felôl, konzervatív alapon, reakci-
ósan, de feltartóztatni a feledésfolyamatot nem lehet. Ellene dolgozunk mindany-
nyian, itt és most is, akár tudatában vagyunk ennek, akár nem, de ami ma szét-
foszlóban van − a nemzetenként eltérô arculatú, de egyformán a textuális kohe-
rencián alapuló kulturális emlékezet − nem hozható vissza és nem tartható fel, sem
ri tuális ismétléssel, sem kánonokkal, sem közös emlékezôgyakorlatokkal. Lehet
ezen kétségbeesni és lehet kísérletet tenni a közös emlékezetnek a személyes eg -
zisztencia alapjára helyezésére, arra tehát, hogy legalább ebben a formában fenn -
tart suk. Talán nem is annyira azért, hogy megmentsük, hanem mert nem lehet,
vagy mi legalábbis nem tudunk nélküle élni. A túlnyomó többség azonban látha-
tólag elég jól megvan kulturális emlékezet nélkül is, ha pedig mégsincs jól meg,
nem tudja, miért, és a maga módján védekezik rossz közérzete, magánya, a közös
em lékezet elvesztése ellen (szektásodás, törzsiesedés, kábítószer, antidepresszán-
sok és a függôség ezer más, szub limáltabb módja és formája). 
Kialakulhat-e egyszer majd ebbôl a mai strukturális emlékezetvesztésbôl vala-

milyen új, a textuális koherencia kulturális emlékezetét felülmúló közös emléke-
zet? Ezt éppoly nehéz ma elképzelni, mint az internetes közvetlen demokrácia mû -
ködését, noha mindennapi életünk, érintkezési módjaink − vásárlástól a társas kap-
csolatokig − egyre mélyebben ágyazódnak az új médiumba. Az életvitel és az
érintkezés, a közös gyakorlat és a közös tudás soha nem látott új szervezésmódjai
mint lehetôségek megvannak az új médiumban. De minôségi fordulatra, belsô for-
dulatra és teljes fordulatra volna szükség ahhoz, hogy az a mérhetetlen mennyiségû
adat tö meg, amely a mesterséges emlékezet tárolóiban óráról órára, napról napra,
évrôl évre elraktározódik, valamilyen valóságos, eleven kulturális emlékezet anya-
gává vál hasson, amelynek folytonosan cserélôdô elemeit és állandó elemeinek
cserélôdô értelmezéseit az életfolyamat kulturális szükségletei határozzák meg, s
amelyet az emlékezés és a feledés egymással összefonódó folyamatai építenek fel
és rombolnak újjá. CBE
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Kényelmetlen tûnôdések 
C.

Tûnôdök, mielôtt eltûnök.
Vajda Mihály Sisakrostély címû könyvében lelek rá az alábbi gyöngyszemre:

„Lu kács egyike volt a legtisztességesebb embereknek, akit csak ismertem. De én
sem értem ma már s nem is fogom már megérteni, hogyan lehetett képes oly sok
os tobaságot összegondolni.” 
Kissé késôbb írott Szókratészi huzatban címû könyvében – elôször az Alföld

CAA7. és CAA8. évfolyamában olvashattam darabjait – Az ész trónfosztásáról Vajda
meg  jegyzi, hogy szerzôje „kifejezett butaságokat irkált össze, olyasmiket, amiket
nem gondolhatott. (…) hogy egy szót se értsen azokból a szerzôkbôl, akik ifjúko-
ra bálványai voltak!!!! Pedig megeshet, hogy már tényleg nem értett belôlük sem-
mit. Mi mindenre nem képes az emberi ész!”
Vajda Lukácsot és egykori önmagát sem kímélve, viaskodik Mesterével. Vég le -

tes kifejezései – „ostobaság, butaság, értetlenség” – ellenére, óvakodik egy hûvös
kö  vet keztetés kimondásától. Lukács harmincnégy évesen bekövetkezett megtérése
nem felszabadította, hanem haláláig megkötötte-beszûkítette elméjét. Gondol ko -
dó ként regrediált. Vagy, ha szôrszálhasogatón kívánok fogalmazni, megtérését kö -
vetô elmeállapothoz fixálódott, holott kivételes intellektusát nem vesztette el. Élet -
idô ben és mennyiségileg meghatározó oeuvrejének értéke korábbi mûveié alatt
ma radt.    
Hogy mindazonáltal néhány évtizeden át az utóbbi hatása alól a nyugateurópai

ér telmiségi baloldal – sôt fôleg az nem vonta ki magát –, a szekularizált és kellôen
dok trinér messianizmus, a nagy narratívum utáni vágy erejét, meg a fene jó dolgu-
kat mutatta. Lukács, persze, összes regressziójával, kihívó intellektuális jelenség
volt a sivár marxista egyenszövegek szerzôihez képest. Maga az összehasonlítás is
sér tô. Tehát felelôssége nagyobb, mint az övéké. A dogmatizmusnak számos a ki -
futása. Egyik különös változata volt Lukácsé, még ha adott körülmények között so -
kan sajátjukhozAmásokéhoz képest revizionizmusnak tekintették is. Ha hozzászá-
mítom azt a többletet, amit Lukács rendszeres személyes érintkezésben tanárként
nyújt hatott, úgyszólván szükségszerû volt, hogy közvetlen vonzási körében né -
hány évvel a holokauszt után, zsidóságuk terhétôl megszabadulni igyekvô, felet-
tébb kvalitásos fiatalok forogtak, akikben ellenállás jó ideig nem ébredt fel. 
Pedig ehhez nemhogy C956 után, de elôtte sem kellett nagy ész és tartás. Meg -

keresem régebben írt feljegyzéseimet egyetemi éveimrôl. Harmadévesként (C95F-
ben, huszonegyedik évemben), professzorom írásos javaslata révén, már használ -
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hat tam a Széchényi Könyvtár kutatói olvasótermét, ami a zárolt, értsd ideológiailag
ve szélyes mûvek olvasását tette lehetôvé. Félig autodidakta lettem. Elbûvölt a sze-
mélyiség összetettsége és a lelki megnyilatkozások szerves biológiai háttere. Egy -
úttal megragadott, ahogy Schopenhauer, Nietzsche és Freud látatták az embert. Új
vi lágot nyitottak, amivel még jó ideig nem sikerült boldogulnom. Ambivalenciám
pil lanatnyi leküzdésében segített, hogy „tudtam”, nem lehet igazuk. Alkati és élet-
kori optimizmusom sem volt összhangban azzal az ingerlô pesszimizmussal, amely
em berképükbôl sugárzott. 
Ugyanakkor Lukács György – akinek múltjáról pontosan annyi ismeretem volt,

mint jövôjérôl – könyvét (félreértés ne essék: ez nem volt tiltva), amelyben egye-
bek között Nietzschét, mint a polgári dekadencia és az ész trónfosztásának képvi-
selôjét leírta (a szó mindkét értelmében), nyomban rosszérzéssel olvastam. A kife -
je zés pontos, mert szerfölött korlátozott ismereteim miatt, Lukács állításai ellen
nem lettem volna képes tárgyszerûen érvelni. Kijelentéseinek végletessége és kí -
méletlensége (olyan szerzôkrôl, akikrôl bármit lehetett állítani, lévén hivatalból
véd telenek) azonban zavart, csak úgy, mint a nyakra-fôre elôrángatott Sztálin idé-
zetek, amelyek (C7-C8 éves korom ellenére) sértették gusztusomat. De a Le nin idé-
zetektôl sem voltam oda. 
Könyve taszító szellemiségének érzékelése ellenére, távol álltam még attól,

hogy belássam, az emberi elme egyik csodája, hogy nemcsak a teljes nem értéstôl
ké pes eljutni mégoly bonyolult jelenség megértésig, hanem, legalább ekkora szel-
lemi erôfeszítés árán képes megtenni a fordított utat is. Minél elvontabb szférában,
mi nél nagyobb elmeéllel mozog a dedukciók világában, annál inkább. Sem akkor,
sem késôbb nem hittem, hogy Lukács cinikus lett volna. Hosszú élete során csak
egyszer – akkor sem érdekbôl, külsô nyomásra – lépett a damaszkuszi útra. Hite
mel lett – ami ahogy nagy hithez illik, teljes abszurdum volt – mindvégig kitartott,
és önáltató módon tudásnak, sôt tudománynak tekintette. Megvallom, a követke-
zetességnek ez a formája cseppet sem hat meg. Nemcsak eközött és a cinikus kép-
mutatás között lehet választani, ott van – szép, Lukács szemében rút példák sora
tanúsítja – a téves választás belátása és felülvizsgálata. (Erre igazán találó a revizio -
nizmus ki fejezés).  
Ha Lukács megingathatatlan elkötelezettségét ôszinteségnek, egyenességnek,

ka rakánságnak fogom fel, a tisztességessége sem tagadható. Akkor imponáló, amit
C9C9-ben az ötödik hadosztály politikai megbízottjaként tett. Amikor tapasztalja,
hogy Tiszafüred reménytelen védelme során „a pesti vöröskatonák egy puskalövés
nélkül elszaladtak” – ahogy végzetes betegsége tudatában, az önéletrajzi vázlata
nyomán készült interjúban, C97C-ben elmondta –, rendkívüli hadbíróságot hív össze
és nyolc embert a fôtéren fôbe lövet. Mélységes összhangban meggyôzôdésével és
funkciójával. Akkor részvétele Nagy Imre kormányában, majd az a mód, ahogy kez -
dettôl fennálló tényleges ideológiai-politikai nézetkülönbsége szellemében le vált a
miniszterelnökrôl, ugyancsak tisztességét bizonyítja. Akkor az ész több értelemben
vett ismétlôdô trónfosztása rendkívüli, heroikus tisztességének a mutatója.
A Lukács-párthívek szemében nyilván szörnyû kihágás, hogy egy idült kívülál-

ló meri teljesítményének terjedelmes részét regresszívAfixálódó elmemûködés ered -
mé nyének ítélni. Mintha a bírálat joga csak a kör egykori tagjainak és elkóborolt
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követôinek járna ki. Voltaképpen így is igazolva, hogy milyen nagyszerû forrásból
ittak. A kihágás végképp iszonyatossá válik, ha a Mester morális teljesítményének ér -
tékét az intellektuálisnál is kevésbé vagyok hajlandó méltányolni. Igen, megdöbbenve
olvastam, hogyan adhatta írásba még DBB7-ben is Vajda, hogy Lukács az egyik legtisz-
tességesebb ember volt, akit ismert. Vajon – gonoszkodom – milyen le hetett a többi? 
De méltánytalan vagyok Vajdával szemben, mert gyanítom, éppen ô háborod-

na fel a legkevésbé szavaimon. Hiszen a Mester „elborzasztó, felfoghatatlanul
ízléstelen gyûlöletérôl” beszél „a reflektáló értelmiségivel szemben”, amit vitat ha -
tatlan öngyûlöletnek tart. Paradox módon, én nem érzek indíttatást pszichologizá-
lásra és evidenciaélményt se vált ki belôlem e diagnózis. Ám ha akár csak részben
találó, a tisztességgel hogyan fér meg? Lukács Szocialista realizmus kötetét Vajda
menthetetlennek tartja, mint roppant hazug mûvet. „Nem voltam képes többé nem
megvádolni szerzôje partikuláris lelkiismeretét is.” De szépen tetszett mondani.
Szó val, a szerzô szerfölött szelektív lelkiismerete, vagyis mégiscsak tisztessége a
kérdés. Miközben Vajda cseppet sem fogja vissza magát, Lukács mûveinek intel-
lektuális fogyatékosságait minôsítve, különösen nagy hangsúllyal ír erkölcsi szi-
lárdságáról, páratlan tisztességérôl. Amikor utóbb e téren mégis szépséghibákat
fe dez fel, a regisztrálás nyelve merôben más. Nem véletlenül. Nincs az a szóki-
mondó bírálat, amelyik bármennyi tévedést mutat ki a megtért Lukács
életmûvében, kétségbe vonhatná a briliáns intellektust. De ha a szerzô moralitása
kezdhetô ki, írásaiban és azokon kívüli attitûdjében, ami tôl a tényleges viselkedés
(tettek) elválaszthatatlanok, az ítélet súlyosabb. Fáj dal mas tudatosítani, hogy a szó
szerint félrevezetett (és sokakat félrevezetô) élet mû intellektuális botlásai – kár kerül-
getni – tisztességtelen eljárásokkal jártak együtt, hogy nehéz eldönteni, melyik melyi-
ket okozta. 
Egy ici-pici esettanulmány: C9F6-ban vagyunk Budapesten, Bibó István A ma -

gyar demokrácia válsága címû, C9F5-ben, a Valóság második számában megjelent
cikkének vitáján. Lukács György, A demokrácia válsága – vagy jobboldali kritiká-
ja? címen szól hozzá. Nyomban az elején ott a kedvelt, mellesleg nem is eredeti
pat ron: Bibó szubjektív szándékai és meggyôzôdése szerint hiába a demokrácia hí -
ve, objektíve kritikája jobboldali. Merthogy „a rendôrség kérdését apolitikusan,
szûk ’szakszerûséggel’ nézi.” Értsd, szól a kommunisták nyomulásáról és sokak bi -
zony talanságérzetérôl, félelmérôl.
Lukács történetfilozófus-ideológushoz illôn kívánja feltárni, miért tévesztett Bi -

bó irányt. „Bibó írói erénye, hogy jól ismer bizonyos elterjedt tömeghangulatokat,
hogy számol és szembenéz velük. (...) [Ám] Csak az objektív kérdések helyes meg-
oldása után találhatjuk meg a helyes módszert.” Amint a szubjektív jó szándék elis-
merése, az írói erényé is Bibó kvalitásainak, munkája értékeinek a kétségbevoná-
sa. „Írói erény” lehet „bizonyos elterjedt tömeghangulatok” ábrázolása, de „jó isme-
retük”, a „számolás” és „szembenézés” velük, „a tömegpszichológiai módszer” alap -
 ján lehetetlen, ugyanis a tudós=marxista elemzô „erényt” követel. Nyil vánvaló,
hogy Bibó nem, Lukács annál inkább a birtokában van, hiszen övé az egyetlen he -
lyes módszer. Az egyébként megtisztelô „írói erény” tehát fosztóképzô. Bi bónak
mint „bizonyos elterjedt tömeghangulatok” és „a tömegpszichológiai mód szer” isme -
rô jének, illetve alkalmazójának a beállítása degradálja erényét.
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„Bibó úgy számol minden tömeghangulattal, legyen annak tartalma bármennyi-
re irreális, mint alapvetô politikai ténnyel. (…) maga is tudja, nincs komoly ember,
ko moly tömegerô Magyarországon, amely a proletárdiktatúrát akarná. (…) A tö -
megpszichológiai módszer ilyetén elvont abszolutizálása, kizárólagossága döntô moz-
zanata Bibó módszerének; egyik döntô oka politikai következtetései helyte len ségének
(...) a kép, amelyet ad, hamissá kell hogy váljék (...) egészében véve ez a kép felüle-
tes pszichológiai konstrukciónak objektív jellemzéssé való felnagyítása. (…) Az ilyen-
fajta konstrukciók az utolsó évtizedekben nagyon divatban voltak. Hogy itt csak egy
magas színvonalú példára utaljak, itt van a Prohászka-féle tör ténetfilozófia.” (A netán
bizonytalankodó olvasónak: a szerzô Prohászka Lajos, aki egyáltalán nem Ottokár.) 
A méltatlan helyzetben is türelmes Bibó szokatlanul éles, de szokásosan kor-

rekt válasza mutatja, hogy eljárásának, megközelítésmódjának lényege a tét. „A
cikk  nek kétségtelenül van egy tudatos pszichologisztikus beállítása, azonban mé -
lyen megsértve kell visszautasítanom azt a vádat, hogy ennek köze volna a szel-
lemtörténeti beállításhoz. A cikk nem eszmerendszerekkel, világnézeti izmusokkal
s azok öntörvényû mozgásával foglalkozik, hanem reális pszichológiai tényekkel.”
Ter mészetesen, ebben is Bibónak van igaza. Lukács szakmailag is téves ítéletét
nyilván az a rendületlen törekvése motiválta, hogy a Magyar Kom munista Párt
véltAtényleges ellenfeleit támadva, Bibót diszkreditálja. Ezzel remekül megfért,
hogy onnan, ahonnan Lukács (le)nézett rájuk, Prohászka és Bibó hasonlóan ide-
genek és elfogadhatatlanok. Arra, hogy Lukács és Bibó közül ki adott hamis képet,
ab szolutizált és mivé nagyított fel konstrukciót, szót vesztegetni is kár. 
Még sincs ok – hallom a Lukács tisztessége mellett kitartókat – kétségbe vonni,

Lu kács ôszintén hitte, amit mondott. De ha ez volna a tisztesség ismérve, hogyan
ta gadhatnánk meg mindazoktól, akik annyira ôszintén hittek különféle ordas esz-
mékben, hogy a belôlük fakadó szörnyûséges tetteiket mindig magasztos er kölcsi
indítékok következményének tartották? Megnehezítve dolgomat, úgy teszek azon-
ban, mintha ezzel nem kellene számolnom. Tehát Lukács hitte, hogy Bi bó irreális
félelmekkel viaskodik. Hitte, hogy a proletárdiktatúra akarása Ma gyar or szágon az
itt élô „komoly emberektôl”, a tömegek történelemformáló erejétôl és nem egyet-
len távolabb élô embertôl függ. Hiszen miért is gondolhatott Lukács ar ra, hogy ha
Sztálin C9F6-ban nem látta megfelelônek a körülményeket Ma gyar ország „népi”
demokratizálására, abból semmi nem következett akár a jövô évre nézve?
E gondolat-nélküliség viszont azt követelte (volna) meg tôle, hogy közel hat -

van évesen is megôrizze hamvas naivitását. Kitörölve memóriájából a megelôzô két
évtizedben a lenini-sztálini Szovjetunióban szerzett tapasztalatait. Köztük lefogását
két hónapra, amelyet – a Vajdát lenyûgözô kihallgatási jegyzôkönyvek szerint is –
Lukács derekas tartással, lélekjelenléttel és fölényes intellektussal abszolvált. Ô az
említett interjúban szerencséjének tartotta, hogy „a lefogási kampány végén”,
C9FC-ben került sorra, „amikor már nem folytak azok a mindenféle kivégzések”.
Az is hasznára vált – jegyezte meg illô helyismerettel –, hogy „nagyon rossz laká -
som volt, és ez kevéssé gyakorolt vonzóerôt az NKVD embereire.”  
Lukács tehát legkésôbb a harmincas évek végétôl jól tudta, amit nem tudott

nem tudni, meg annál többet is. A felejtés káprázatainak csodájára járt Nietzsche és
Freud (akikért Lukács nem kimondottan rajongott). Mégsem volna életszerû felté-
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telezni, hogy néhány év alatt minden fontos tapasztalatát törölni lett volna képes.
A Bibóval folytatott koncepciós (ál)vita személyesen az ô ötlete volt. Amint a
Valóság fôszerkesztôje, Szabó Zoltán írja, miután visszaküldte a Bibó-levonatot a
nyom dába, a szerkesztôség belsô gárdájának két fiatal tagja a kommunista párt ve -
zetôinek a nevében is óvást emelt, mert a közlés „veszélyezteti a demokráciát”.
Szabó szerette volna egy vezetôségi tag szájából is hallani. Sokat nem kellett vár-
nia. Néhány óra múlva Révai – mivel gyengélkedett – a lakásába hívta. „Az volt az
el képesztô, hogy egy tömegpárt vezetôje, egy megszálló hadsereg és egy gyôztes
nagyhatalom árnyékában, az ellen ágált kitartó szenvedéllyel, hogy egy negyven-
oldalas értekezés egy ötszáz példányban kinyomtatott idôszaki folyóirat hasábjain
el juthasson az olvasóhoz.” Révai azzal fenyegetôzött, hogy a szedést a nyomdában
rendôrséggel foglaltatja le.
Mivel Szabó kilátásba helyezte lemondását, Révai az ugyanabban a házban la -

kó Lukácshoz fordult segítségért. Ô tökéletesen egyetértett régi jó barátja értékelé-
sével, de az elkobzás hatásánál a cikk megjelentetését is jobbnak vélte. Feltéve,
hogy majd a folyóiratban publikálandó vita a veszedelmes szöveget megfelelô he -
lyére teszi. Lukácsot tehát kizárólag a kérdéses akció politikailag káros következ-
ménye zavarta. Még csak nem is csodálkozott, hogy a friss magyar demokrácia el -
sô évében az egyik párt, történetesen a sajátja, képviselôinek egyáltalán ilyen gon-
dolatuk támad. Amint azt sem találta meghökkentônek (nemcsak a jelen, de a jövô
szempontjából), hogy a drasztikus beavatkozást meg is tudnák tenni. Kis párt
létükre is (már) kezükben a rendôrség.
Bár a vita során Révai mindent elmondott, amit a kulturális ügyek pártgazdája-

ként mondania kellett, az ötletszülô Lukács, aki akkor még javában benn volt a
pixisben, sem maradhatott ki. Felszólalásából Szabó kiemeli azt az állítást, hogy
Bibó írása eltereli a figyelmet az egyetlen aktuális veszélyrôl, a reakció restauráci-
ós kísérleteirôl. A tanulmány tehát „kiindulópontján támadta meg azt a dialektikát,
amelynek a kommunisták fokozódó alkalmazására készültek fel. Pártagitációjuk
ekkor már egyre inkább a jobbra taszítás és balra szorítás taktikáján alapult.” 
Lukácsnak sok éve volt fellépése következményeinek belátására (miként an nak

a szerepnek a felülvizsgálatára, amit egyebek között Hamvas Béla vagy Ne mes
Nagy Ágnes sorsa alakításában játszott). Ez valóban tiszteletre méltó: integritásról,
igaz ságszeretetrôl, méltányosságról tanúskodó megnyilatkozás lett volna. Hogy mi
tör tént alig pár év múlva vitapartnerével, Bibóval. Hogy a késôbbi alkalomról ne is
szóljak, amikor, mit ad isten, meg a párt, minisztertársak lettek, majd ismét hogy-
hogy nem, megint nagyon eltérôen végezték. Érthetôen. Vajda tételét alaposan ki -
forgatva, Bibónál tisztességesebb embert elképzelni sem vagyok képes. Éppen
ezért fel sem tehetô a szónoki kérdés: mit tett volna ô fordított helyzetben? Kizárt,
hogy akár hasonló helyzetbe (bármikor) kerülhetett volna. Az adott összefüggés-
ben, bizony, feladja a leckét. Nincs és, nincs is. Vagy vagy, ahogy Kier kegaard
nyo mán távoli (?) asszociációként felötlik.
Nem tudok arról, hogy a Bibót érô atrocitások ellen Lukács tiltakozott vol na. Ar -

ról sem, hogy kifogásolta volna az eljárást. Megbánta volna a saját korábbi fellépé -
sét. Bizonyosan nem helyAalkalom hiányában. A kérdéses interjú több száz oldalt
tesz ki, jócskán esik szó benne a F5-F8 közötti, majd az C956 utáni idô szak ról. Bibó
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neve el sem hangzik. Bármennyire méltányolandó, ezen nem változtat, hogy 57-tôl
Lu kács is azok között volt, aki „egy ideig részt vett bajba jutott em be rek segélyezé-
sében” (értsd: az elítéltek családjait) – mint az interjúvoló megje gy zi. 
A kérdezô maga is egykori „bajba jutott” (merôben más elôtörténettel ugyan,

mint Bibó, Kádár börtönét több éven át ô is megjárta): Eörsi István. A Mester halá-
la után, nem hagyja nyugton a kérdéses vita. Bár nézôpontom, okadatolásom és
hangvételem (könnyû nekem!) igencsak eltér az övétôl, a hetvenes évek végén le -
vont következtetései példásak. Kivált abban, ahogy felszaggatja a hazai politizálás
„törzsi gyökereit” (copyright Antall József). Tehát Eörsi: „Bibó intellektuális gyôzel-
mének oka (…) írói álláspontjának magasabb rendû moráljában rejlik. (…) a bibó-
ság az, ami a magyar közéletbôl C9C9 óta hiányzott és hiányzik. (…) (Lukács György)
Erkölcsi vereségét a Bibó-vitában – és nemcsak ekkor – az a fajta szellemi szolgálat
okozta, amit önként vállalt, amikor C9C9-ben a kommunistákhoz csatlakozott. (…)
Bibó István ellenben a szolgálat más útját választotta: intellektusát nem rendelte alá
kívülrôl jövô követelményeknek; minden szaváért személyében vál lalt felelôsséget.” 
Lukács miért érzett és emlékezett, gondolkodott és élt volna másként, hiszen

meg volt gyôzôdve még a legrosszabb szocializmus érdekében tett lépések jóságá -
ról is. A dogma olyan tétel, amely súlyánál fogva – különösen, ha magasról dobják
le – nemcsak a gondolatokat töri össze.

D.

„Nem meggyôzni akar, hanem felrázni.” Aligha tesz így az, aki rosszul érzi ma gát
bizonyosságtudat, ideológiaiAcsoportelkötelezettség híján. Karl Poppernek né -
mileg ellentmondva: a racionalista is hisz abban, hogy helytálló, amit gondol. De
ra cionális ellenérvek ráébresztik tévedésére. Tapasztalatai növekedésével képes és
hajlik korrekcióra. Kizárólag elméje racionális mûködésének elkötelezett. Intel -
lektuális kockázatvállaló. Kíváncsi természet mindhalálig. Az ismeretszerzés és a
fel dolgozás élvezetet jelent neki akkor is, ha az eredmény nem eget rengetô, nem
„hasznos”, nem kifizetôdô és semmiféle üdvözüléssel nem kecsegtet. Felvilágosító
attitûdje abból a vágyából fakad, hogy minél ésszerûbben bemutassa, miként lehet
gon dolkodni, miként lehet a kérdéses eredményhez jutni.
Ha az emberek a józan észre hallgatnának, nem volna rá szükség. Aki mindent

me gért, annak semmit sem lehet megbocsátani.
Ha valami bekövetkezik, amit kívántál, de roppant valószínûtlennek tartottad,

viselkedj úgy, mintha nem okozott volna meglepetést, hiszen fellépésed eredmé-
nye. Íme, páratlan éleslátásod és cselekvôképességed!
Az ésszerûség kigúnyolása, hogy az értelmetlen dolgok gyakran érthetôbbek,

mint az értelmesek.♦

Elmélet és gyakorlat köztudomás szerint egymást kontrollálják. Az elmélet nemde-
bár igaz, mert bizonyítja a gyakorlat. Ami pedig a gyakorlatban történik, csak jó le -
het, mert igaz elmélet irányítja.
„Többre tartom a szegényes életet egy demokráciában, mint a gazdagságot zsar -

nokságban” – így Demokritosz. Elkényeztetett ember. A mi alternatívánk régóta
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más: szegényes élet egy szervetlen demokráciában, illetve szegényes élet egy
tüch tig vagy slampos zsarnokságban. Az ész korlátait mutatja, hogy a választás
még sem evidensen egyhangú.
„Világos, hogy minden országban az szabadul fel, ami van. A demokrácia tulaj-

donképpen nem tesz mást, mint formáiban napfényre hozza azt, ami rejlik egy tár sa -
dalomban” – jegyezte fel valamikor angliai emigrációjában Szabó Zoltán. Sú lyosabb
ítéletet nem olvastam az elmúlt több mint két évtizedrôl és az elkövetkezôkrôl. 
A hazai hírek szerint az emberek minden korábbinál inkább kiábrándultak a

po litikusokból. Az emberek tehát úgy tesznek, mintha az általuk választottak nem
az ô képüket viselnék (képviselô). Olyan hírt még nem olvastam, hogy az embe -
rek minden korábbinál inkább kiábrándultak önmagukból. Az a borzasztó, hogy a
vá lasztottak nem rosszabbak, mint a választók.
A választók elvesztették maradék bizalmukat. Csak nehogy valaki megta lá l ja.
Nagy kár, hogy a demokráciához választók szükségesek!
Meghatározó tájékozódási pont. Elég ha csak megpillantjuk a képernyôn, és

már tudjuk, merre nincs kiút. De ez nem elô-, hanem utóítélet. Igaza van: ha ô a
ma  gyar, én csak európai vagyok.
A diktatúra ellenzékeként szerzett politikai-erkölcsi érdemek súlyosbítják a de -

mokratikus hatalomban késôbb elkövetett politikai-erkölcsi vétkeket. 
Ha történik valami, amit meg kellene magyaráznia, de erre képtelen, rögvest

vi lágossá teszi: semmi nem szorul itt magyarázatra.
Napóleon szerint – és ebben ô a szakértô – a fenségest egy lépés választja el a

nevetségestôl. A siralmast ennyi sem.
Ha azt várod, hogy X politikus megbukik, mindig igazad lesz. Csak az a kérdés,

megéred-e?
Sajnálatotok kimeríthetetlen, hogy a szegény besúgónak mi mindent kellett

kiállnia. Persze, én is felmentem ôt abban a pillanatban, amikor kiderül, hogy te -
vékenységével ártott saját karrierjének. A leleplezett besúgót megérteni törekszem,
de lelkiismeret furdalást nem érzek, amiért nem váltam spiclivé.
Menteni az utasokat egy zátonyra futott hajóról, semmi. Elhitetni velük, hogy jó

he lyen vannak, valami. Vonzó kilátásokkal kecsegtetni, hogy újabb utasok is jöjje-
nek, bravúr.
Kész szerencse, hogy a mértéktatás nem olimpiai szám.♦

Nálunk hovatovább csak zsidók használják a zsidó-keresztény kultúra kifejezést.
Teszt: ki az, aki század-, na jó, tizedmásodpercnyi habozás nélkül képes kimondani?
Az auschwitzi tábor parancsnoka, Höss kivégzése elôtt írta: „Ma már tudom,

hogy a zsidók kiirtása helytelen volt, teljesen helytelen. Az antiszemitizmus ügyét
nem vitte elôre, sôt pontosan ennek az ellenkezôje igaz.” Hössnek tehát a végsô
megoldással az volt az egyetlen baja, hogy nem volt végsô. Ha élne, bizonyára
megnyugvással tapasztalná, mekkorát tévedett. Munkája „az antiszemitizmus
ügyét” cseppet sem hátráltatta. 
„Az eljárás során egyszer megkérdezték tôlem, hogy antiszemita vagyok-e? Erre

a kérdésre nyíltan és világosan nemmel tudtam válaszolni.” Ilyen nyílt feleletet ad
minden antiszemita, amikor itt és most más válasz lehetetlen. És bizonyára minden
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antiszemita helyesli, hogy a válaszoló – nehogy félreértsék – kijelentéséhez hûvös
tárgyszerûséggel hozzátette: „Természetesen, annak híve voltam, hogy a házigazda
és a vendégsereg közti kérdést meg kell oldani.” Mármost csak egy kérdés maradt
függôben (ha ugyan): min változtatott volna, ha tudják, hogy Eichmann feljegyzé-
seibôl idéztem?

Animal Spirits címen jelent meg egy közgazdasági könyv. Furcsa és legkevésbé
sem egzakt gazdasági kifejezés. Hogy valamit mégis nagyon eltalált, mutatja, hogy
az „Animal Spirits, reviews” hívószóra a világháló D.C6B.BBB találatot jelez (amikor
a magyar fordítás fülszövege készült, „csak” a félmilliót közelítette). Pedig látszólag
csak abban volt eredeti, hogy a DB. század meghatározó közgazdásza, Keynes a
hat és félévtizeddel korábban közölt könyvében használt kifejezést (csak CCB.BBB
a találatszám) remek marketing érzékkel dobta be a köztudatba. Keynes az embe-
ri döntések bizonytalanságát észlelve hangsúlyozza, hogy e döntések mögött nem
a tiszta ész megalapozta pontos számítások, hanem „spontán cselekvésre késztetô
erôk”, az animal spirits állnak. A magyar fordító szavaival: „testünk egészséges
életerejét” követjük.
A spiritus jelentésével csak-csak elboldogulok. Szellô, fuvallat, lélekzet, élet,

sóhajtás, gôz, pára; de lélek, szellem, fennköltség, fönség, merészség, sôt dölyf,
gôg, dac, érzület, lelkesedés, ihletettség is. A jelzônek viszont semmi köze az ani-
mahoz, ami maga is szél, szellô, levegô, élet(erô), lélek, szellem; annál több az
animalhoz. Szelíden: élôlény, de inkább, nem félek kimondani, állat(i). Az animal
spirits tehát az elménkben mûködô testi-zsigeri-szervi: ebben az értelemben ani-
mális. Testiségünkhöz kötött életerô, amely döntéskényszerben létfenntartó csele-
kedetekre hajt, annak minden kockázatával. A könyv hosszú alcímének kulcssza-
va a drive. Az ösztön helyébe lépô kifejezés zsigeri funkciók élettani változásainak
következményeként fellépô biológiai állapotot, hajtóerôt jelent. Az éhség, szomjú-
ság, szex és fájdalom elsôdleges drivejaiból a szocializáció során másodlagos, szer-
zett driveok fejlôdnek ki. Az ember drivejai egyrészt eredendôen állatiak, másrészt
humánspecifikusak. Az ember nemcsak zóon politikon, hanem zóon oikonomikon
is, azaz (szûk és tág) háztartása menedzselôje; gazdasági állat.
Minden egyszerû volna, ha az animal spiritst megtestesítô driveok mindig

egészséges irányba löknének. De akkor hogyan magyaráznám a teljesítménytôl
elszakadó igényeket, a minden racionalitást felrúgó eladósodást; hogyan magya-
ráznám az intézményesült korrupciót? Egyik sem a gazdaság optimalizálását szol-
gálja. Annál inkább adott részek (pártok, szavazóik, klienseik, rokonaik) érdekeit.
És hogyan magyaráznám az elmét beszûkítô elfogultságot, dogmatizmust, fojtott
vagy éppen kitörô indulatokat? A gazdaságot és kultúrát egyszerre kisiklató mély-
séges idegenkedést az idegentôl? Hogyan magyaráznám az ideológiákká átalakuló
zsigereketAzsigerekig hatoló ideológiákat, amelyek megszabják, kit és mi mindent
kell gyûlölni?

Ahhoz képest, hogy semmiféle speciális adottságom nem volt; hogy soha nem
ittam szeszt senkivel párban, vagy nagyobb társaságban; hogy konferenciákon,
bár hol voltak, a fogadásokat, banketteket, sôt általában a társas összejöveteleket
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jórészt mellôztem; hogy nem vadásztam (emberre sem); hogy felnôtt életem során
akár az egy-, akár a több(i) pártot, egyáltalán bármiféle kört elkerültem; hogy pénz -
osztó pozíciót nem foglaltam el, igazán sokra vittem. 
Kár, hogy nem voltam tehetségesebb, de ha az lehettem volna, nem én len  nék.
Énvédelem: inkább alulmaradni igazságtalanul, mint vitán felül indokoltan.
Hosszú életembôl visszanézek és semmit se látok. Sikerült a múltamat teljesen

fel dolgoznom.
Könnyû memóriagyakorlat: felejtsd el kudarcaidat és emlékezz másokéira! Ne -

héz memóriagyakorlat: tanuld meg felidézni, amit sehogy sem akarsz!
A múlt (és a jövô) megismerésére irányuló törekvés legalább egy tekintetben

si ke res. Világosan kirajzolja a jelen képét.
A betegség olyan, mint a diktatúra: kiszolgáltatottá tesz. A szolgaság tehát be -

tegség, ezt értem. De hogyan lehet a szolgaság diktatúra?
Nem értem, miért mondják egyesek, hogy lélekben fiatalok maradtak. Elte kint -

ve attól, hogy még az együgyûeknek sem adatik meg, ami engem illet, annak örül-
nék, ha a testem maradt volna fiatal. A lelkem korával nincs semmi bajom.
Mikor fiatal voltam és idôtlenül sok idônek tûnt, ami elôttem van, nagyon türel-

metlen voltam. Most, amikor egyre fogy az idôm, egyre türelmesebb vagyok. Job -
ban belegondolva, nincs ebben semmi ellentmondás. Hiszen egyre kevesebbet
veszt hetek. Nemsokára csak az életemet. 
Elôny: már nem félek az öregkortól. 
Az öregség szerencsés esetben bölcsességgel jár. Gyakrabban azonban fáradt-

tá, a fáradtság pedig közömbössé tesz. Ha valaki úgy gondolja, hogy az egy -
kedvûség a bölcsesség jele, vagy éppen abból fakad, éppúgy téved, mint aki az
üldözôi elôl páncélruha mögé húzódó útonállót hôs lovagnak hiszi. 
Most is tudok örülni és szomorkodni, akárcsak fiatalabb koromban. Még csak

azt sem mondhatom, hogy örömre kevesebb alkalmam van, mint levertségre. De
valahogy az öröm el vesztette felhôtlenségét, és ez önmagában leverô. 
Különösen jól tudok aggódni. Érzelmeim tehát nem tompultak el, ami önmagá-

ban is örömforrás.
Amennyit gyengült külsô hallásom, annyit erôsödött a belsô. Felszabadultságra

még sem ok, mert folyton élesen hallom az óra ketyegését.
Ha újrakezdhetném, nem kezdeném újra.♦

A korai lázadóból valószínûleg megállapodott konformista lesz; a késôi nonkon -
for mistából viszont bizonyosan halott.  
Ha elvesztjük érdeklôdésünket önmagunk iránt, a világon már semmi sem ér -

dekel bennünket.
Az ember hajlamos a saját végét összetéveszteni a világ végével.
A választék zavarba ejtô bôsége miatt nehezen tudnék dönteni halálom módja

fe lôl és a végén még ott állnék élve.
„Két alma a polcon télire. Az egyik püffedt és rothadófélben. A másik fonnyadt

és egyre zsugorodik. Ha teheted, ezt a második, kemény, de könnyed módját vá -
laszd a megöregedésnek” – olvasom Tournier-nál. Ezek szerint szerencsés vagyok;
min denem megvan és mûködik, még ha ez-az csak kevésbé is. A választást alka-
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tom már rég elvégezte, nekem csak a felkért közremûködô szerepe jutott. A püf-
fedéssel és rothadással kényelmesen várhatok halálom utánig. 
A halál természetes, de abszolút különös. „Mindegyikünk az elsô, aki meg fog

halni.” (Ionesco) Vagyis: csak mások halála természetes.
Egy neves (és képzeljék el, ha képesek: mégsem magyar származású) divatter -

ve zô feltette a kérdést, milyen ruhát kívánnának az emberek viselni, amikor meg-
halnak. Ami engem illet, bár nincsenek ellenemre a morbid kérdések, a szóban
for gó telibe találta, hogy mi az, ami abszolút hidegen hagy. A magam viselete a
gon dom ebben a szokatlanul egyszeri helyzetben, amiben tartok tôle, rutintalansá-
gom miatt esetlenkedni fogok. Pillanatnyilag segít azonban túllépni (még létezô)
én határomon, hogy megcsodálhatom, mit tesz a mélységes szakmai kíváncsiság.
Az alkotó ember onnan ismerszik meg, hogy kérdést lát ott, ahol eddig senki sem.
Hogyhogy a vágyteljesülés lehetôségére éppen itt nem gondoltak? Döntse el a hul -
lajelölt maga, és ne a kórház, meg a legközelebbi hozzátartozók ízlése, miben mu -
tatkozzon a végén. Mennyivel kellemesebb a legutolsó divat szerint öltözködô hal-
dokló, mint egy divatjamúlt. És lôn. A válaszolók – nem tudom, kifélék – habozás
nél kül megneveztek drága ruhát (feltehetôen, a cipôrôl sem feledkeztek meg),
ami lyenre régóta vágytak, de nem tudták megfizetni. Bizonyára elképzelték, amint
kö rülöttük toporognak a rokonok, barátok, szedett-vedetten öltözve és sárga irigy -
sé gükben ilyen viseletben üti meg ôket a guta.     
Az egyes ember végének számos érzékletesen pontos változatát tudjuk elkép-

zelni. Nem így az emberiségének. Egyik katasztrófa-forgatókönyv ócskább, mint a
má sik. Pedig valamelyik valamikor valóra válik. A végtelenség felfoghatatlan, a
vég elfogadhatatlan.
A képzelet korlátlansága gyengeség. Sokkal könnyebb elképzelni valamit, mint

sem mit. A túlvilág természetes, képzeletbarát vidék, hiába teljesen irracionális.
Halálos ágyán Géricault jobbkezével rajzolta balkezét. Hogy a csodába rajzolta

vol na, ha egyszer jobbkezes volt?
Nem a halál embertelen, hanem a módja. „A legnagyobb méltóság amit a halál-

ban találhatunk, a megelôzô élet méltósága” – írja Nuland, egy sokat látott sebész.
Marad Nietzsche tanácsa: „Halj meg a megfelelô idôben.” Egészségesen meg -

hal ni. De akkor minek?
Vannak, akiket csak a halál tart életben. Annyira félnek tôle. Hiába: az apró,

felesleges, értéktelen, de valamiért szívünkhöz nôtt limlomhoz váltig ragaszkodunk.
Halálod után pótolhatatlan a hiányod – magadnak.
Az ember része a nála nagyobb ésAvagy tôle független természeti rendszernek,

amelytôl teljesen idegen a kérdés: mi az élet céljaAértelme. A régi rómaiak már fel -
is merték, hogy „a legjobb meg sem születni”, hiszen ekkor minden gondtól men-
tesülünk. De – nem feledhetô – minden örömtôl is. Ahogy nincs módunk csak az
utóbbit megélni, nincs módunk meg sem születni. „De ki az, aki közülünk ezt
megengedheti magának?” – kérdezte állítólag Alfred Polgar.
Aimer, c’est prendre le risque de mourir – olvasom egy említésre egyébként

nem érdemes francia regényben. Szeretni annyi, mint elfogadni a halál kockázatát.
Avagy: aki szeret, annak meg kell barátkoznia a halál kockázatával. Avagy: ha sze-
relmesek vagyunk, közelebb kerülünk a halálhoz.  
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A szerelem pokoli vállalkozás: maga a felfokozott élet, lüktetô intenzitás, a ha lál ár -
nyékában. „Most meghaltam” – mondják a szerelmesek magukhoz térve az ak tusból. 
Úgy érzik, érzelmeik csak velük együtt múlnak el. Csak a halál választhatja el

ôket; reszketnek, nehogy a másikkal valami végzetes történjen.
Többnyire azonban tapasztalni kénytelenek, hogy az idô a fájdalmas sebeket is

azért tudja gyógyítani, mert a megszokás minden érzést tompít; az hal el, ami
öröknek tûnt. 
De miért éppen ebben mutatkozna harmónia? Aki továbbra is elevenen érez,

még annál is inkább gyászolja az ôt ért veszteséget, mintha társa tényleg meghalt
volna. Hiszen él, netán virul, vele ellentétben, aki legszívesebben meghalna. 
A távolság csak akkor szépíti meg a dolgokat, ha közelrôl érintenek. Egyébként

elidegenít.♦

Az emberek érthetôen szívesen mondanak véleményt olyanokról, akikkel egy szót
sem váltottak. Kizárt, hogy rosszul ismernék.
Saját magunkról alkotott illúziónkat önismeretnek, másokról alkotott lesújtó vé -

leményünket emberismeretnek nevezzük. Aki pedig felcserélve maga helyett má -
sok iránt táplál illúziókat, naiv. Mára kiveszô félben lévô emberfajta.
Ha mégis megesne, hogy önmagunkról éppoly rossz véleményen volnánk,

mint másokról, életünk nem válna elviselhetetlenebbé. Elnézésünk önmagunkkal
szembeni szigorunk arányában nô. ♦

Néhány éve nem túl gyakran, visszatér egy álmom. Felnôttként, nem feledve státu -
somat, újból gimnáziumba kell járnom. Óraközi szünet van, fogalmam sincs, mi -
lyen óra következik. Megkérdek valakit (arcokat egyáltalán nem látok, neveket
nem tudok), lesz-e matek? Igenlô a válasz és rémülten veszem észre, hogy még a
fü zetet sem hoztam el, annyira nem készültem. Eddig megúsztam a felelést, de a
vé gén úgyis kiderül, teljesen készületlen vagyok. Semmit sem tudok. Fe lébre dés -
kor nagy-nagy megkönnyebbülés.
Megjegyzés: iskolába mindig szerettem járni. Leckéimrôl nem szoktam megfe-

ledkezni, a felelés-vizsgázás bármilyen formája általában serkentett és nem viselt
meg. Kimondottan jó tanuló voltam, bár a matematika (meg a fizika) nem feküdt
annyira, mint a többi tárgy. Tizenhárom éves korom nehézségein (két kínos fele-
lés után tanárom megérttette velem, hogy nem értem, amirôl azt hittem, tudom)
túl jutva azonban, mindvégig jelesen tanultam azt is.
Felütöm az Álomfejtést. Freud szerint a makacsul üldözô szorongásos vizsgaá-

lom helyébe az egyetemet végzetteknél a szigorlat lép. Ez nálam tehát nem vált
be, ami voltaképpen nem meglepô. Igen sikeres érettségi vizsgám (négy írásbeli,
hat szóbeli, nyolc gimnáziumi év követelményei alapján) megterhelésével a ké -
sôbbiek egyike sem vette fel a versenyt. De a magyarázatot nincs okom lesöpörni.
Gyermekkorban elkövetett hibák büntetéseinek kitörölhetetlen emlékei vannak
mö götte. Figyelmeztet, hogy utolér a büntetés, mert valamit mostanában nem jól
tettem; nyomja valamiért a felelôsség a lelkem. Végül is érettségem a kérdés.
Eszembe jut, hogy amikor a személyiség érettségének ismérveit tanítom, mindig
aláhúzom, ha mind megkívánom egy eleven embertôl, biztos lehetek benne, hogy
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nem megy át a vizsgán. Magamat sem tartom természetesen kivételnek, amit vi -
szont halkan az érettség újabb jelének tekintek.
Az álmodót nem terheli büntetôjogi felelôsség, de képzeletéért és gondolataiért

éppúgy felel, mint bármiért, ami az övé. ♦   

Márai nagy egyetértéssel idézi Marcus Aureliust: „negyvenéves korára egy férfi,
aki ben világít egy szikrája az értelemnek, mindent megélt és mindent tud, ami
elôtte tör tént az emberekkel, s ami az utána következô idôben történhet még.”
Ezzel szemben azt tapasztalom, hogy érnek meglepetések. Vagy azért, mert még
mindig nem tanultam meg kiszámítani, mi várható ettôl vagy attól – és ekkor értel-
memmel van a baj –, vagy azért, mert tényleg nem volt várható. Hacsak eleve arra
az álláspontra nem helyezkedek, hogy mindig mindenkitôl a lehetô legrosszabbat
várjam, va gyis semmit se várjak. Erre nemhogy negyvenévesen nem voltam, de ma
sem va gyok képes. Meglepôdni és akár kellemetlenül csalódni még mindig elvi-
selhetôbb, mint senkiben sem csalódni és semmin meg nem döbbenni.
Ami teljesen elôreláthatatlan volt, utólag teljesen érthetô. Vajon az elôbbi vagy

az utóbbi szól inkább elménk gyatraságáról?
Ha a sajnálat mentes az önsajnálattól, csak a jó illem jele. Nélkülözi az érzelmi

erôt és mélységet.
Bár vannak idôk, amikor csak a hôsies megszólalás indokolt, a terméketlenség

ak kor sem ok a dicsekvésre.
A gyávaság szégyenletes, mint minden, amiben zsigereink szava dönt.
Amikor valakinek nagyszerû teljesítményérôl értesülök, természetesen megcso-

dálom. De közelrôl csak akkor érint, ha a csodálatomba irigység is vegyül. 
Az irigy nem arra vágyik, amit megszerezhetne, hanem amit mások már meg -

sze reztek.
Az emberek értelmi képességei, noha nem kívánom túlértékelni ôket, jelle -

mük höz viszonyítva igen jók.
Az emberek egy részének az a mentsége, hogy olyan; másik részének, hogy

nem olyan, mint a legtöbb ember.
Mi várható attól a lénytôl, akinek hol a világ megváltása, hol a fogfájása borítja

el tudatát?  
Erényeiért már bôven meglakolt. Az élet azonban – konstatálja elégedetten –

igaz ságos. Bûneiért jutalmát mindig megkapja.
Ha az öndicséret valóban szaggal járna – ahogy mondják –, a gázálarc éppoly

min dennapi piperecikk lenne, mint az arcszesz vagy a fogkrém. 
Önbizalma töretlen. Sikerrôl sikerre bukdácsol.♦

A gyenge akaratú ember balszerencséje, hogy az akarat fejlesztéséhez is erôs aka-
rat szükséges.
A beszéd haszna, hogy legalább utólag gondolkodni kezdünk azon, amit elô -

zôleg mondtunk. „Ha az oroszlán beszélni tudna, nem értenénk, amit mond” – így
Witt genstein. És ha a farkas? (Elvégre, ember embernek…) 
Könnyû ellenállni másokat érô kísértéseknek. Az már valami, ha a sok minden,

ami a legtöbb embert kísérti, hidegen hagy. De ez a valami embertelen.
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Kínosak azok a szituációk, amelyekrôl se beszélni, se hallgatni nem tudunk.
Az udvariatlan ember szemünkbe mondja az igazat. Mennyivel különb az udva-

rias. Ô csak a hátunk mögött teszi. 
A lelkiismeretesség az udvariasság nemes formája.
Tárgyilagos az az ember, aki a mi véleményünkön van.
A jó társalgó mindig szórakoztató, mert hagyja, hogy jól kibeszéljük magunkat.
A sok ismétlés nyomán a mégoly érdekes dolgok is elvesztik érdekességüket.

Az unalmas dolgok viszont sziklaszilárdan megôrzik eredeti jellegüket. Az unalom
te hát örök érték.
A szorongót rendkívül nyugtalanítja, ha nem talál alapos okot a szorongásra.♦

Fontos a látás fejlesztése. Csukd be a szemed és nézz!
A csô nyilvánvalóan luk, amely körös-körül be van burkolva. 
Ha valaki állandóan a magasba néz, egyáltalán nem lesz magasabb, de a mel-

lette állókat alacsonyabbnak látja.
Nézem az augusztusi nyár tündöklésében a Lac Lémanon Genfben átívelô Mont

Blanc híd tövénél a Mont Blanc mindig hó fedte csúcsát. Valóban jól látható. De
mi ért ne volna az? Az ég ragyogó kék, ilyenkor minden élesen kirajzolódik, több
hegy is. Az élmény mégis rendkívüli, ami nem a jó idônek meg a jó szemnek kö -
szönhetô, hanem annak az ismeretnek (nagyképûen felkészültségnek meg mû -
veltségnek nevezném), hogy megtanultam, mit honnan hogyan és miért érdemes
nézni. Ha nem tudnám, hogy a Mont Blanc közel 5BBB méter magas és így a mar-
kánsan kivehetô közeli hegyek ellenére hozzávetôleg 9B kilométerrôl is megmu -
tat ja magát, nemhogy csodálnám, észre se venném. A zavaros helyzetek roppant
elô nye átláthatatlanságuk.
Az elôrelátás lehetetlenség: látni kell, hogy mi minden nem következik be.
♦ 

Gyorsan beszélni, lassan írni.
Írok és publikálok, mert jobbat nem tudok tenni. A megjelenés után bárgyú

mó don mégis mindig csodálkozom egy kicsit, hogy továbbra is minden úgy megy
a világban, ahogy eddig.

FERDINANDY GYÖRGY

Jegyzetfüzet
(British Gáz Lajos…)

Kék mûanyag táska, egyszerû, praktikus. A jobb alsó sarokban nyomtatott betûkkel a
British Gáz neve áll. Alatta pedig, fehér tintával, zsinórírással, egy keresztnév: La jos.
Húsz éve használom, húsz hosszú éve már, hogy minden reggel munkába me -

net újra meg újra elolvasom. Aki lát, nyilván azt hiszi, hogy ennél a multinál, a Bri -
tish Gáznál dolgozom. A felirat, a Gáz, jól tartja magát, de a Lajos már meglehetô-
sen lekopott.
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Régi történet. Fél évszázad múlt már el a forradalom óta, én mégis visszajártam
az Óvilágba, mint az apagyilkosok. Aznap Amszterdamból indult velem tovább a
vo nat.
Egyedül ültem a kupéban, azokat, akik az Újvilágban váltottak jegyet, az én

idômben még elsô osztályon utaztatták az európai vasutak.
Mit szaporítsam a szót: kiraboltak. Fényes nappal, az amszterdami pályaudva-

ron. Bekopogtak az ablakon, mutogattak, hogy menjek ki. Kimentem: gyanútla-
nok, hiszékenyek a hazajáró amerikaiak. Mire visszaértem, elemelték az irattáská-
mat, a kézikofferomat. Az volt a szerencsém, hogy még nem indult el a vonat. A
ren d ôrségen azt mondták, hogy akik így dolgoznak, marokkóiak.

Nem volt se pénzem, sem útlevelem. Semmi néven nevezhetô személyi papírom.
Az ôrsön felajánlották, hogy végigtelefonálják a hollandiai barátaimat.
Én csak azt láttam, ahogy hívják egymásután a számokat. Késôbb közölték,

hogy van valaki, aki befogad. Egy mérnök, akinek még a neve sem jutott eszem-
be. A Lajos.
Aki értem jött, csendes, komoly ember. Velem egyidôs, ô is – mint akkor

mondtuk – ötvenhatos. Csak éppen nem került át az Újvilágba, amikor elbukott a
for radalom.
Apró sorházban élt, mint a született hollandusok. Éva, a felesége zongoratanár-

nô, ha az emlékeim pontosak. Volt idôm megszokni az otthonuk nyugalmát: vár-
tuk, hogy megérkezzenek az amerikai papírok.
Lajos nap nap után bekocsikázott velem a követségre. Mindent – még a fe -

hérnemût is – tôle kaptam. És az övé ez a kék dosszié, ami azóta is itt van az aszta -
lomon.

Az ember igyekszik kiverni a fejébôl az ilyen kalandokat. Elfelejtettem én is Évát
és Lajost. Pedig azóta már hazaköltöztek ôk is. Itt élnek a közelben, valahol Káván
vagy Monoron. A levélben, amiben értesítettek, névtelen egzisztenciáknak nevezik
ma gukat.
Válaszoltam-e? Az biztos, hogy nem kerestem ôket. Mit mondhatnék nekik?

Van már házam, és nem rabolták el a papírjaimat. Pedig akkor, húsz éve, rémlik:
me gszerettük egymást. Az az apró sorház néha még felkeresi az álmaimat.
Hát errôl ennyit. Az amszterdami kalandból nem maradt, csak egy kék tok: a

Bri tish Gáz. És alatta, fehér tintával: Lajos.

(Íróiskolák…)

Ha jól emlékszem, az íróiskolák elburjánzása idején idéztem Füst Milántól, hogy az
al kotó munkához nemcsak szakmai tudás, hanem – a Mester szavaival – látomás
és indulat is szükségeltetik. És ha az emlékeim nem csalnak, idéztem azt is, hogy
a mû vészet a sérülteké. Más szóval, s a felsoroltak nélkül fölösleges az íróiskolák-
ban el  sajátított még oly tökéletes technika.
Olvasmányaim most arra ösztökélnek, hogy a tanulás védelmében is lejegyez-

zek néhány ide kívánkozó gondolatot. Klasszikusainkról sok mindent tudunk, de
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azt alig, hogy milyen úton tanulták meg a mesterségüket. Gyanítom, autodidakták
voltak. Olvastak. Mestert választottak maguknak, példaképet. Akik szerencsés
eset ben tanáccsal látták el a pályakezdô fiatalokat.
Mára mindez alaposan megváltozott. Kezdve azon, hogy az iskola csak a legrit-

kább esetben nyújt elfogadható nyelvismeretet. És még ritkábban olyan irodalmi
mû veltséget, amire az íródeák a régi korokban – szeretem így képzelni – támasz -
kod hatott.
Még csak olvasni sem tanul meg a növendék. Szerb Antal mondja valahol,

hogy számítása szerint mintegy ötszáz remekmûbôl áll a szigorúan vett világiroda-
lom. Hol van ma már az írópalánta, aki legalább ezen a félezer könyvön átrágja
ma gát?!
A fiatalok egymást olvassák. Kell ez is. Az autodidakta feladata nehéz. Tudom

jól, hiszen sokáig jómagam is magánszorgalomból, önképzéssel szereztem irodal-
mi tapasztalataimat.
Másrészt, korunk a gyors sikerek kora. Ma már egy hosszú élet munkájával

elért eredmény nevetséges dolog. Az sem szokás már, hogy egy idôsebb pályatárs -
hoz forduljon valaki. Tanácsot kérni a gyengeség jele. Még francia kiadómnál
meg tanultam, hogy minden szöveg gondozásra szorul. És hogy még a legnagyob-
bak is meghallgatják a korrektorukat. De hát ez Párizsban volt, és azóta elmúlt fél
év század is. Ki tudja, ma mi van.

A látomás és az indulat hiányát pótolni nehéz. Erre nem tud módszert ajánlani
sem milyen íróiskola. Most én is inkább azokról beszélek, akikbôl nem hiányzik az
al kotókedv és a képzelôerô. És akik – szerencsés esetben – még a sérülésekre is
szert tettek, amelyeket monumentális esztétikájában említ Füst Milán. Csak éppen
azt nem tudják, hogy az írás mesterség, amit hosszú évek munkájával el kell sajátí -
taniuk. Ha ezt elmulasztják, ha hiányzik belôlük az alázat, legnagyobbra törô ter-
veikbôl is csak szánalmas torzó lehet.
Példáimon – ezért is választottam ôket – csak hajszálon múlt a dolog. Melocco

Pé  ter önéletrajza – vele kezdem – megérdemelte volna, hogy értô kiadója és ter-
jesztôje legyen. A szélesebb nyilvánosságot nehezen fogja biztosítani számára a
„Mu ravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület”.
Íme egy kalandregény, amit – apáink szóhasználatával – „nem tud letenni az

ember”. A szerzô félévszázados önkéntes emigrációjából hazatérve írta meg nem
min dennapi emlékeit. Minden irodalmiaskodástól mentesen, önmagát sem kímélô
ôszinteséggel. És hát jól, élvezetesen, mert ez a világutazó menet közben minden
ar ra érdemes irodalmat végigolvasott. Megtanult mindent, amit csak megtanulhat a
ma gára utalt emberfia. 
Még esszéisztikus bölcselkedésekre is futja az erejébôl. Megkockáztatnám,

hogy kevés hozzá hasonló széles látókörû, elôítéleteinktôl megszabadult gondol-
kodóval büszkélkedhet a mai magyar prózairodalom.
Van azonban, amire senki se figyelmeztette ôt. Méghozzá arra, hogy ez a Vak

ember visszanéz nem egy, hanem két regény. A végérôl pedig hiányzik egy beje-
lentett, de meg nem írt harmadik. CC8



Az elsô a gyerekkor. Ez a kétszáz oldal a könyv legsikerültebb részlete. A má -
sodik – a kettôt semmi sem választja el – egy halászhajón ledolgozott idény törté-
nete. A kaland, amivel váratlanul véget ér ez a súlyos, félezer oldalas kötet.
Az itt vázolt szerkezeti hibákat könnyû lett volna kijavítani. Nyert volna vele

Me locco Péter szép önéletírása, és nyerne vele, ha eljutna hozzá a magyar olvasó.

Második példám egy novelláskötet. Ha nem jutok el a kötetzáró Ilhana történeté-
ig, nem írnám ezeket a jegyzeteket. Ám ez a boszniai kép – egy elmagányosodott
öreg ember és egy vak hegedûslány találkozása – arra figyelmeztet, hogy ne toljuk
fél re ezt a kis kötetet (Aknay Tibor: A galamb szárnyverése, a Szerzô kiadása, Bu -
dapest, DBCD).
A gyakorlatlan betûvetô legszembeszökôbb hibája, hogy túlírja, agyonmagya-

rázza a szöveget. Burjánzanak benne a töltelékszavak. Aztán, ismételget. Kedveli a
köz helyeket. Befûzi, de nem varrja el a szálakat. Mindezt már az elsô oldalon…
Meg kellett volna húzni? Minden bizonnyal. Csak hát, ugye, ezt sem az író, sem
(ha ugyan volt!) a korrektor nem tette meg.
Egy másik elbeszélés hajléktalanja leül a heverôre (!) és cipôt húz (!) egy híd

alatt. Hideg van, hajnalodik, a villanegyed felôl feltûnik a garázsmenetbôl (ez meg
mi az ördög?!) jövô elsô autóbusz fényszórópárja (!). Emberünk „nem akármilyen
he lyen végzi környezettudatos hulladékhasznosító munkáját.” Idézet bezárva.
Nem is folytatom.
Pedig ezekbôl az írásokból nem hiányzik az indulat, és szerzôjüknek a jelek

sze rint a termékeny sérülésekbôl is kijutott. Mégsem lesz maradéktalanul szép ez
a szépirodalom.
Valahol itt található az íróiskolák számára kínálkozó feladat.
Hát csak így. Végül is szerencse, hogy a felsorolt hibák nem vették el a kedve-

met. Türelmemért a már említett Ilhana halk hegedûszólója bôségesen megjutal -
ma zott.

(Szózat…)

Tizenkétéves koromban wallon iskolába jártam. Így, két ellel és duplavével, tarto-
zom a wallonoknak ennyivel. Fogadott fiúcska voltam, szerettem ôket, kétségbe -
eset ten, ahogy csak szerethet egy megfélemlített, háborús gyerek. Nemcsak a taná-
raim, az osztálytársak neve is itt van a fejemben. Jól emlékszem a girhes Kerk -
hoffra és a kövér Vilain Freddyre. A hit és erkölcstan tanárunk a Borinage valame-
lyik másodosztályú csapatában focizott.
Hamar megtanultam a helyi dialektust. Júniusban – és most ezt szeretném el -

me  sél ni – az École Préparatoire évzáróünnepélyt rendezett. 
Osztályfônököm, Huart úr szerint nekem is illett fellépnem – én voltam az

egész iskolában az egyetlen idegen. Azt kérték, hogy szavaljak, ha csak lehet, az
anyanyelvemen. Sokáig tétováztam, de végül is a Himnusz mellett döntöttem.
Díszbe vágtam magam, és kiálltam a tantestület és a diákok elé. Nyilván lámpa -

lázas lehettem, mert késôn vettem észre, hogy nem a Himnuszt, hanem a Szózatot
éne kelem. Ami ugye – ki ne tudná! – Kölcsey nemzeti dalánál sokkalta nehezebb.
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Megbirkóztam vele így is. Csak valahol a végén, ott, ahol „nincsen számodra
hely”, bicsaklott meg a torkomban a hang. Mindegy, nem volt a sírásra idô ott, a
szín padon. Megtapsoltak-e? Nem tudom. Lebotorkáltam, megöleltem a tanáraimat.
Mindez a Bajza utcában jutott eszembe. A „kis palota” elôtt, egy párás októberi

reg gelen. A Szózatot itt sem volt könnyû elénekelni. De most már nem bicsaklott
meg a torkomban a hang. Hazakerültem a nagyvilágból, ez lesz a föld, ami befogad.
Akkor szökött csak könny a szemembe, amikor a Borinage és az École Pré -

paratoire eszembe jutott.

(Önkéntesen…)

Az amerikai választási kampány melléktermékeként a Népszabadság az Egyesült
Államokhoz tartozó apró karibi sziget, Puerto Rico voksolóiról is megemlékezik.
„Pu erto Rico lesz az FB. tagállam?” – teszi fel a kérdést a tudósító. Csakúgy, mint
több mint hatvan éve, valamennyi választáson. 
A kis kolumna szerint Puerto Rico az USA-hoz „önként társult, politikailag önál-

ló, spanyol és angol nyelvû terület.” Lakói most ismét arról dönthetnek, hogy a
jelenlegi autonómia helyett tagállam kívánnak-e lenni, avagy függetlenek, mint kö -
rülöttük a legtöbb nagyobbacska Karib-tengeri sziget.
A választók többsége mindeddig elutasította ezt az alternatívát, és ma is a fenn-

álló autonómia mellett szavazott. Amerikaiakká nem akarnak válni a nyelvükre,
kul túrájukra büszke szigetlakók, a függetlenséget pedig lehetetlenné teszi a Nagy
Szomszéd konkurenciája. (Puerto Rico-ban lassan, de biztosan tönkrement az ipar
és a mezôgazdaság.)
A rövid hírt csak néhány aprósággal szeretném kiegészíteni. Harminchat évig

ta nítottam Puerto Rico száz évvel – az amerikai invázió után is – spanyol nyelvû ál -
lami egyetemén. Az angolt legfeljebb a turisták beszélik a Szigeten, és az amerikai
üz letemberek.
Ami az „önkéntes társulást” illeti: a kisalföldnyi országot C898-ban, a spanyol-

amerikai háborúban foglalták el az Egyesült Államok. A föld tíz százaléka haditá-
maszpont. Az elmúlt száz évben is tovább él a függetlenségi mozgalom. C95F-ben
pél dának okáért még a washingtoni kongresszus épületébe is betörtek a puerto
rico-i szabadságharcosok.
„Politikai önállóságról” lehet-e beszélni ilyen körülmények között? Idôközben

le zajlottak a választások, és az autonómia képviselôi ismét gyôztek a Szigeten. Az
egyidejûleg bejelentett – és az autonomisták által bojkottált – népszavazás pedig
ál lítólag érvénytelen. 
Puerto Rico jövôjérôl tehát ezentúl sem a választópolgárok döntenek. Még csak

nem is a „washingtoni törvényhozás”. Hogy mi akkor? Az idô? A Pentagon szem-
pontjai? (Helyi szóhasználattal: „a federálisok”?)

(Zokogó asszonyok…)

Ámos Imre, a náci haláltáborokban elpusztult festô életmûvének összmûvészeti
kiállítást rendez a Magyarországi Evangélikus Egyház. Tôlem kortárs reflexiókat
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vár nak a rendezôk, etikai kérdések megfogalmazását. A felkérés a DB. század
erkölcsi problémáiról, „az európai etika értelmetlen hiányáról” beszél.
Számot vetni a múlttal minden gondolkodó ember számára kikerülhetetlen fel-

adat. Minden tiszteletem azoké, akik – ki-ki a maga területén – elvégezték ezt a
lel kiismeretvizsgálatot. 
Megpróbálkoztam vele én is. A prózaíró módszerével, történeteket mesélve. Az

igazat, és nemcsak a valódit – úgy, hogy az eredmény szép, de legalábbis elvisel-
hetô legyen.
Most sem tehetek mást, minthogy újra leírom ezeket a történeteket. Ha másra

nem is, arra jók lesznek, hogy eloszlassanak egy sokat hangoztatott tévhitet.
Mégpedig azt, hogy a holokauszt borzalmairól a kortárs magyar társadalom sem-
mit se tudott.
C9FF-ben nyolcéves fiúcska voltam, budai polgárcsaládba születtem, ahol örök

idôktôl fogva a „nichts vor dem Kind”-et írta elô az etikett. Ezekbôl az idôkbôl há -
rom meghatározó élményem maradt. Az elsô: Silbermanné, a varrónô könnyei. Ki -
adtuk volna az útját? Rohan, véges-végig a kertek alatt. Az ô kabátján láttam
elôször a sárga csillagot.
A második, a Németvölgyi úti mackós iskolából. A tanító néni, Dolozselek

Aranka görcsös zokogása. Áll az osztályterem ajtajában, nem jön be. A folyosón
csitítják, vigasztalni próbálják a többiek.
– Hogyne sírnék? – kiabálja. A hangja mély, rekedt. Hogyne sírnék!? Elviszik a

gye rekeimet!
Azt, hogy ki és hová, mindenki tudta ott, a teremben. Hét-nyolcévesen. Van

egy barátom, aki nemrég szerzett tudomást róla, hogy az ô édesapja szervezte
félmil lió ártatlan ember bevagonírozását. Régen volt, talán igaz se volt! Napirendre
tért a felfedezése felett.
Végül pedig a harmadik. Az, ami meghatározta egész életemet. Ámos Imre

apám mal volt egyidôs. A fiatal orvossal, aki az OTI nyolcadik emeletén vidéki sza-
natóriumokba utalta az üldözötteket. És akit, lebukása után, nyomorékká vertek.
Hogy aztán még harminc éven át bénán feküdjön menhelyek, elfekvô kórházak si -
ralomházaiban.
Róla csak annyit, hogy – Öreg templomszolga a mennyországra gondol Ámos

Imre képe – nála boldogabb embert nem ismertem hosszú életem alatt. Valami
ilyesmirôl ír, ha jól emlékszem, a Nobel-díjas Kertész Imre is. A „kikerülhetetlen
csapdáról”, amit a nyugodt lelkiismeret jelent. És ami hiánycikk ebben a szép, új
vi lágban. Innen lenne a rossz közérzet, amitôl ma is, az új évszázadban is szenve-
dünk?
Lám csak, mégis feltettem ezeket a „jelenünkre irányuló” kérdéseket. Más refle-

xióm pedig nincs. „A holokauszt érthetetlensége” és az „európai etika megingása”
nem az én szakterületem. A „tájékozódó készségem itt már csôdöt mond”, Spiró
György szavaival. Lehet, hogy vén vagyok. Lehet, hogy a gyógyszerek. De éppen
ezért idéztem fel, amíg nem késô, a két asszony arcán a könnyeket.
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(Alex utazása)

Csender Levente után szabadon

Alex egy kicsit elbóbiskolt a színes New York Times-szal a kezében. Mintha stewar-
dessek lebegnék körbe, és a bárányfelhôkön ülve hintázna. Igen. 
A légikisasszonyok combjai kivillantak a Malév miniszoknyái alól, és ô büszkén

ki húzta magát. Nagyot szippantott a kerozinnal telített magaslati levegôbôl, és
szállt, szállt az Újvilág – mit az Újvilág! a világhír! – felé. 
Jó kis hely volt ez a pilótaülés, egészen elfeledkezett arról, hogy az ember nem-

csak gürcöl, egyszer csak be is érkezik. Halk kiabálást hallott:
– Alex! Alex! Hol a faszba’ vagy?!
Lassan kinyitotta a szemét, és elébe tárult New York pompás panorámája. Rögtön

felismerte a Szabadság szobrot és a World Trade Center büszke romjait. Majd tekin-
tete a csodálatos Keleti pályaudvarra siklott, közvetlenül a felhôkarcolók mögött. 
Leereszkedett a gépmadár. A kifutópálya szegélyén újságírók tülekedtek, és szer-

zôdését lobogtatva már ott szökdécselt Gómez úr, az amerikai kiadó. A közeli isko-
lákból a gyerekek az ablakhoz rohantak, és (izé!) mutogattak. Csodálta és irigyelte ôt
Bronx és Harlem, Arthur Miller és Garcia Márquez, mind a hetvenhét kerület.
De Alex nem törôdött velük, csak libegett és forgott, amíg csak földet nem ért a

mû anyag szükségdoboz John Kennedy repülôterén. Akkor felállt, komótosan fel-
húzta gatyáját, megigazította sapkáját, hóna alá csapta a vasárnapi Népszabit, és
a légikisasszonyok síró sorfala között A a New York-i szabadkômûvesek nagy ámu-
latára / kilépett a futószônyegre, ami itt, az Újvilágban ugye nem piros.
A szemében pedig – ki hitte volna! – nem az öröm, hanem a bánat könnye csil-

logott. Eszébe jutott, hogy a Királyhágó New Jerseytôl kilencezer kilométerre van.
Su mente no soltaba los recuerdos, ni los recuerdos le soltaban a él…
Így indult világkörüli útjára Alex elsô spanyolnyelvû kötete. Felkiabálnék neki

én is, hogy ha visszajössz közénk, hozzál már nekünk is egy lapáttal ! Szép, igaz,
dol lárzöld szöveget!
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szemle
A kilábalás nyelve
GRENDEL LAJOS: TÁVOL A SZERELEM

Mintha két különbözô ember írta volna a DBCC-ben megjelent Négy hét az élet címû
re gényt és a DBCD-es Távol a szerelem címû kisregényt. Noha mindkét könyv borí -
tó ján a Pozsonyban élô és alkotó Grendel Lajos nevét olvashatjuk.
Az elôbbi mû kidolgozott nyelven, következetes elbeszélôi mozdulatok segít-

ségével meséli el egy Pozsony közelében élô család három nemzedékének hu sza -
dik századi és ezredfordulós hanyatlástörténetét, a felvidéki középosztály má sodik
vi lágháború utáni felszámolódásától a rendszerváltozást követô évek-évti ze dek ki -
látástalanságáig, jórészt a középsô generációba tartozó Varga Sanyi, a ma gá néle -
tében többszörösen (felesége, lánya és fia által) meggyötört középiskolai ma tema -
tikatanár szemszögébôl. Az utóbbi alkotás szintúgy a közelmúltban játszódik, ám -
de nem tár elénk szabatos rendben semmiféle átfogó történelmi-társadalmi tab lót
(no ha a háttérben ugyanaz a hol dermedt, hol változó valóság sejlik fel, mint a DBCC-
es regényben). Ehelyett jócskán zavarba ejtô nyelven, nem teljesen egy ér tel mû  sít -
hetô elbeszélôi helyzetbôl és szándékkal, töredékesen, már-már balladai el hall -
gatásokkal és sûrítésekkel beszél egy bizonyos Rudi apjának haláláról, a gyil kos -
ság nak tûnô haláleset tisztázatlan körülményeirôl, de még inkább Rudi gyerek kor -
ban fogant szerelmének élethosszig tartó – úgymond – elhangolódásáról. Az el -
han  golódás képzete egyébként is jellemzô a kötet egészére, amelynek fülszövegé-
bôl megtudhatjuk, hogy „a szerzô súlyos és végzetesnek hitt betegségbôl – amikor
egy idôre a beszéd- és íráskészségét is elveszítette – […] e kiváló kisregény megal -
ko  tásával lábalt ki”. És mintha a Távol a szerelem nyíltan magán viselné, azaz nem
tit  kolná, nem stilizálná el a „kilábalás” nyelvi nehézségeit – miközben persze ép -
pen ezzel meg is teremti a „kilábalás” saját nyelvét. A „beszéd- és íráskészségét”
vissza nyerô Grendel ebben a könyvében úgy szabja a szavakat, mintha csak saját
ma  gának írna, mintha nem is számítana az olvasóira – miközben éppen ezzel, az
ön  magába záródó tudat- és beszédaktusok nyersességével és végletességével kelti
fel az olvasó érdeklôdését. Amennyiben a szerzô önmagán és szövegén végzett mun -
 kája – mint a legszigorúbb értelemben vett mûhelymunka vagy írásaszkézis – vé gül a
maga eszköztelen, ámde éppen így igaz voltában kerül a befogadók aszta lá ra.
És míg a korábbi könyvben az elbeszélô úgy rendezkedett be a fôszereplô tu -

datában, hogy minden gondolatnak vagy eszmefuttatásnak érvényes hangot és
pon tos helyi értéket tudott biztosítani, a puszta tényközlésektôl az önmarcango ló
té pelôdéseken át a közhelyesen sommás bölcselkedésekig, addig most a törté net -
mondás nyelve és mozgástere jóval színtelenebbé, pontosabban – kép zô mû vé -
szet bôl kölcsönzött metaforákkal – monokrómabbá és absztraktabbá vált. Eltûnt
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be  lôle például a Grendel-próza jellegzetes, egyszerre anyagirányult és intellektuá-
lis iróniája, a keserûen humoros összegzés makacs igénye, a prózába csomagolt él et -
 bölcselkedés kipusztíthatatlan vágya; aminek tényleg az egyik legsikerültebb pél -
dája volt a DBCC-es regény. A követhetô vagy legalábbis cseppnyi elmemunkával
könnyedén kikövetkeztethetô történet magabiztos bonyolítása helyett most in kább
va lamiféle minimalista eszközökkel kimért szövegtérben toporog az elbeszélô.
Elég csak összehasonlítani a két címet: míg az egyik az idô (Négy hét az élet), ad -
dig a másik a tér (Távol a szerelem) vonatkozásában utal a létezés tagadhatatlan
korlátozottságának mégiscsak távlatos tapasztalatára, az egzisztenciális értelemben
vett hiány tudomásul vételének rezignált szépségére. Mindarra tehát, amiért tény-
leg érdemes olvasni Grendel prózáját.
Sokszor még a grammatika szintjén sem tudjuk teljes bizonyossággal el dön teni,

mi rôl van szó valójában, vagyishogy mirôl van szó leginkább. Nézzünk két példát
a kötet elsô harmadából. Az elsôben Rudi és Bandi gyerekkori vérszer zô désérôl
esik említés – a késôbbi évek felôl nézve: „Mára nem sok maradt a fo ga d kozásból,
a vércseppekbôl, amiket jól össze lehetett keverni, mára füst maradt és korom, de
az vér volt.” (CD. – kiemelés: BS) A mondat utolsó szakaszában sze rep lô mutató-
szó („az”) úgy tájolja az olvasót, hogy közben azért zavarba is hozza, hi szen míg
je lentésében egyértelmûen a mondat elsô felének múlt idejû eseményére vonatko-
zik, alakilag inkább a mondat második felének jelenbeli állapotához köt nénk – ha
nem szoktunk volna már hozzá (vagy nem igyekeznénk hozzászokni) a Grendel-
kisregény efféle szabálytalanságaihoz, következetes grammatikai el han golt sá gai -
hoz. A második részletben Rudi, Bandi és Erika gyerekkori hármasáról olvas ha -
tunk – az emberi viszonylatok bonyolultságához fogható sûrû sorokat: „Rudi ösz-
tönösen érezte, hogy másképpen viszonyul Erikához, mint a többi em berhez. Ez
már akkor nyilvánvaló volt, amikor lesütötte a szemét. Erika fölényben é rezte
magát, ami lépten-nyomon megmutatkozott. Bandit ez dühítette a leginkább. Rudi
mindig fölényben volt vele, és egyszer csak elveszítette, mintha az egy má sik Rudi
lett volna.” (DE. – kiemelések: BS) A szokatlanul rövid mondatokba tördelt közlés-
sor egyszerre tûnik feszesnek és homályosnak. Hiszen az egyes monda tok on belül
csu pán viszonyszavak, vagyis a dologi és emberi valóságot helyettesítô s így
elvont nyelvi elemek kormányozzák az olvasó figyelmét – a második mon da tot
nyitó „ez”-tôl egészen az utolsó mondatfél „az”-jáig. Az utóbbi mutató névmás ha -
tározatlansága felôl nézve pedig már-már bizonytalanná válik a megelôzô so -
rokban kiépített emberi viszonyrendszer, hogy tudniillik kicsoda kivel szemben ér -
zi magát „fölényben”. Noha persze, ha nem is a grammatika, de a szemantika
szint  jén azért megnyugtatóan összeáll a háromszereplôs képlet: Rudi egyre jobban
kö  tôdik a vele „fölényes” Erikához, mint az ôt „fölényesnek” érzô Bandihoz. Ámde
a leírt (vagyis fiktív) valóságtól elidegenített grammatika mégiscsak bepillantást en -
ged a három szereplô közötti lehetséges érzelmi – és persze érzéki – cserebomlá-
sok titkos természetébe.
A fentihez hasonló Grendel-mondatokban a mutató névmásoknak nem is

annyira az iránya tûnik fontosnak, mint inkább az ereje. Ahogyan a kisregény egé-
szében is az elbeszélô takarékos és puritán gondolatmenetének egyenes nyelvi
kö  vetkezményei, az elbeszélô hangjának súrlódásai, zörgései és csörömpölései bi -
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lin cselhetnek le minket. Hiszen itt még az ilyen édeskés fordulatok is valamikép-
pen megzápulnak: „És a hangja tiszta volt, mint a hegyi patak vize.” (D5.) Nem is
be szélve az alábbihoz hasonló magyartalanságokról, amelyek viszont szervesen
hoz zátartoznak Grendel kisregényének saját magyar nyelvéhez, amely tehát a ron -
tott ságig tömör: „pedig már jó két évtizede a születése után cukrászda volt.” (E7. –
ki emelés: BS) De például a következô suta leírás is (amelynek tárgya egy férfitest!)
mar káns helyi értéket kap ebben a roncsállagú prózanyelvben: „A mellbimbója ma -
gaslatában egy öklömnyi vérpiros rózsa világított…” (FD–FE. – kiemelés: BS) Mint
aho gyan Rudi nevelôapját is idônként úgy hívja a beszélô, hogy „Fazon”, idôn ként
meg úgy, hogy „a Fazon”…
„Ebbôl a perspektívából a mama éppúgy deformálódott, mint Gyula bácsi vagy

Erika apja” (E7.) – tudjuk meg a gyerekkori rózsaligetben megbúvó Erika és Ru di
közös „perspektívájából”. És persze Grendel saját „perspektívájából” is jócskán „de -
formálódnak” a történet szereplôi, pontosabban a történet szereplôihez, to váb bá
ma gához a történethez való hozzáférés nyelvi és szemléleti alakzatai. Még ak kor is,
ha olykor feltûnôen gördülékennyé válik a történetmondás; mint például a második
fe jezet nyitó bekezdésében, ahol a kisregény nyelvi közegéhez mérten vá ratlan mér-
tékben akkurátus, tudniillik hagyományosan meseszerû összefoglalást ka punk Erika
apai nagybátyjáról, az ô jellemérôl és életérôl. (D9–EB.) A Hol lan di á ba emigrált „Gyu -
la bácsi” dióhéjban összefoglalt, egyenes vonalú történetéhez ké pest is hangsúlyos-
nak bizonyul, hogy a fôhôs saját történetét többszörös emléktük rözôdésekbôl is -
merjük csak meg: van, hogy a tizenéves fiú, van, hogy a hu szon éves fiatalember, és
van, hogy a hatvan éven túli öregember szempontjából te kintünk Rudi életútjára,
akit az eltelt idô végül „kifacsart, sarokba szorított”, oda te hát, ahonnan „nem volt
visszafelé vezetô út”. (FF.) A felnôtt Rudi egy ízben el ut az ik az egykoron szüleivel
Né metországba emigrált Erikához, de ügyetlenkedése és kishitûsége következtében
csú fosan elmellôzi a találkozást, ráadásul a félreértést Erika sem igyekszik tisztázni
az évek során, minek következtében – jobb híján – Rudi összeházasodik azzal a Jut -
kával, akinek a legfôbb tulajdonsága, hogy nem Erika.
A fôhôs gyerekkorában bekövetkezett tragédiáról, „Fazon” (vagy: „a Fazon”)

ha  láláról csak ötven év múlva derül ki az „igazság”, hogy tudniillik nem gyilkos-
ság, hanem öngyilkosság volt – „ha ugyan ez az igazság! Mert épp úgy lehet, hogy
nem!” (87.) Nem lehet tudni, hogy aki még él (egy bizonyos „G. bácsi”), az tény-
leg igazat mond-e, és hogy aki már meghalt (elsôsorban Rudi anyja), az vajon iga-
zat adna-e neki. Hiába olvashatjuk már a kisregény legelsô oldalán, hogy a „Fa -
zon” (vagy: „a Fazon”) öngyilkos lett, ha egyszer itt minden egyes kijelentés a bár -
mi féle „igazság” hiányának csillagzata alatt hangozhat csak el. A haláleset tartós
rejtélye, fel nem számolható bizonytalansága mintegy szimbolizálja a Távol a sze-
relem többszörös bizonytalanságát, feltûnô állagbeli roncsoltságát, valamint az el -
hangolt nyelvi közegben megnyilvánuló Rudi zsákutcás élettörténetének kilátásta-
lanságát. A kisregény elégikusan kicsengetett utolsó bekezdésében is ez a hang-
fekvés uralkodik: a jövôjétôl megfosztott jelen teljes bizonytalansága a múlt vonat-
kozásában. Rudi egyetlen maradék- vagy pótlékbizonyossága: a Jutka által hozzá
be vezetett német nô kezében szorongatott elszáradt liliomcsokor, amelyet Erika
kül  dött neki – a halála elôtt egy nappal. És ami a végleg „távol” maradt „szerelem”
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híján – nem vigaszként, hanem tényként – marad, az a Jutkával együtt történô
meg öregedés magától értetôdô folyamata: „ahogy kihull a foguk és a hajuk, ahogy
kôkemény lesz a lábkörmük, talán még meg is szeretik egymást.” (95.) Jelentsen
bármit is Grendel kisregényében az a szó, hogy „szeretet”. (Kalligram)      

BAZSÁNYI SÁNDOR

Emlékképek Braille-üzenetei 
BÁN ZSÓFIA: AMIKOR MÉG CSAK AZ ÁLLATOK ÉLTEK

Az Esti iskola címû kötet után DBCD-ben Bán Zsófia újabb szépirodalmi alkotása lá -
tott napvilágot. Az Amikor még csak az állatok éltek címû könyv egyedi stílusban
és sajátos narratív technikákat alkalmazva bontja ki az emberi kapcsolatok proble -
ma tikájának egy-egy szeletét, melyekbôl a kötet végére egy magyar család generá -
ciókon átívelô története rajzolódik ki. Emellett a novellák különbözô helyszíneken
és idôben megszólaló hôsei többféle nézôpontból engednek bepillantást a husza-
dik századi „közép-európaiság” mibenlétébe is. A budapesti szerelmespár, a nyug -
dí jasok egy otthonban, a fotográfus az Antarktiszon, az emigráns Karády vagy az
édesanyjára emlékezô középkorú nô valamilyen módon mind azokra a kérdések-
re adnak választ, melyeket a könyv elején szereplô freudi mottó „súlyos” egysze -
rû séggel vet fel: „Liebe ist Heimweh”.
A tartalomjegyzékre pillantva nem sok közös vonást találunk a különbözô nyel-

vi és kulturális hátteret tükrözô novellacímekben: Frau Röntgen keze, Armani és a
szerelem, A fotográfia rövid története, Három kísérlet Bartókra, Las Meninas, Keep
in touch. A szövegek olvasásakor szembetûnôvé válik azonban a kötetnek az el -
be szé lésmód és a narráció által megteremtett szoros egysége. Az írások egyedi né -
zôpontból, mintegy „a dolgok mögé pillantva” közelítenek kiinduló szituációjuk-
hoz, és a hagyományos mûfaji határokat felülírva alkotják meg szerteágazó és
összetett jelentést hordozó struktúrájukat. A narráció jellemzôje még a tér- és idô -
vi szonyok kauzalitáson alapuló sorrendjének megbontása, illetve az, hogy a novel-
lák cselekménye a szereplôk monológszerû gondolatfolyamából bontakozik ki. S
mindezen túl az elôzô kötethez hasonlóan jelen esetben is fontos szerepet tölt be
a vizualitás: a novellákat kísérô képek sajátos jelentéstöbblettel gazdagítják a szö-
vegeket, és a valóságosság illúzióját kölcsönzik a fiktív történeteknek. 
A mûfajok keveredésének és az akronologikus szervezôdésnek jó példája a

Matrix címû írás, mely alcímének megfelelôen („merülési szótár”) búvárkodással
kap csolatos szócikkeket tartalmaz. Hogy hogyan kapcsolódik mindez a szöveg
kezdô képsorához, a gyermekszüléshez, kiderül a szócikkek által elválasztott, több
szálon futó emlékrészletek láncolatából, amelybôl a novella végére összefüggô
tör ténet bontakozik ki. Példaként említhetô a Keep in touch címû novella is, mely-
nek „verbalizált” filmkockáiban, a régi családi videó bekezdéseket megbontó, né -
hol szinte már verselésbe csúszó leírásában fellazul a két mûvészeti ág határa, így
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lépve be abba a dialógusba, amelynek egyik legismertebb mûalkotása Mészöly
Mik  lós Filmje. 
Sajátos a kötetnek az irodalmi hagyományhoz való viszonya is: a szövegekben

rendre visszaköszön egy-egy cím, vers- vagy dalrészlet, de inkább csak intertextu-
ális jelzésként, s az adott kontextusba szinte láthatatlanul beleszôve. A szereplôk
gondolatai, a szövegkörnyezet tükrében az eljárás a mûvek ironikus, ám tiszteletet
nem nélkülözô újraolvasását hajtja végre. 
Jelzésértékû, hogy a múlt emlékeit megszólaltató, a lényeg megvilágítására tö rekvô

kötet elsô írása (Frau Röntgen keze) a röntgensugár felfedezésének körül mé nyeit kelti
életre sajátos megközelítésben. A reáltudományok közé sorolt fizikától mi sem áll tá -
volabb, mint a racionalitást meghaladó érzelmek, a szerelem. Ez a no vella mégis meg-
hökkentôen izgalmas kapcsolatot teremt a kettô között, és be pillantást enged a ko -
moly kutatómunka mögött rejlô emberi kapcsolatokba és ér zésekbe. Mindezt az el sô
eredeti röntgenkép, Frau Röntgen keze teszi hátbor zon gatóan valóságossá. 
A kötet egyik visszatérô témája az emigráns élet, a külföldön élôk viszonya szü -

lô hazájukhoz. Egy-egy jelentéktelennek tûnô szituációból kiindulva egy egész élet
meghatározó pillanatai bontakoznak ki elôttünk. Így például egy budapesti kon-
cert ürügyén megismerhetjük Dona Catarina, azaz Katica gyerekkorát, tragikusan
végzôdô szerelmét és disszidálását; egy külföldön élô magyar matematikus és egy
fotográfus kapcsolatát; vagy Karády Katalin viszontagságos éveit a világháború
alatt, és az ezt követô emigrációt. S hogy milyen az életük szülôhazájuktól távol? A
legtöbb szereplôt nem szûnô honvágy gyötri a távoli országban, melyrôl csak „ott-
hon képzelik, ez itt maga az Éden” (CFD.), és bár az emlékeket segít eltemetni az
idegen nyelv és a paradicsomi körülmények, továbblépni rajtuk nem lehet. 
Az egyéni életutak mentén a huszadik századi Magyarország, illetve Közép-Eu -

rópa politikai és társadalmi változásai is körvonalazódnak: egy-egy visszaemléke-
zés erejéig bepillantást nyerünk a D. világháború, a szocialista diktatúra vagy a dél -
szláv háború eseményeibe. A kötet középpontjában azonban mindvégig a szerep-
lôk kapcsolatai és érzései maradnak, ezek viszonylatában jelenik meg az általuk
megélt történelem. Az Egy este Erika nélkül címû írás például egy C99B-es Rolling
Stones koncert kapcsán mély szociológiai érzékenységgel, ám kellô humorral és
iróniával „felfegyverkezve” eleveníti meg a rendszerváltást és az azt megelôzô éve-
ket. Hogy mit is jelentett Közép-Európában a Rolling Stones akkoriban, jól érzé-
kelteti az idézett korabeli szlogen: „A tankok kigördülnek, a Stones begördül”
(F7.). A könnyed idôutazást a fôhôsnô gondolataiba itt-ott becsúszó dalcímek és
ma gyarosított szövegrészletek teszik még hitelesebbé.
Történetek és sorsok, melyek végül egy antarktiszi utazás kapcsán állnak össze ke -

rek történetté. Fotók, melyek a múlt egy-egy elfeledett pillanatát örökítik meg, egy ma -
gyar család örömeit és tragédiáit a huszadik század történelmi viharaiban, és egy anyát,
akit lánya idô és távolság korlátait legyûrve próbál újra megtalálni az em lékek mögött.
Komoly kérdéseket feszegetnek az írások, Bán Zsófia humorának és újszerû

elbeszélésmódjának köszönhetôen mégis izgalmas és könnyed olvasmánnyá állnak
össze. S hogy honnan a szokatlan cím? A könyv választ ad a kérdésre. (Mag vetô)

FARKAS ZSUZSANNA
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A személyi jövedelemadóról szóló C995. évi CXVII. törvény jogot ad a magánsze -
mé lyeknek arra, hogy befizetett adójuk – törvényben meghatározott részének –
közcélú felhasználásáról törvényben megjelölt kedvezményezett javára nyilatko -
zatban rendelkezzenek.
Az Alföld Alapítványt DBCC-ben az irodalom barátai, a lap törekvéseivel szimpa -

ti záló olvasók FD.CFC Ft-tal támogatták a folyóirat zavartalanabb megjelenésének
ér   dekében. Megköszönve segítségüket, arra kérjük olvasóinkat, továbbra is élje -
nek a kulturális fórumok támogatásának lehetôségével, s idei jövedelemadójuk
C%-os kedvezményezettjeként az

C85FB8EC-C-B9 adószámú

AlfDld AlapCtvBnAt tüntessék fel.

Fôszerkesztô és felelôs kiadó: ACZÉL GÉZA
Kiadja az Alföld Alapítvány megbízásából az Alföld szerkesztôsége

Tipográfia: Kass János
Szedés, tördelés: Alföld szerkesztôsége. Nyomás: PIREHAB Nonprofit Kft. Nyomdaüzeme,

Debrecen
Felelôs vezetô: Becker György vezérigazgató

Index: D5 9BC ISSN: BFBC—EC7F
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szerkesztôség és kiadóhivatal: FBDF Debrecen, Piac u. D6AA. I. em. Telefon és fax: (5D) FCD-6D6 —
Pos  ta fiók száma: FBBC Debrecen CFF. — Kéziratot nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza. —
Elôfizetés ben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág. Elôfizethetô közvetlen a postai kézbesítôknél,
az ország bármely postáján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Cent -
rumnál (Bp., VIII. ker. Orczy tér C. tel.: B6 CAF77-6EBB; postacím: Bp., C9BB) További információ: B6
8BAFFF-FFF; hirlapelofizetes@posta.hu — Évi elôfizetés 6BBB Ft, félévi EBBB Ft. — Befizetéskor minden      

esetben kérjük feltün  tetni az Alföld irodalmi, mûvészeti és kritikai folyóirat nevét.
CD8


