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GÖMÖRI GYÖRGY

Kövecses

Végig gugliztam a Vág völgyét, de Kövecsest
sehol sem találtam, bár egykor ott lehetett
Vágsellye fölött, Sopornya közelében. Ez az udvar-
ház mintegy sziget volt a harmincas évek komoran
háborgó szennyes tengerében. Az ifjú Leigh Fermor
már a náci csizmacsattogásból érkezett, s íme:
amikor betoppant Kövecsesre, Schey Tibor báró
éppen Proust egy körmondatával küszködött. Elegáns
angolsággal üdvözölte a vándort, aki aztán
csakhamar mint atyai barátját zárta szívébe
ezt a túlmûvelt, régrôl maradt urat.
Pár nap múlva egy zacskó dohánnyal
és egy kis Hölderlin kötettel zsebében távozott
Fermor Kövecsesrôl, amit sohasem felejtett el,
bár sokfelé hányta-vetette a sors Krétától Jamaicáig.
A báró pedig az Anschluss után Svájcba költözött,
de még elég sokáig álmodott az idilli Kövecsesrôl.

Szovjet börtönlakó mondja A9C8-ban

A zárkában kicsit sokan vagyunk:
tíz ember helyett úgy harmincöt körül.
Fullasztó hôség, szörnyû kübliszag.
Poloskateljes éjszakák – reggelre
száz sebbôl vérzik a mocskos zárkafal.
A legrosszabb azokat hallgatni, akik egyre
csak azt hajtogatják: ôk véletlenül
kerültek ide. Vagyis hát: vétlenül.
Pedig nem kell hozzá kínvallatás, hogy tudjuk:
mindenki bûnös. (A mûveltebb rabok
olvasták Szent Ágostont.) Jobb tehát
minden „objektíve létezô” bûnt bevallani, talán
megússzuk E-A0 évvel; de nem szabad
beismerni képtelen vádakat, hisz nem készülhetett 
mindenki Vezérgyilkosságra és nem lehet
valaki egyszerre elhajló jobb- és baloldalon. E



ORCSIK ROLAND

Macska 

Ölemben ültél
a kisszobában.
Hallgattuk:
a nappaliban 
próbált a kórus.
Némán figyelted 
hogy fonódik egymásba
a magas és a mély tónus.
Majd fokozatosan
hideg recsegések
hatották át a levegôt:

Quia defecerunt sicut
fumus dies mei:
et ossa mea sicut
cremim aruerunt.

Mint akiknek szétfeszül 
az állkapcsa:
tátogtak a kórustagok.
A köztük ülô anyád-
hoz futottál, de csak
akkor hagytad abba a sírást,
mikor a kövér házi macska 
a lábak között 
lustán átcammogott.

A labirintus dala

Csukd be az ajtót,
nyisd ki szemed,

az omló, vén vakolat 
fáradt levélsereg.

Földbe gyökerezik
lábad, kezed,F



kemény kéreg- 
páncél a törzseden,

lassan az is reped:
hasadt mellkasodban 

fényérzékeny moly 
szárnya verdes.

Csattog a sok
rothadó állkapocs, 

a buja ösvény
avartól ragacsos.

Fiad hangja nyakad
köré tekereg,

a méregzöld folyosó
labirintusba vezet.

Furulya csalogatja 
fiadat, a finom falatot,

gyomrodban forró
örvény kavarog.

Csattog a sok
rothadó állkapocs,

a buja ösvény
vértôl ragacsos.

Fényérzékeny moly
repdes mellkasodban, 

csillámló por szitál
barna szárnyairól.

Nyisd ki az ajtót,
hunyd le szemed,

csukd be az ajtóm,
nyisd ki szemem. 5



BORBÉLY SZILÁRD

Már elment a Mesijás?

Ma egész nap vártuk a Messiást. Apám meg a korcsmában volt. Azt mondta, hogy
ô majd ott várja. Mi csak legyünk nyugodtak, ha jön, akkor a Rámpán fog elôször
meg jelenni. A kocsmában kell érdeklôdnie, tette még hozzá. De már akkor is ka -
patos volt. Kicsit pityókás vagyok, mondta, de alig találta meg a kiskapu kallantyú -
ját. Már tegnap is vártuk haza. Vártuk, mint a Messiást. Este anyám meggyújtotta a
gyer tyákat. Kicsit a láng fölé hajolt, és behunyta a szemét. Lyukas a kardigánja, be
van stoppolva. A fejkendôjét most ünnepire cserélte. Arca elé tartja a kezét. A
gyer tya lángja táncol. A falra árnyék vetül. A szoba mennyezetérôl lelógó villany-
drót végén bakelitfoglalat van. Ez tartja a villanykarikát, a zománcozott, alul fehér,
fe lül fekete lámpakarikát. A körte alig világít, C5 wattos izzó van benne, hogy ne
fo gyasszon sokat. A fénye piros, furcsán megváltozik benne mindennek a színe. A
vil lanykarika szélén legyek szaladgálnak. Mennek körbe-körbe. Egyre gyorsabban
keringnek. Amelyik elôzni akar, az hirtelen repülni kezd, és a többiek elé kerül.
Átugorja ôket. Figyelem ôket, amíg a nagyok beszélgetnek, de nem értem a legye-
ket. Nem értem, hogy a nagyok mirôl beszélnek.
Apám egyre hangosabban mondja, szinte már kiabál. Nem értem a legyeket.

Apám mostanában nem jár haza. A kocsmában van este. Néha éjszaka sem alszik
itthon. Anyám azt mondja, hogy elment keresni a Messiást.
„Miért keresi? Miért nem várja itthon velünk?”, kérdem anyámtól.
„Azt hiszi, lehet siettetni.” Másra tereli a beszédet. „Segíts. Tegyük tisztába a Ki -

csit”, mondja.
„Ha megtalálja, akkor majd hazajön?”, kérdem.
„Haza, hogy az Isten rogyassza rá az eget”, mondja. És elsírja magát.

„A tijkéket nem tejetem”, mondja Mesijás. Nem szereti a csirkéket, mert bántják
egymást. Mesijás nem szereti, ha veszekednek az emberek. De azt mosolyogva el -
viseli, ha ôt csúfolják. Csak mosolyog, de nem szól semmit. Ha valaki mást bánta-
nak, akkor elszomorodik és csendben elandalog. Odébbáll. Vagy vissza a cigány -
sor ra. 
Azt mondja, hogy az emberek csípik-marják egymást, ô azt nem érti, miért csi-

nálják. De Mesijást senki sem bántja. Ha néha valaki rákiabál, Mesijás elsírja magát.
Mindenki megvédi ilyenkor, és az ellen fordulnak, aki Mesijást bántotta.
„Akkor tán nyaljátok ki a seggét is”, mondja sértetten az, aki egyedül marad.
Az emberek nem viselkednek úgy, mint az állatok. A csirkék is, ha észreveszik,

hogy van köztük egy, amelyik más, amelyik különbözik, azt csipkedni kezdik.
Üldözik állandóan. Ha megáll valahol, valamelyik mindig belecsíp. Üldözik egyik
helyrôl a másikra. A tollak kikopnak, mert a tollait tépik. Aztán látható lesz a véd-
telen bôr. Elôbb-utóbb seb támad rajta. Ha  a tyúk ok   sebet vesznek észre a társu-
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kon, azonnal csipkedni kezdik. Kikezdik. A pici sebet még be kellett hinteni faha-
muval vagy a sárga színû sebhintôvel, a sárgaporral. Ha nagyobb a seb, a sérült
állatot ki kell venni a többi közül, amíg meg nem gyógyul. Legveszélyesebb, ha a
seb a far lágy részeinél keletkezik. Láttam több ilyet. 
Reg gelre kihúztak belôle mindent: a beleket, a szívet, a májat. Mindent. Sehol

se volt nyoma a belsôségnek. Felfalták. Csak az üreg maradt. Még vércseppek se
voltak. Az égvilágon semmi. Hánynom kellett. Azután sokáig nem ettem tyúkhúst.
Az öcsém mászik az udvar földjén, a hátsó udvaron. Ha a tyúkok kikaparnak

egy gilisztát, egy szemfüles felkapja és rohan vele. A többiek csapatban loholnak
utána. Közben kiesik a csôrébôl a giliszta. De nem veszik észre azonnal. Ro -
hannak tovább kukac nélkül. Aztán mindig akad egy másik, az felkapja. Amikor a
többiek észreveszik, rávetik magukat. A Kicsi a hátsó udvar felcserepesedett föld-
jén mászik. Felveszi és megkóstolja, amit talál. Eszi a tyúkszart. Máli röhög. Anyám
két ségbe esik.
„Attól lesz egészséges”, mondja Máli.

Kánikulában sokkal kellemetlenebb az anyám szaga. Már megint érzem, hogy
milyen büdös. Ilyenkor mindig büdös. Anyám elküld a boltba. Ideges és csapkod.
Nincs itthon vatta. 
„Menj el a boltba és hoz vattát”, mondja. „De siess! Ne tátsd a szád!”
Nem árulja el, hogy miért, de tudom. Akkor is tudtam, amikor még a nôvérem

nem menstruált.
A véres vatták a budiban voltak. Sokáig nem tulajdonítottam neki jelentôséget.
Anyám kedve úgy változik, ahogy a Hold. Minden este megnézzük a Holdat.

Pénteken, amíg a csillagot várjuk, hogy felkeljen, figyeljük a Holdat. 
„Szent Péter hegedül benne”, azt mondják. Azt nem látom. Anyám jut eszembe.

A fényrôl a vér.

Kaptam egy képes bibliát az atyától. Külföldrôl kapta, és ingyen kaptam. Ez az el -
sô könyvem. Kékek a betûk, kékek a képek is benne. Jeruzsálemben sok jelenet
ját szó dik. Elképzelem Jeruzsálemet. A nyári hôség Jeruzsálemben sem lehetett for-
róbb. Ott sem tûzhetett a nap magasabbról, és a juhnyáj éppoly közönyösen fi -
gyelhette a kutyák ugatását, gondoltam. Mindaz, amirôl az iskolában a melámed, a
hitközség által felfogadott tanító beszélt, hogy hajdan a Szentföldön milyen törté-
netek estek, mintha itt mind megelevenedne képzeletében. A szöcskék lustán ug -
rottak odébb, a félelem nem volt bennük elég erôs. A folyócska a fák között éles
kunkorokat leírva kanyargott. A távoli hegyek felett kékes pára dereng. Egy hóka
folt volt még kivehetô messze, ahol sziklák verték vissza a nap fényét. 
„Egyszer, majd ha nagy leszek”, gondoltam, „megnézem, mi az.” 
De nem gondoltam komolyan, hiszen apámék sem utaztak soha. Senkiben se

me rült fel, hogy másutt is lehetne élni. 
„Ott sem lehet más, mint amilyen itt. Akkor meg minek cancékolni?”, mondo-

gatták. A biztonságot a falu jelentette. Minden nap végig megyek az egyetlen utcá-
ján. Fejben el tudom sorolni a házak lakóit, a családok neveit: Udicska, Ricu, Kot -
vász, Tarca, Tógyer, Udud. Néhány házban csak egy öregasszony él, egyedül.
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Megyek végig az utcán és mondom magamban a családok nevét, amelyeket
ismerek. Ismerem a kapukat, a düledezô kóróból font, elfeketedett, szegényes tá -
kolmányokat. Az elrozsdásodott drótfonatot, a közeiben lengedezô pókhálókkal,
amelyekbe ôszidôn, amikor a dér és a reggeli harmat megszáll, fehéren kirajzolód -
nak.
Megyek végig az egyetlen utcán, amely maga a falu. Amely néz minden ab -

lakból. Visszanéz, csak nem látom ôket. De tudom, hogy ott vannak. Figyelnek.
Min den ablaknak szeme van, és mindbôl kikukucskál valaki, és a torkában egy
visszafojtott kiáltás. Miközben hallgatom a kutyákat. Mindegyiknek ismerem a ter-
mészetét. Van, amelyik már messzirôl ugat, ha hallja, hogy jövök. Ennek örül.
Ezért ugat. Én pedig megyek, mert nem tehetek mást. Ezen az oldalon kell men-
nem. Az útnak ezen az oldalán, a Hajnalvég felé kanyarodó oldalán, mert megígér -
tem anyámnak. Nem mehetek át a túlsó oldalra, mert ott nekem nem szabad jár-
nom. Ott kutyák vannak minden kerítés mögött. Azok is ugatnak és vicsorognak.
Hallom ôket is, ahogy felelgetnek a társaikkal. 
Az a jó, ha kevesen vannak azt utcán, akkor kevésbé félek. A kutyáktól jobb

fél ni, a kerítések mögött lapulnak és vicsorognak, még mindig könnyebb, mint az
em berektôl, mint a felnôttektôl meg az idôsebb gyerekektôl, akiket nem ismerek.
A kutyák vicsorgása ismerôs félelem. Én az ismeretlentôl félek inkább.

Apám nem szereti a nagyapámat, mert horthysta háborús bûnös. 
„Ki tudja, hány embert ölt meg a háborúban az apád?”
Ilyeneket szokott mondani anyámnak. 
„Jutasi népnyúzó briganti!” De ezt csak veszekedéskor mondja, meg amikor ré -

szegen jön meg a kocsmából. Anyám olyankor mondja. 
„Nekem ebbôl már elegem van! Torkig vagyok az egésszel, a hülye családod-

dal! Hazamegyek, és viszem a gyerekeket is. Amikor józan, nem bántja, csak gú -
 nyolja nagyapámat. 
„Apádhoz? Az se normális. Mindig urizál. Kesztyûvel fogja meg a villanyelét.

Ma gázza a kutyáját. Amikor a csontot kiönti elé, azt mondja neki: »Parancsolj, kér-
lek. Fogyaszd egészséggel.«” Aztán amikor végez, megkérdi, hogy »Ízlett?« Üveg -
kan csóban viszi ki neki a vizet, azt önti a fényesre nyalt edényébe. Üvegkancsó-
ból, mint az étteremben szokták”, mondja apám. „Bádogból, kannából nem sza-
bad. A kutya így van megtisztelve. Mindig élére vasaltatja a pantallóját, mert nem
jár bricseszben, ahogy a többiek, csak pantallóban. Pufujkát sose venne fel. »Hord -
tam eleget a Kaukázusban«, mondja. 
Hetente kétszer jár fodrászhoz. A borbélynak ke res. Minden nap borotválkozik.

Van, hogy napjában kétszer is. Pedig, mondja, em lékszik ô arra, amikor még az
apja nyáját hajtotta.” Apám ezt nem láthatta, mert ab ban az évben született, amely-
ben Hitler lett Németország ura, és nagyapám akkor már továbbszolgáló katona
volt. Apám mégis állította, hogy látta gyerekként, ahogy a juhokat terelte. De már
akkor is napszemüveget hordott. Ahogy az apja is, attól tanulta el az urizálást. 
„Ruténok voltak ezek mind. Az apja se szerette a munkát, az öreg Kengyel. A

Jani. Ha nem lett volna Juszti, a felesége akkor biztos éhen hal”, mondogatta.8



Elképzelem, hogy apám halott. Ettôl megnyugszom. Apám mostanában megint ré -
szegen jár haza. Anyám csendesen sír. Lehunyom a szemem, befordulok a fal felé.
Hal lom a kiabálást. A nôvérem sírását. Csuklik. A lányok sírósak. Össze kell szorí-
tanom a szemhéjam, hogy ne nyíljon ki. A falvédôt nézem ilyenkor, mint estén-
ként, amikor anyám öltözik vagy mosakszik. Ég a villany. Nekem be kell fordul-
nom, hogy ne lássam ôket. A húgomat meg az anyámat. Nem nézek oda. Csak né -
ha lesek ki. A nôvérem persze figyel, és mindig árulkodik. Utálok vele veszeked-
ni. Inkább nem nézek oda. A falvédôhöz nyomom az arcom. Penészes, de lega -
lább hideg. 
Érzem a tapasztott fal hepehupáit. Éjszaka egerek motoznak a falban. Félek

tôlük. Vagy inkább undorodom. Lapáttal szoktuk agyoncsapni ôket. Csapkodom
ôket, nem félek. De undorodom megfogni ôket. A farkuknál fogva dobom ki a
macskának. Vagy a tyúkok közé. Megtanultam megölni ôket. Az orrom jelez, ha
egér van a közelben. Apám csuklik, ordít. Megint részeg.
„Ha nagyobb leszek, megölöm”, gondolom magamban. „Megölöm, ha anyám-

hoz nyúl. Vagy ha a nôvéremet.” 
A sötétben most nem látom a falvédôt, de tudom, mi van rajta. Minden részle-

tet az emlékezetembe véstem. Havas táj. Sziklás hegyol dal, fenyvesek kúsznak fel
rajta. A csúcsokon örök hó van. Örökké hideg. Apámat látom ott a hóban elterül-
ve. Nem mozdul. A részegek meg szoktak fagyni télen, mert elalszanak a hóban.
Eb ben kezdek reménykedni. De még messze van a tél. Apám halála megoldana
mindent. Akkor el lehetne innen költöznünk, nem lenne több veszekedés, anyám
nem akarna a kútba ugrani, és nem sírna minden este. Nem hajtogatná, hogy ve -
gye már el ôt az Isten. Meg hogy szegény kicsi, ôt ki fogja fel nevelni? A húgomat
es keti meg ilyenkor.
„Esküdj meg, ha már én nem leszek, gondját viseled ennek a szerencsétlen-

nek”, mondja. A húgom durcás. Eddig is mindig rá hagyták. Csak néha rám.
Mind ez nem lenne, gondolom, ha az apám nem lenne. Az anyám is, a nôvérem

is büszkék lennének rám, képzelôdök.  
Ekkor tervezem el azt, hogy meg fogom ölni. De persze jobb lenne, ha meg-

halna, vagy bezárnák valahová. Akkor tudnám, hogy nem árthat nekünk. 
És hogy nem én öltem meg. De megnyugvást jelentene, hogy nem él. 

„Mi nem vagyunk parasztok”, mondja anyám azon az este, amikor a fiú megint
pofonvágott, majd elrohant a többiekkel, és eltûntek a foghíjtelken, „ezt jegyezzé-
tek meg”. Anyám kiabált utánuk. Majd veszekedett velük, amikor késôbb találkoz-
tunk a faluban. A fiú hátrafordult, szemtelen volt. Nem szólt, csak pofákat vágott.
„Mi köze hozzá?”, mondta foghegyrôl. „Maga meg mit akar?”
Anyám a szégyen miatt nem tudott neki visszavágni. Nem mondhatta ki, hogy

mi bántja. Az a szó nem hangozhat el. 
„Hogy mered bántani a fiam?”, bökte ki nagy nehezen.
„Megérdemelte”, mondta, és elszaladt. 
Anyám nem tudott mit mondani. A fiú eltûnt. Tehetetlenül álltunk. Magához

ölelt, én meg belefúrtam a fejem a szoknyájába. Vér szaga volt. A könnyek a tor -
ko mon folytak befelé. 
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„Nem szabad sírni”, mondta anyám. „Ezek parasztok, mi nem vagyunk azok.
Ne hagyd, hogy hatalmat nyerjenek feletted. Mi szabadok vagyunk. El fogsz menni
innen. Te nem leszel ezeknek a barátja. Semmi közöd sincs hozzájuk. Ne játssz
velük. Ne barátkozz velük. Ne kérj és ne adj soha semmit nekik. A parasztok ott
halnak meg, ahová születtek. Nem tudnak semmit, se az igazságról, se a szeretet-
rôl. Olyanok, mint a növények. Nem tudnak magukkal mit kezdeni. Tavasszal
kihajtanak, ha túlélték a telet. Télen alszanak. Szeretik a büdöset, mert ott meleg
van. Inkább megfulladnak a füsttôl, minthogy kinyissák az ajtót. Nem dobják ki a
szalonnát, ha megavasodott. Akkor sem dobják ki, ha megköpte a légy. Ha már
kikeltek benne a kukacok, megélezik a bicskájukat és katonákat vágnak belôle.
Azt mondják, »ez is hús, bolondok lennénk kidobni«.”
„De miért mondják, hogy büdös zsidó?”, kérdem suttogva.
„Mert ezeknek mindenki zsidó, aki nem ott hal meg, ahol született. Aki el fog

menni közülük, azon megérzik, hogy más. Aki nem olyan, mint ôk, azon érzik az
ide genszagot. Csak a magukfajtát bírják elviselni. Az árulókat nem szeretik. Aki
elmegy közülük, az áruló. Aki nem olyan, mint ôk, az is áruló. Aki más akar lenni,
az is. Mindenkit zsidónak tartanak, aki használja az eszét. Aki okosabb náluk, az a
zsidó. Ha észreveszik a gyereken, hogy eszes lesz, akkor pálinkás kenyeret adnak
neki. Cukrozott borral itatják, hogy elbutuljon. Hogy ne hagyja el a szüleit öreg
korukra. Hogy megmaradjon a faluban, és csak a kocsmáig merészkedjen egész
életükben. Mert mindenkit gyûlölnek, aki nem olyan, mint ôk. Aki gondolkodik,
aki spekulál, aki mást akar, mint ami van és amit megszoktak évszázadok óta. Aki
egyáltalán akar valamit”, mondja anyám. „Akinek csillag van a homlokán.” 
„Nekem van csillag a homlokomon?” kérdem anyámtól. Elgondolkodtatott ez a

csillag. Lopva a homlokomhoz nyúlok, óvatosan végigsimítok rajta. Nem érzek
semmilyen dudort, semmiféle csillagot. Finoman tapogatom, de úgy sem érzek
sem mit.
„Az van, kincsem, a nôvérednek és az öcsédnek is. Te nem látod, de én igen”,

mondja. Aztán halkan a fülembe súgja: „A parasztok se látják, de érzik.”
„De ha nem parasztok vagyunk, akkor mik vagyunk?”, kérdem.
„A nagyapád úriember volt, kardot hordott és fehér glaszékesztyût viselt. A ha -

ját finom olajjal kente, a bajuszát viasszal. Mindenkivel viccelôdött. És min den ki
elô re kalapot emelt neki. De ô csak a mutató és a középsô ujját emelte a csákójá-
hoz, mert katona így köszön, ha nem tiszteleg. A csizmája mindig olyan fé nyes
volt, mint a tükör. És úgy ki volt vikszolva, hogy a légy is hasra esett rajta. Szi gorú
volt, de emberséges. Komolyan vette a katonaságot”, mondja.
„Ölt is?”, kérdem anyámtól. Apám akkor szokta mondani a nôvéremnek, ami-

kor haragszik anyámra, hogy gyilkos volt a nagyapám.
„A háborúban vagy te ölsz vagy téged ölnek meg”, mondja anyám.
„Én is leszek katona?”, kérdem.
„Csak az lesz katona, aki egészséges”, mondja. „Nagyapád mindig nagyon

ôszinte volt, túl becsületes. Hitt a Kormányzóban, meg a végsô gyôzelemben. A
cso  dafegyverben is hitt, arról sokat beszélt, amikor hazajött néha. Még negyven-
négyben is, amikor tavasszal hazalátogatott. Akkor láttuk utoljára. A Gyilkostól tért
vissza épp Jutasra, és kapott egy nap eltávozást. Síelni küldte oda a Kor mányzó úr,

CB



hogy kipihenhesse magát. Parancsra kellett neki síelni. Délelôtt kilenctôl tizen-
egyig, majd pedig délután háromtól ötig. Közben étkezés, cigarettaszünet és kár-
tyaparti”, mondja anyám, és elneveti magát. Felhúzza a szemöldökét, ko moly kodó
ar cot vág.
„Kérlek alássan, alásszolgálja. Szerbusz kérlek. Szerbusz kérlek! Tiszti becsület-

szavadat adod? Na, hallod, kérlek. Tiszti becsületszavamra. Kérlek.”
„Kérlek, nekem a tiszti becsületszavad garancia.”
„Kérlek.”
„Kérlek alássan.” Anyám utánozza nagyapámat, aki nagyon igyekezett úgy ten -

ni, mintha úrnak született volna. Pedig szegény rutén juhászok ivadéka.
„Mi akkor mostmár katonák vagyunk?”, kérdeztem anyámtól.
„Dehogy. Foglyok vagyunk. A nagyapád is az volt. Rabok vagyunk, ahogy

nagyapád is az volt. Az oroszok azt mondták az osztagának, hogy fáradjanak be
eb be a vagonba. De nagyapád megkérdezte, hogy ugye nem viszik el ôket. Az
oro szok ekkor komoly arcot vágtak, hogy á, dehogy. 
»Adjak dokumentet?« De hallani lehetett akkor már arról, hogy a papírokat

kevésbé tisztelik a kommunisták.
»Tiszti becsületszavát adja?«, szegezte neki a kérdést nagyapád.
»Tiszti becsületszavamra!«, mondta az orosz, és még a sarkát is összecsapta,

kihúzva magát, ahogy a magyar katonáktól látta. 
»Kérlek alássan. Parancsolj.« Elôzékenykedtek a marhavagon ajtajában, amelyen

kí vülrôl csattant a zár és hetekig zötyögött egykedvûen keresztül Kelet-Európán,
vissza Ázsiába, ahonnan jöttünk. Nagyapád szerint mi nem a többiekkel, ha nem
magánúton jöttünk, nem a magyarokkal, hanem a ruténokkal.
Öt év múlva engedték haza, de itt egy másik fogság várta: a múltja. Azóta csak

a tyúkoknak vezényel, meg a kacsáknak. A libákat szereti, mert azok alakiasan
mo zognak. Rajvonalban, azt szokta mondani.” Anyám nevet. Kineveti az apját, akit
szeret, és akire sokszor haragszik. Pedig azt nem szabad. 
„Apádat és anyádat tiszteljed, hogy hosszú életû legyél a földön”, mondogatja.

Mi a hosszú, és mihez képest hosszú valakinek az élete? „Isten tudja csak, mi a
hosszú és mi a rövid”, mondja.

Anyám ma is bele akart ugrani a kútba. Kirohant éjszaka az udvarra, épp hogy
csak elaludtunk. A nôvérem észrevette, és visítva rohant utána. Akkor én is feléb-
redtem, és kimentem utánuk. Anyám haja ki volt bomolva. Sírt, de nem értettük,
amit mond. Az életét átkozta talán. Megátkozta magát, ahogy ilyenkor szokta.
Mindig megátkozza magát, meg mindenkit. Csak minket nem. Minket szeret. Én is
szeretem anyámat. Félek, hogy megöli magát. A múltkor azt mondta, felakasztja
magát a padláson. Mindig vele vagyunk. Csak amíg alszunk, addig nem tartjuk
szem mel. De a nôvérem még akkor is figyel, mert tud éberen aludni. 
Anyám lerogyik a kút mellett, a haja össze van zilálva. A lábaiba kapaszko dunk

a nôvéremmel. Sírunk mind a ketten. 
„Ha anyánk megöli magát, akkor biztosan elvisznek bennünket a lelencbe”, azt

mondja a nôvérem. 
„Nem akarok a lelencbe menni”, mondom.
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„A testvéreket nem egy helyre viszik”, ezt is tudja valahonnan. Az egyikbe ô, a
má sikba én fogok kerülni. Anyánk zokog, hogy hagyjuk végre meghalni. Már nem
bírja tovább. Elege van ebbôl a nyomorult faluból, a sunyi emberekbôl. Elege van
az apánkból. 
„Az apátokból. Meg az egész pereputtyából.”                   
Egyszer csak elfárad. Kisimul az arca, kicsit nyugodtabb lesz.

„Zsidó van a házba, kolonc a nyakába”, kántálják annak, aki fenn felejti a sapkát.
Nem értem, hogy miért mondják. Ennek nincs értelme.
„Kölönc az, nem?”, kérdem a nôvéremtôl.
„A koloncot a csorda vezér marhája nyakába akasztják. A kölöncöt a kutya nya-

kába teszik, nehogy messzire elcsámborogjon.      ”
Máli szokott így csúfolni engem, ha elfelejtem levenni a sapkámat náluk. Ne -

vet. Kilátszik az egyetlen foga. Csupa ránc ilyenkor az arca. Máli szegény nem
szép, inkább csúnya. Szeretem, de undorodom is tôle. Folyik a nyála beszéd köz-
ben. 
„Na, ne finnyáskodjál! Ne urizálj”, szokta mondani és fingik hozzá egyet. Akár -

mikor tud. Hosszan, elnyújtva eregeti. A fél lábát felemeli, ahogy a kan kutyák pi -
sil nek. És mély hangon nevet.     
Neki semmi sem undorító. Mindent meg tud enni. A romlott ételt is. 
Ahogy a nagyapám is. Beleszagol, és szó nélkül bekanalazza.
„Apu, nem volt romlott?”, kérdik tôle.
„Öt perc múlva már az lesz”, mindig ezt válaszolja.  
Má li meg röhög. 
„Szarnak minden jó”, mondja. „Egy helyre megy.” 
Máli örül, ha anyámat fel tudja bosszantani. Másokat is szokott bosszantani, de

anyámat nagyon szereti bosszantani. Anyám nem tudja neki megbocsátani a koszt,
a ren detlenséget, az igénytelenséget, amiben él. Na meg az állandó feleselést és a
foly tonos káromkodást.
„Hogy élhetsz így, hogy mindenen csak röhögsz?”, veti a szemére.
„Te meg folyton mérges vagy, mint a baszott róka”, vág vissza ilyenkor Máli.
Anyám nem szívesen hagy bennünket Máliéknál. Néha muszáj. Ha nála va -

gyunk, akkor segíteni kell neki. Máli nem tud fôzni. Nem is szeret. Minden ehetet-
len, amit csinál. Ha nem esszük meg, akkor meg veszekszik. Csúfol minket.
„A szar vásolja el a fogatokat, ha nektek ez se ízlik! Finnyásak, mert úri koszt-

hoz szoktak”, mondja, és mindig van valami munka. 
De most otthon vagyunk. A Kicsi is alszik, és anyánknak jó kedve van.
„Nézd meg, nem jön-e a Messiás?”, mondja még egyszer. Közben a nôvérem a

kis horgolt terítôt borítja a hajára, és ájtatos képet vág hozzá. 
„Merrünnen várjuk?”, kérdezem.
„Arrunnan, a Rámpa felôl. De lehet, hogy a kert alól jön fel, Berek felôl”,

mondja. Csak a Cigánysor irányából nem várjuk. Abba az irányba nem is látunk ki
a házból. Arra nem nyílnak ablakok. Ott a tûzfal van. Csak a falu felé látunk. Les -
kelôdünk a nôvéremmel az ablakokon. Anyám az asztalnál ül. A nap a Kepecgyep
mö gött lenyugszik, ahogy szokta. Most nagy, vörös karimája lebeg az ég peremén.
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Már feljött az esthajnalcsillag. Apám ilyenkor hagyja abba a pénteki böjtöt. Fo -
gadalma van. De nem mondhatja el, hogy mi az. Anyánkat szoktuk kérdezni, hogy
ô tudja-e, mi a fogadalom. Azt mondja, ô sem tudja. Ha tudná, akkor nem lenne
tit kos apánk fogadalma. Akkor nem hatna a böjt se, és hiába tartaná be apánk, már
ha épp el nem felejti. Bár néha így is elfelejti. De az bocsánatos bûn, ha nem szán-
dékosan, hanem akaratlanul megy ki a fejébôl. Máskor péntek este, ha otthon van,
együtt ülünk az asztalnál, és megvárjuk, hogy feljöjjön a csillag. De most nincs itt-
hon. Anyámmal azt játsszuk, hogy a Messiásra várunk, mint a zsidók. A felhôtlen
égen már derengenek a csillagok. Péntek este van. Már beállt a szábesz. De ma se
jött. Csak nem jött el. Hiába várjuk. Anyám Jeruzsálemrôl mesél, ahol sosem járt.
Meg Eszter királynôrôl. És arról, hogy jövôre már együtt fogunk ünnepelni. De
nem itt. Hanem már másutt.
„Jeruzsálemben?”, kérdi a nôvérem.
„Apátokkal”, válaszolja.

Anyám hisztériázik, amikor hazajön. Ordítozik velünk. Orvosnál volt. Hallgatunk
csendben, bûntudattal. Mindig csinálunk valami rosszat, csak ki ne derüljön. Ha
mást nem, engedély nélkül eszünk. Vastag, két ujjnyira szeljük a kenyeret, ahogy
nem szabad, és elôbb zsírral kenjük meg jó vastagon a bödönbôl, majd pedig
annyi cukrot szórunk rá, amennyit csak fel tud inni a zsír, ami pazarlás. Anyánk
most nem ellenôrzi a cukortartót, nem néz bele a zsíros bödönbe. Egyszerre csak
ful dokolni kezd és hány. Belehány a lavórba. Érzem a szagán, megint epét hányt.
Mostanában gyakran zöldes színû váladék jön fel neki. Az az epe. A zománcos la -
vór szélén körben végigkenôdik a zsíros epesár. Szaladok azonnal a lavórral, vi -
szem kiönteni. Aztán a kútnál kimosom a lavórt. Undorodom én is, de a nôvérem
rosszul van tôle. 
Ezért nekem kell csinálnom, mert én vagyok a férfi a háznál. Nekem kell elvág-

ni a csirke nyakát is, mert én tudom megcsinálni. A nôvérem attól is iszonyodik.
Pe dig ezt is meg kell tanulnia neki is, hiszen nem lehetek mindig itthon. Már nin-
csen sakter.
Most a sarokba húzódunk, és mint a megrémült csirkék, összebújunk a nôvé -

rem mel. Közben felborítjuk a vizeskannát. A kannafedô messze elgurul. Mászok
be utána a kecskelábú asztal alá. Az asztalt apám csinálta. A lábai nyárfából van-
nak. Csak a lapja rendes fa. De a nyárfa nem való bútornak. Penészedik és gombá -
so dik. Undorodom tôle. Most mégis azt remélem, hogy itt elbújhatok. A nôvérem
gyor san felkapja a kannát, de már úszik a föld. Anyám beleragad a hajába és a ló -
farkát cibálja. Másik kezével össze-vissza csapkodva veri. Anyám keze jár a leve-
gôben, mint a motolla. A nôvérem rázza a fejét, próbál szabadulni. Könyörög.
„Ne bántson édesanyám, ne bántson, jó leszek”, mondogatja rimánkodva.
Nem merek kijönni a kecskelábú asztal alól. Beszorultam a moslékos veder

mellé. Büdös. Mindig büdös, de most még jobban zavar, hogy büdös. Kotlós tojást
dob hatott bele anyám. A héja úszik a lé tetején, látom. A disznók a záptojást is sze-
retik. Szorítom a kannafedôt. Lepattant róla a zománc, a helye már rozsdásodik. Ki
fog lyukadni. Akkor meg másikat kellene venni, de nincs rá pénz. Mindent meg
kell becsülni. Meg kell becsülni a cipônket is.
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„Nem prédálunk”, szokta anyám mondani. 
A po  csé kolás nagy bûn. Mindenre nagyon kell vigyázni. Leginkább a ruhánkat

kell ó vni. Érzem az ujjam alatt a rozsdás foltot, könnyen kitapintom, mert ott nem
csú szós a felszíne. Megtapad rajta a bôr. Érdes. Annyira szorítom a hideg kannafe-
dôt, hogy görcsöl az ujjam az erôlködéstôl. Nem veszem észre, mert félelmemben
görcsösen szorítom. 
Közben nem tudom levenni a szemem a nôvéremrôl, sajnálom szegényt.

Szeretnék segíteni neki. Lelkiismeret-furdalásom van, mintha elárultam volna.
Elbújtam ide, és most egyedül rajta tölti ki anyám a dühét. A nôvérem két kézzel
védi a fejét az ütések elôl. Anyám arca megrémít, mert ilyenkor teljesen el szokott
torzulni. Most hasonlít a bolond asszonyhoz, aki mindenkit megállít az utcán és azt
kérdi tôle: „Te is ellenemre vagy?” 
Nem tudjuk, hogy mire gondol. Azt mondja, hogy ôt üldözik és bántják. Min -

denkit ellenségnek tart. De nem tudja eldönteni, hogy ki nem az, ezért állít meg és
kér dezget mindenkit.
Anyám tépi a nôvérem haját. Sírok, nem tudok nem odanézni. Mindig csiná-

lunk valamit. Valami rosszat. Pedig nem is akartuk. 
„Mindig csináljátok nekem a kárt”, mondja anyám. Valamit elprédálunk, ahogy

mondani szokta. Nem tudok mit csinálni. Bekapom az ujjam. Megint szopom,
pedig már régen abbahagytam. Érzem a rozsda vasas ízét rajta. Anyám keze össze-
vissza csapkod. De már kezd fáradni. Még csépeli a nôvérem, de közben sír is.
Egy re erôtlenebbek az ütései.
„Gyere elô, te is gyere elô”, kiált rám. Erôsebben szopom a bütyökujjam. Ku -

cor gok a fal mellett. Szorosan hozzátapadok a falhoz. Most szeretném, ha bele tud -
nék bújni. Ha volna ott egyszeriben egy ajtó, mint a mesében, és találnék rajta egy
kilincset. Kitárulna, ahogy lenyomom a kilincset, és átlépnék egy másik világba.
Vagy magam is átváltozhatnék asztallábbá. Vagy inkább macskává, és uzsgyi, ki -
szaladnék anyám lába közt. Ki a macskalyukon.
„Jössz ki onnan azonnal”, kiáltja anyám, és ráncigál ki a kecskelábú asztal alól.

Közben valamit lever róla, mert az asztal megingott a cihelôdéstôl. Megijedek. Ha
va lami összetörik, még jobban kikapok. Hagyom, hogy kihúzzon. A karommal vé -
dem a fejem meg az arcom. Közben sírok és rimánkodom. 
„Ne bántson édesanyám, nem akartam felborítani a kannát”, mondom hüppögve. 
Anyám levette a kasornyát, amely egész évben a falon lóg egy szegen, az asz-

tal mellett. Épp kéznél van. Ezzel is szokott verni minket, ha valami rossz fát te -
szünk a tûzre. Egész évben itt lóg a kasornya, mint valami figyelmeztetés. Félünk
tô le. Máskor meg se szoktam látni. Csak ha valami nyomja a lelkem. Most is. De
ami kor anyám mérges, csak a kasornyát figyelem a falon. Hogy mikor nyúl fel ér -
te. Mikor suhogtatja meg a levegôben.
Egyébként csak disznóöléskor használjuk. A hurkát tesszük bele, hogy ki fô jön

a lében, amelyben a tüdôt, a májat, a vesét, a lépet a zsöndörzsírral együtt át -
puhítják. Aztán meg a kását fonnyasszák meg benne, amelyet a hurkába töltenek.    
Utána megint egy évig itt lóg. Kiszárad és megmerevedik. Csak minket szokott

ve le verni. Fakanállal vagy a felmosóronggyal. A felmosórongy az egyik kilyukadt,
bolyhoskék mackónadrág. Nagyon megszívja magát vízzel, és ettôl nagyot üt.
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Anyám dühében valamivel mindig ver bennünket, mikor mi van a keze ügyében.
A nôvéremet puszta kézzel is szokta. De csak ahogy az anyák verekednek, erôtle-
nül és céltalanul, minden rendszer nélkül. Apánk módszeresen ver.
Apám kézzel ritkán üt. Ô inkább úgy ver bennünket, ahogy a férfiak szoktak.

A zsákolástól nagyon erôs a keze, a szívlapáttól megkeményedett és hatalmas. Ô
in kább a nadrágszíjjal üt bennünket. Vagy ostorral. Attól jobban félünk. Anyánk
verése csak hisztéria. Nem fáj igazán. Közben nagyon kell sírni és kiabálni. Anyám
ve szekszik közben. Erôtlenül csapkod és közben sír. 
A többi fiú is ezt mondja, hogy az asszonyok nem tudnak verni. Azt csak ki kell

bírni. Húzni az idôt, hogy elszálljon a mérgük. Mindig elszáll, és mindig megbocsá -
ta nak.    
Az apák verése más. Annak kiszabott mennyisége van. Elôbb nem hagyják ab -

ba, megvárják, hogy nagyon fájjon. Akkor jön meg a kedvük hozzá. Addig vernek,
amíg már nem csak a félelemtôl sírunk, hanem a fájdalomtól. Hogy megemleges-
sük. Tudják, hogy mikor jön el ez a pillanat. A sírást nem is hallják.
„Az anyák keze akkor is simogat, amikor üt. Az apáké akkor is büntet, a mi kor

simogat”, mondja mindig anyám. Mert aztán megbánja, és akkor meg azért sír. Ak -
kor mi szoktuk vigasztalni. Meg azt mondjuk, hogy nem fájt. De ez nem i g a   z.
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KIRÁLY LEVENTE

Ma múlik el

A halhatatlan én felülve
ágya résein kiles.
Kezét a rács befesti:
rozsdaszín. Ma múlik el, 
de most születhet újra is talán. 
A vándorállatok keringnek 
égi, földi nagy körökben,
énekük csodát igér.
Nevetsz; zizegve, hajladozva áll
a nyárfasor, pihéi hullnak,
íme: nyári hó. 

Elôbb a hang

Hómezôn a tigris áll,
kutatja vad nyomát,
szagot nem érez,
itt a víz az úr.
A gyenge nap vakítja,
fázik, éhes,
és a hegytetô felôl
a tompa zaj fülében 
ott kering, remeg.
Rohanni kéne, tudja ô,
de mégse szánja rá magát.
Leül, fejét a fény felé 
emelve vár, morog. 
Elôbb a hangja,
majd a teste olvad el,
de lábnyomát megôrzi
égi kegy, megóvja
villanó szeszély.
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ZÁVADA PÉTER

Ahova nem szabad

A szomszéd Miska kapacitál,
hogy menj vele a sódergyárba,
a méhészmadár jelent csak némi
kockázatot, be lehet szakadni a lösz-
vagy homokfalba vájt fészkek miatt.
De helyette úgyis csak a borsóföldig,
irány a borsóföld: gyomorrontásig
zabálni az édeskés, sár ízû szemeket.
Aztán egy mûanyag permetezô hátizsák
pumpájának elnyújtott, lassú szuszogásával
venni a levegôt, tudván, hogy délután,
a fáskamra mögött a térdedrôl úgyis
megint felkaparod és megeszed a vart.
A Zetor állítólag kiforgatja a rögök közül
a pocokcsontvázakat, a még élôket pedig
vissza, a föld alá. Sírokat így a túlzsúfolt
ótemetôben. Másnap kora hajnalban pedig,
mikor valakik, akiket csak hallasz,
bádogdézsákba fogják föl a hörgést,
megint az a csillapíthatatlan émelygés fog el,
mint mikor a hátsó udvarra lépve végignézted,
ahogy a szomszéd Lali a még gôzölgô
disznókörmöket felhúzza oda, ahova nem szabad,
a hüvelyk- és mutatóujjára, és nevet.

A szinkronúszó magányossága

Hosszútávra rendezkedtél be, idôvel belaktad
ennek a magánynak minden apró zugát, Anya.
Otthonos csöndjeid mintázata, mint az olcsó
csempék mûmárvány erezete – annak a medencének
az alján, ahova akkor úszni vittél. Mindig ugyanolyan.
Te is úgy élsz, mint azok a nôk, ott az uszodában,
nem hallod a zenét a felszín fölött. Csak vársz
feszített víztükrû figyelmeddel, követed az áramló
közeg rezdüléseit, mialatt némán, magadban számolsz,
hogy meddig bírod még levegô nélkül. Utánzod
a többiek halálpontos mozdulatait arcodon a téboly



mosolyával, orrodon a téboly csipeszével – mintha
két szára, a két, lábtempó közben összeszorított,
gyönyörû és izmos combod volna. És a sminked
még sírás után is ugyanolyan kifogástalan, mint ott,
az uszodában, azoknak a nôknek, akik a kûr végeztével
mosolyogva újra felbukkannak a víz alól. Túl hosszú
ideje már, hogy kiszervezed a mozdulataidat.
Mondd, ha egy másik megfullad, neked is meg kell?

C8



CENTAURI

Jégvágó

Hogyan kell? Hogyan kell félni, ha megnyílik a téli égbolt? Hogyan kell megnyu-
godni, ha bezárul? Hogyan lelkesedjek, csihadjak, búsuljak, szeressek, aggódjak,
tervezzek, akarjak? Hogyan gondoljak magamra, hogy ne legyek mindentôl és
mindenkitôl távol? Mit gondoljak magamról, hogy érezhessek? Mit érezzek, hogy
gondolhassak is? Hogyan tudnék bármit érinteni és megérteni? Ha neked nem
sikerült, ki mutatja meg? Ugye, nagyi, jól látom? Most, hogy elmentél, nagy szarban
vagyok. Hogy elvesztettem a házat? Az a legkevesebb.
Ülök az ágyadon, utoljára. Mondd meg, mit érezzek? Nem alakoskodom, meg-

mondom: nem fáj. Ez rendben van? Ha game over van, akkor vége mindennek,
nincs bónusz, neked is annyi már egy jó ideje. Ennek is vége. A háznak. Az ágy-
nak. A kádnak, amiben hideg fürdôt adtál, ha magasra szökött a lázam. Látod? Ma
sem emlékszem a lázra, nekem úgy tûnt, nincs baj, nem értettem, mire föl a riada-
lom, minek megkínozni a hidegben? Bár a víz sem volt túlzottan jeges, csak kelle-
metlen. Nem túl jó, nem túl rossz, csak kellemetlen. Mindig minden az. Ez tûnik a
világ alapállapotának.
Most is úgy látom, hogy minden rendben. Sokkal inkább, mint korábban. Ha

érdekel, megmondom azt is, miért. Eddig mindig nagynak tûnt a ház, és minden
gond, ami vele járt. Mióta a banké, a gond és a ház is kicsi, a világ viszont rohadt
nagy. Kiebrudaltak vagy sem, miért kell mennem, miért nem, érdektelen, a lényeg
az, menni kell, és ami elôttem áll mindennél nagyobb. A ház már csak rom.
Jut eszembe: talán így érezte magát a tata is a Webster könyvtár omladéka alatt.

Még szerencse, hogy a polcok megtartották a leszakadó mennyezetet – hála John L.
Davie képviselô úrnak, aki pénzt adott tölgyfára. Gyakran gondolok a tata életét táma-
dó okkult erôkre. Ô még volt valaki. Ellenében moccant a fél világ, kettéhasadt még
Kalifornia is. Nem kevesebbet vártak tôle, mint hogy túlélje. De tôlem mit várnak?
Hogy kössem meg rendesen a cipôfûzôt, akasszam helyére a kabátot, szerezzek jogsit,
és ne mondjam folyton, hogy „meg minden”. Miattam miért nem robban fel semmi?
Miattam nem támad porvihar, miattam nem találnak ki New Dealt, nem alakítanak
új társaságot, szektát, pártot, nem írnak petíciót, nem mozdul meg a föld. Bezzeg a tata
miatt! Nem elég, hogy végül Walter Freeman játékszere lett, és egy jégvágót kalapáltak
az agyába, csak azért, mert Jessica elvesztése miatt búskomorrá vált, végig, egész élete
során az elpusztítására tört minden. C9D9-ben – még a Golden Gate-építkezés elôtt –
próbált munkát találni Közép-Nyugaton is. A 66-os úton haladt keletre, de alig hagyta
el Kaliforniát, szembe jött vele a fekete vasárnapi porvihar, minden idôk legnagyobb
porfelhôje. Négy államot terített be. Fuldokló farmerok és családjaik vánszorogtak a
66-os úton, jajveszékelô anyák, köhögô, síró gyerekek, akik – ellentétben a tatával –
épp Kalifornia felé menekültek. Amikor pedig kölyök volt, kis híján a nagy földrengés
nyírta ki, és a láz, a tûzvész, a biztosítási csalások, és Frederick Funston tábornok.
Mindezek együttesen. Belevaló pali volt, hogy így megdolgozta a világ.
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A földrengés éjjelén belázasodott, ezért az idôsebb Ina Coolbirth orvosért sza-
ladt. A tatára rázárta a könyvtárajtót, mivel San Francisco akkortájt sem volt a béke
szigete. Könnyû elképzelni, mit érezhetett ükanyám, amikor megmozdult a föld,
körös-körül felrepedtek az utak, úgy zörögtek a macskakövek, mint koktélban a
jég kockák, elgörbültek a sínek, kidôltek a kandeláberek, és a törött csövekbôl szi-
szegve tört elô a gáz. A tágas, nyílegyenes sugárutak pillanat alatt szûk, szeszélye-
sen kanyargó sikátorokká váltak, a hidak feltekeredtek, fák tûntek el a vetôdések-
ben, és D9D mérföld hosszú hasadék nyílt Kalifornián. Szó szerint kettérepedt az ál -
lam. Hosszában. Ükanyám, ahogy csak a lába bírta, szaladt vissza, és amitôl félt,
be következett: a könyvtár is összedôlt. A rengés után néhány percre csönd támadt,
ám aztán innen is, onnan is recsegés-ropogás hallatszott. Az éledô lángok pattogá-
sa hamarosan menydörejjé erôsödött, és fellángolt a város. Néhány órával késôbb
jól látszódott, hogy nem futótûzrôl van szó. Egymástól függetlenül több ezer he -
lyen kaptak lángra a házak, mivel az ingatlantulajdonosok biztosításai földrengés-
kárra nem vonatkoztak, csakis tûzre, ezért a megrongálódott házakat felgyújtották,
nem törôdve azzal, hogy az évszázad tûzvésze veszi kezdetét. Érted? Összedôl a
város, mire még gyújtogatnak is. Szánalmas idióta az ember, megmondom. És mi
van akkor, ha senki sem gyújtogat? Meggyanúsítunk valakit azzal, hogy mégis.
Mint Japánban a nagy kantói földrengésnél. Olvastam, hogy száznegyvenezer em -
ber veszett oda, de a japánok megspékelték a dolgot azzal is, hogy a koreaiakat
gyúj togatással és a kutak mérgezésével vádolták. Hiába rendelték ki a rendôröket,
hogy tegyenek rendet, sokszor épp a rendôrök álltak a mészárlások élére. Egy idô
után a más dialektusban beszélô kínaiakat, végül a távolról jött japánokat is üldöz-
ték. Szóval az ember vészhelyzetben csak tetézi a bajt, ahogy San Franciscóban is.
Csak azért, hogy mentsék a tôkét, hogy visszakapják a nyomorult pénzüket,
rágyújtják a romokban rekedt szerencsétlenekre a fél várost. A városvezetés Fun s -
ton tábornokot bízta meg azzal, hogy vessen véget a gyújtogatásnak, fosztogatás-
nak és káosznak. Rögtönítélô bíróságokat állított fel, de a lángokat már nem lehe-
tett megfékezni. Dübörögve égett a város, fekete füst takarta el a napot, San
Franciscóra sötétség borult délben. Ükanyám kétségbeesve toporgott a könyvtár
romja elôtt, míg körös-körül minden égett. A könyvtár csodával határos módon
nem. Szerencsére nem volt biztosítva, így senkinek sem állt érdekében, hogy fel-
gyújtsa, a környezô épületekbôl felcsapó lángoszlopok viszont az eget nyaldosták
már. Délután tûzszerészek érkeztek a Webster útra, hogy egy sor épületet felrob-
bantsanak a tábornok parancsára, így képezve gátat a tûzfészek körül. Ükanyám
rá támadt a tûzszerészekre, akik váltig állították, hogy a könyvtárban hagyott kö -
lyök nem lehet életben, a tovaterjedô tûz viszont újabb életeket olthat ki. Üka-
nyám ütött-vágott, rúgott, karmolt, harapott, addig-addig, míg csak a könyvtárral
szom szédos épületet döntötték össze. Ina Coolbirth persze nem tudhatta, hogy a
ta ta életben van még.
A könyvekkel zsúfolt polcok sötét labirintust alkottak az omladék alatt, a tata

ab ban bolyongott, akár a patkány; nem szûrôdött be fény, három teljes napra éj -
szaka lett, és akkora csönd volt, mint a sírban. A káosz, a tûzvész, a pánik moraja
messzire elkerülte a tata vackát, a leomlott födém és a könyvek tömött sorfala her-
metikusan zárta el ôt San Francisco legsötétebb óráitól, amikor jóravaló családapák
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gyújtogattak, úrinôk portyáztak a sûrû füstben, halottakat zsebeltek ki, meghitt ott -
ho nokat fosztogattak idegenek; a tata védve volt mindattól a borzalomtól, aminek
csak nagy sokára vetett véget a statárium.
Nagyapa addig-addig tapogatott, míg rátalált a gyertyákra. Idônként por szitált,

a feje fölött az egész hóbelevanc recsegett-ropogott, különösen az utórengések
per ceiben, vagy amikor a tûzszerészek felrobbantották a szomszéd tömböt, ezért
be kucorodott a legbiztonságosabb sarokba, odahúzta a plédeket és valóságos
fészket épített. Nem esett kétségbe és nem gondolkodott. Gyertyát gyújtott, lefe-
küdt, levette a legközelebbi könyvet – a Moby Dicket – és olvasott. Három szál
gyer tyája volt. Hogy takarékoskodjon, az elsô után becsukta a könyvet és megpró -
bálta elképzelni, hogyan folytatódik; órákig feküdt a sötétben, csöndben, addig-
addig, míg az óceán moraját meg nem hallotta. Hallotta Queequeg hangját, amint
a Moha fedélzetén, túlüvöltve a dühöngô vihart, Ishmaelt kérdezi:
– Mit mondani? Mit mondani?
– Ô mondani, hogy te majdnem megölni az az ember!
– Megölni ezt? Ah! Ô lenni kicsi halacska, Queequeg nem megölni ja kicsi ha -

lacska, Queequeg megölni ja nagy bálna! – hallotta a tata, míg a Golden Gate-en
át zúdult az elsô szökôár, és a szorosban lavírozó, menekülôkkel telezsúfolt hajó-
kat, akár a dióhéjakat, egytôl egyig felborította.
Késôbb, amikor a Mohát elhagyta a vihar és kikötött, nagyapám hallotta

Nantucket kikötôjének zsivaját, a málháslovak fújtatását, a paták csattogását a sí -
kos köveken, a kigördülô hordók döndülését, a kötélzet recsegését-ropogását,
amely szakasztott mása volt a leszakadt födém recsegésének. Amikor belefáradt a
rész letek elképzelésébe vagy elakadt, meggyújtotta a második gyertyát és tovább -
ol vasott. A harmadik gyertya után már csak önmagában bízhatott.
Vajon meddig jutott a sztoriban? Vajon a tata képzeletében Queequeg és Ish -

mael hol lyukadt ki, mi lett velük? Vajon az ô verziójában is kinyiffant a nagy fehér
dög? Vajon eljutott a fantázia vargabetûin át odáig, hogy az elejtett bálna fejét fel -
húz zák a hajó oldalára, ásóval lyukat fúrnak rá, és mint a kútból, Tashtego, az indi-
án, vödörrel merje belôle a cetolajt? Vajon megtörtént-e az ô verziójában is, hogy
Tash tego megcsúszik, és a lukba esik, aztán pedig a bálnafej – ami immár egy em -
bert is tartalmaz – megbillen, leszakad a kampóról, és önmagába zárva a szeren-
csétlent elindul a tengerfenék felé. Szörnyû különbség cet és ember között: az
egyik feje képes elnyelni a másikat egészen! Szörnyû tudat, amikor Tashtego rá -
eszmél: egy másik lény, egy bálna feje lesz a koporsója. Ki tudja, eljutott-e ezek-
hez a felismerésekhez a tata, akit a könyvtár – ezer fej emlékezete és tudománya –
temetett maga alá.
Két napig ült a fojtó sötétben, hol a Moby Dick folytatását képzelte maga elé,

újabb és újabb bálnákat, újabb és újabb szigeteket, kalandokat, máskor pedig
aludt. Hol a hideg rázta, hol meg kiverte a víz. Ha vacogott, a Pequod rögtön tró -
pu si vizekre ment, szikrázott a nap a forró fedélzet fölött, azúrkék hullámokon
szaf tos szigetek ringatóztak; inas bennszülöttek, karamella illatú lányok, barátsá-
gos törzsfônökök ingáztak a komor Pequod és a vibráló öblök között. Ha viszont
a tatát kiverte a víz és felszökött a láza, felrántotta a horgonyt a hajó és ráfordult az
An tarktiszre, hogy ismét a nagy fehér rohadékot hajkurássza, és máris hûs szél ka -
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pott a vitorlába, albatroszok báloztak a légben és távoli jéghegyek bukdácsoltak a
horizonton. Ha didergett, akkor fûtötte, ha láz gyötörte, borogatta a tatát a képze-
let. Így bekkelte ki, hogy kiássák és visszakapja ôt Ina Coolbirth, s mindezt annak -
i dején még a San Francisco Cronicle is megírta.
A ház most pont olyan kicsi és sötét, akár a könyvtár omladéka. Minden olyan

egyébként, nemcsak a ház, de már olvasni sincs kedvem. Talán nem is a kedv hi -
ányzik. Tudod, mit érzek? – a harmadik gyertyám is leégett. De mit beszélek? Való -
jában sohasem volt gyertyám, arról nem szólva, hogy senki sem fog kiásni a romja -
im alól.
Alig hiányzik valami. Növény lettem. Csak a füst táplál. A dohány. De a cigi

drá ga, és sok kell, pénzem meg alig. A füst lett a lételemem. Talajom nincs. Sok fé -
le növény van, bokrok és fák, kicsik és nagyok, aljzathoz tapadó, de hajtásaikkal
sza badon hajladozó vízinövények, hínárok, biztos pont nélkül úszó moszatok, kô -
be csimpaszkodó mohák, viszont a semmiben tenyészô növény egyedül a világon
csak én vagyok. Csak füstöt veszek fel, és köszönöm, ennyi elég. Növényként ab -
szolút másként látom a világot. Növénynek pont jó vagyok. Szép, nem túl nagy,
nem túl kicsi, igénytelen, szívós, arányos, egészséges, azt hiszem, piros, lebegô
nö vény; nem egy pálma, inkább gömb alakú moha. Nincs szükség embervoltom
em lékére, és már nem baj, hogy a nagyi sincs. A moha nem érez, nem érvel, nem
kérdez, csak hagyja, hogy mossa a víz.   

A dohányzás halált okozhat.
Ez áll a cigarettás dobozon, és ha épp tudni akarod, egyik reggel, konkrétan

teg nap, amikor ezt olvastam, felsóhajtottam:
– Még szerencse!
Egyedül gubbadtam a teraszon, így aztán nem a megfontolás vagy a színpadi -

as ság szólt belôlem, mert nincs énbennem ilyesmi, hogy élni akarnék vagy
kinyiffan ni, bôven elég, ha nem zrikálnak; ha nem történik semmi, az a legjobb,
es küszöm. Szarok abba, hogy esetleg jobb volna nem lenni, ilyeneken agyalni ba -
romság, és akkor, képzeld el, kampót ígér a cigi.
Méghogy szerencse! Amikor a szerencsében sem hiszek, nincs akkora mázlim,

hogy higgyek benne. Tök váratlanul, nem is gondolnám, hogy megnyikkanok, és
tessék! Mert szoktam érezni, hogy aznap szólni fogok vagy olyat teszek, amit nem
tet tem még, ahogy azt is érzem reggel – legtöbbször ez van –, hogy ez a nap pont
olyan rohadt lesz, akár a többi. Talán nem hiszed, de tegnap mérget ittam volna rá,
hogy nem lesz a napban semmi új.
Megfigyelted? A legtöbb nap úgy repül el, mintha nem is lett volna. Nem

emlékszem rájuk. Gôzöm sincs például róla, mit csináltam tegnapelôtt, és talán te
sem tudod, hol voltál, miért, meddig. De szerintem ez frankó, mert az emlékezetes
napok kivétel nélkül szarok. Gondolj a tizenhatodik születésnapomra. Nem az fáj,
hogy végül is nem szedtem fel Unát, azt a prostit, akit a nagyi rendelt oda nekem,
de hogyan baltázhattam el a dolgot a pultos csajjal, Rose-zal is? Az én napjaim leg a -
lábbis pocsékak, de másoké is, csak épp sokáig nem tudják, mert olyan ez, mint a
kártya: jó a leosztásod, a végén mégis veled mossák fel a padlót; az erôs kezdés
csak egy dolog, ott van még a lapjárás, ami minden jót rosszra fordít – inkább
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elôbb, mint utóbb –, ráadásul fapofával kell kibekkelni minden faszságot. A leg-
jobb nap vagy lap is valami végzetes baromság kezdete.

Nézzük a közelmúlt legemlékezetesebb napját. Az este a szokásos: Destination. Éj -
jel, bôven zárás után a pamutgyár felé jövök haza. Totál lerohadt az a környék,
cso  da, hogy laknak még ott – fôként hobók, alkoholisták, a lebontásra ítélt romta -
nyá kon. Legjobb lenne aláaknázni az egészet. A kifôzde még mûködik, pocsék, de
olcsó. A part felé barátságosabb, éjjel viszont ez nem szempont, az ember szeret-
ne ágyba kerülni mihamarabb, így aztán bármilyen lepukkant is, a pamutgyári ut -
cát választja. Szóval baktatok nagy nyugisan, kótyagosan, amikor kiugrik elém egy
fic kó. Téglát tart a kezében.
– Veszel téglát sápadt arcú?
Kerülöm a bajt, udvariasan, higgadtan felelek, ezeknél sosem tudni, melyik az

egyszerû zsebes, és melyik az akut pszichopata.
– Kösz, de van már egy csomó.
De mint aki süket, a téglát fenyegetôen a feje fölé emeli.
– Nem érted? Veszel téglát buzi?
Nem értem, basszus, ha agyon ütnek, akkor sem. Mit akar? Eladni vagy leütni?

Egy biztos: téglára nincs szükségem.
– Nem veszek – s alig mondom ki, minden teketória nélkül lesújt, csak egy

nagy villanást látok. Gyorsan megalkudtunk, nem igaz? Tudod, mi az utolsó gon -
do latom? Egyeseknek a kereslet-kínálat az isten. És ehhez, ami a pamutgyárnál zaj-
lik, mit szólsz? Nem árt tudni, hogy errefelé így néz ki a „kereslet-kínálat”. Errefelé
fel tûnôen rövidek és lényegre törôk az üzleti tárgyalások, jóval rövidebbek, mint a
Wall Streeten.

Az idô pénz.
Ezt itt is tudják. Engem kúrnak fejbe, mivel nincs kereslet, holott talán mások-

nak járna ki a tégla. Köztünk szólva. Mindegy is. Mivel semmi sincs nálam, jobb
híján a ruhámból vetkôztetnek ki, tök meztelenül ébredek másnap, legyek lepik el
a pofám, szégyen vagy sem, a seggem szaros, olyan kettôs látásom van, hogy az
ég kékjébôl is kettôt látok, s rajta vagy hatvan napot. A rohadék az alsót se hagy-
ta rajtam, a tököm is fekete a légytôl.
Tudod, mit utálok a legyekben? Mindig a kényes részeket keresik, beléd mász-

nak mindenáron. Láttam egy tagot, a napsütötte padkán aludt, a legyek meg olyan
lazán jártak ki-be a száján, akár a méhek a kasból, talán bele is petéztek. Simán. Mi
vagy te a légynek? Csak egy reményteli húsrakás, potenciális bölcsô ezer légy-
nemzedéknek. Nem értem Vergiliust, hogyan adjusztálhatott egy kibaszott legyet,
még ha az római légy volt is? Hemingway kedvenc állata egy macska, Virginia
Woolfé egy selyemmajom, Byroné egy sólyom, Dickensé egy sas volt. Na de egy
légy? Nem volt százas ez a Vergilius. Szóval az a tahó behúzott a sarokba és ottha-
gyott a legyek árjának, mellém meg egy téglát rakott, valószínûleg azt, amelyikkel
kupán vágott. Tisztes biznisz, nem igaz? Bár az egész környék tele van téglákkal.
A kukák között kibélelt kartondoboz állt, nyilván az egyik csóró alkalmi gar-

zonja, megfújtam egy szakadt, összehugyozott Bermudát és hazasomfordáltam.
Ott  hon, bármilyen rosszul voltam is, bô óráig körömkefével csutakoltam a farkam
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– nem egyszerû mutatvány, megmondom! –, még sebfertôtlenítô spray-vel is lefúj-
tam kétszer, nehogy a végén lerohadjon. Ki tudja, abba a gatyába hány tripperes
HIV-fertôzött hontalan élvezett bele? Bár mentem volna inkább egy szál farokban,
látott már ilyet San Francisco, most meg arra kell gondoljak, hogy nincs dugás bô
egy évig, még ha az alkalom úgy hozza, akkor sem. A tisztesség is úgy kívánja,
hogy az összes nemi nyavalya lappangási idejét kivárjam; senkit sem büntethetek
azzal, hogy megkefélem; nem esne jól a szex úgysem, hisz épp az imént húztam
ki a farkam a város mosdatlan segglyukából; abból a lukból, amit az elmúlt
huszonnégy órában minden koszlott idióta végigbaszott; mindenki, akinek nem
jutott egy gramm se a jóból.
Pár nap múlva összekapom magam és betépek a Destination-ben, de mint a

vadállat. Érthetetlen, mit keres ott a nagyi nélkül, de Angelicába botlok. Ilyen sem
fordult még elô: mintha rátestálta volna a nagyi a „faragjunk tökös csávót Danbôl”
projectet, buzgón itat. Hamar lerészegedek, Angelica haza akar vinni taxival, aztán
meghív magához, de makacsul ellenállok, annál is inkább, mert úgy hiszem, hogy
rámcuppant. Nyilván sokat ittam, ha jól meggondolom, aligha valószínû, hogy An -
gelica tôlem akarna bármit, egyszerûen nem szeretné, hogy újból ellássák a bajom,
bárhogy is, inkább Starbucknál maradok zárásig.
Erôs szél fúj és az öböl felôl sûrû köd ömlik az utcára. Dönteni kell, merre

menjek, már alig állok a lábamon, kavarog-gomolyog a köd, kavargok-gomolygok
én is, fôként a burám, szívem szerint lerogynék a legközelebbi padra és bólinta-
nék egyet.
Mennyi a valószínûsége, hogy ugyanott kétszer üssenek le? Semmi. Annyit

módosítok az útvonalon, hogy a pamutgyár mögé kerülök. Sötétebb, de nincs for-
galom, így aztán, gondolom, útonállók sincsenek. Battyogok, kicsit feszülten,
ugyanakkor kábán, amikor – nem hiszed el! – tök ugyanaz a fickó terem elôttem.
Mosolyog. Pontosabban csak az egyik fele, fél oldalára béna vagy mi. A halánté-
kom még kék az ütésétôl és persze a farkam sem heverte ki a nagy sikálást. Úgy
néz ki, nem kaptam be semmit, viszont a körömkefével, a sikálással, a vegysze-
rekkel úgy meggyötörtem, hogy az idén már nem áll fel. Jó, ha jövôre. Szóval,
ismét ott áll ugyanaz a geci. Látom, felismer. Tiszta Mad Max vagy Cin City. A
kezében megint egy kurva tégla.
– Veszel téglát büdös bipsi?
– Mi az ára?
– Rakd fel a kezed és semmi kapálózás! Figyelsz rám?
– Figyelek.
Felemelem a kezem és hagyom, hogy kiforgasson.
– Te szájba baszott csóró! – dühöng, mivel csak fél doboz Luckyt és két dollár

negyven centet talál, se telefont, se ékszert. Nézegeti a szajrét, különösen a gyufá-
tól pöccen be.
– Nincs egy öngyújtód se? – és a pofámba vágja a dobozt. Úgy szemen talál,

hogy csillagokat látok, azt hiszem, megvakulok, de legalább nem üt meg. Ezúttal a
kínálat hibádzik.
– Ezért még téglát sem kapsz!DF



Rendben. Legalább verés nélkül, felöltözve érek haza, minden veszteségem,
beleszámolva a fél doboz cigit is, négy dollár körül lehet, ez belefér, a taxi is több
lett volna. De azért dühít a dolog. Azaz elegem van. Elôkeresem a fater pisztolyát.
Bár inkább a nagyié, apámból nem nézem ki, hogy pisztolyt vegyen; esetleg akkor
szerezte, amikor a pókeradósságok miatt zaklatták igen dühös Michelin-emberek.
A halála után találtam a szuterénben.
A következô alkalommal megtöltöm, és az övembe dugom, így felszerelkezve

lépek ki a varázslatos oaklandi alkonyba. Miután betintázok, nem kérdés, merre
megyek: irány a pamutgyár! Jár a szemem erre-arra. Sehol senki. Se akkor, se a
következô napon, de többé a lábam se teszem ki stukker nélkül, nem én, több
téglát nem veszek. Pár hét múlva már rutinból csúsztatom az övbe, ahogy gyufa és
cigi nélkül sem indulok útnak.
Kóválygok a nyirkos falak között, pedig ezúttal be sem rúgtam. Egy kis spicc,

semmi más, viszont a hangulat minden korábbinál nyomottabb, feltámad a szél,
aztán elül, sûrûsödik a köd, aztán eloszlik, követhetetlen hogyan telnek-múlnak a
percek. Mi lesz? Esô vagy derû? Egyszer csak – harmadszor is – elém ugrik a fickó.
– Veszel téglát?
Ez a surmó sosem fordít lemezt? Nem sokat fejlesztett a metóduson – én viszont

igen: elôkapom a csúzlit, és gondolkodás nélkül a homlokának szegezem.
– Cseréljük golyóra?
– Mit csinálsz, ember?
– Lobotómiát.
– Mi a szart?
– Veszel golyót vagy nem?
– Veszek-veszek, csak vidd ezt a pofámból!        
Nagy gondban vagyok. Mit kérjek cserébe?
– Kipakolni!
– Oké, de tedd már el a stukkert!
– Kipakolni és le a gatyát!
Kapkod a nyomorult, kidobál a zsebébôl mindent, nem kérem, mégis kifordít-

ja. Aztán megáll.
– Vetkôzz!
– Ne csináld, testvér, mire jó ez?
– Gyerünk!
Kelletlenül gombolkozik, néha felnéz. Azt reméli, hogy meggondolom magam.

Leveszi a cipôt, és akkor pénzköteg bukik ki a bokája mellôl, legalább száz dolcsi.
Felkapom a pénzt és leveszek egy tízest.
– Taxira.
– Hogy baszódnál meg!
Aztán szalad a sötétben, hátra se néz.

Megmondom: kapóra jött a pénz, de ne hidd, hogy jobb lett a napom. Sejtem, mit
gondolsz. Hogy a stukkertôl Eastwoodnak hiszem magam. Tévedsz. Eszem ágában
sem volt kifosztani azt a tagot, csak nem akartam, hogy harmadszor is fejbe nyomjon. D5



Viszont ahogy kimondtam: Cseréljünk golyóra? – nem maradt más választásom.
Mit mondtam volna? Többé ilyen csúnya dolgot ne csinálj, barátom!?
Épp ezt utálom a filmekben: egy idô után úgy eszed a fôtt tojást, mint Robert

de Niro az Angyalszívben, úgy állsz a mólón, mint Leonardo di Caprio a Titanicon,
ha mégis megpróbálod másképp enni a tojást, másként szobrozni a mólón, tök-
kelütött leszel, pont olyan, mint Forest Gump. Nincs választás, így is, úgy is csak
egy szánalmas utánérzés vagy – a hatvanhatos fellépô a huszonkettedik Elvis-
hasonmáson.
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KÁNTOR ZSOLT

Teáscsésze

Patak. A hajnal édes nedve.
Az erdô gesztusa az ég felé.
Olykor fölfröccsen a gond, a gondolat.
Miért áztatjátok az angyalokat?
Ó, semmi, csak fecsegünk, pletykálkodunk.
Mi sem könnyebb, mint feleselni, karattyolni.
Ne bántsatok, hegyek. Egész nap folydogálunk, csöpögünk,
érzékivé simogatjuk a kövek hasát.
A fák gyökerei belenyúlnak az ölünkbe
alulról, a testünkben hordozzuk a mezôt,
a látóhatárt, minek hát nekünk az intés, a feddés?
A szerelmi bánatát kiöntô lányt is mi fogadjuk be,
itt üldögél, imádkozik az Úrhoz hajnalban,
hogy visszavegye, amit az idô ellopott.
Majd hálát ad nekünk, tudjuk, mi meg nevetgélünk,
csobog a szívünkben a tenger. És valaki 
kávévizet tesz fel a távoli városban,
és ezekrôl a dolgokról beszél neki a forrás-
ban levô víz.

Szövetek
Kiss Ottónak

Mindent az alvásba fektettem be.
Majd reggel ki akartam venni kamatostul.
Zárolták. Adtad tudtomra rögtön.
Majd utasítottál, hogy keljek ki, mint mag.
Pedig most lett volna kedvem visszaaludni.
Ebben a pillanatban épp tudnék. Annyira nehéz
a reggel és könnyû a paplan. Alábújok. Kiakadtam.
A párna viszont álmot ígért. A lepedô, a pizsama: mind akart engem.
Zajtalan ártérként ringatott az éj. Csak a szél fújt.
Hold és csillagok nélkül telt el. Valami konfliktust éreztem közöttük,
De hamar túltettem magam. Kicsit nélkülük akartam lenni.
Belülre kerültek mégis, a lelkembe. És kezdôdött a népmese.
A sárkányokat kigyomlálta ugyan a gyors és ütôképes ima.
Sokáig boldognak hittem azt az embert, aki alszik.
De hirtelen, a fénnyel együtt, átváltoztak a falevelek.
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Arcként fintorogtak. A felhôk föl akartak falni.
Egyre mélyebben akartam felejteni. De te visszarángattál.
Mire rászántam magam, hogy legyek, szertefoszlott
a reggel. Nappallá változott, mint a pillangó. 

PÁL SÁNDOR ATTILA

A gyereknap

A dédi papa egy hokedlin ül az udvar közepén. Körülötte
nyolc gyerek. Jobbra mögötte egy nyolc-tízéves forma lány,
haja nagylányosra van nyírva. Balra két szintén ilyen idôs fiú,
a nagyobb, gombafrizurás átkarolja az elôtte lévô kisebbet.
A dédi papa térdére dôlve egy hároméves kisfiú, akit a bal kezével
tart, maga elôtt egy négy-ötéves, akit a jobbal. Olyan, mintha
ikertestvérek lennének. Elôtte, tôle kicsit jobbra a fûben egy
pöttyös ruhás, hatéves, frufrus lány térdel. Tôle jobbra egy
négyéves, sötét egyberuhácskában. Elôttük pedig egy göndör hajú,
négyéves kisfiú ül, a fejét fogja mindkét kezével, és nem hasonlít
senkire. Mind a kilenc alak elôrefelé figyel, a kamerába senki sem
néz. A kép fekete-fehér. Pedig abban az udvarban minden sokkal
színesebb volt, mint bárhol másutt. A ház vörösre volt vakolva.
A kerítés piros volt és méregzöld, a fû zöldessárgás, a melléképület
vakolatlan, de a garázsajtó sárga, a húsleves aranysárga, a dédi papa
cukorkája piros vagy zöld, a dédi papa bora sárga, a dédi papa haja
és bajsza fehér, a hajam szôke, az ég nagyon-nagyon kék, a
szôlôszemek lilák, a korlát sárga, a rokonlányok haja fekete, mind
fekete, a levegô átlátszó, de nehéz, a föld barna, a kútgém szürke,
és a májusi naptól sárga lett minden aztán, a kezeim, a dédi papa
nevetése, a kenyér, a fák, a kép is megsárgult, meg az udvar is, ahol
élt, ahol meghalt.
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SZÁZ PÁL

Fény
I.

A.

Akkor kelek, amikor még mindenki alszik. Télen a legnagyobb fagyban indulok el
éjjel, és napfelkeltekor jövök vissza. Nyáron napfelkeltekor indulok, nappal érek
vissza, és meleg van. A domboldalban lakom, a szobám ablakából látszik az az
épület, ahová indulok, meg szoktam nézni. Az épület magas, kiemelkedik a többi
közül – ebben a porfészekben akár felhôkarcolónak is tûnhet, noha egy igazi fel-
hôkarcoló mellett olyan lenne, mint mellettem egy tacskó. Onnét is szoktam
figyelni ide, haza figyelek, csak nagyon nehezen találni meg az épületet, az abla-
komat meg már nem is látni, mert kicsi és messze van. A látás a legfejlettebb
érzékszervünk, de ez is kevés a távolság áthidalására. A két hely között nincs kap-
csolat, csak idegenség. Akár éjszaka van, akár napfelkelte, mindig megnézem a
várost, mi elôtt elindulok, mert szeretem nézni. Innét jól látszik a nagy része, a bel-
városra néz az ablakom. Odafenn a hegyen, fölöttem, a luxuslakások ablakaiból
még szebb lehet, és biztos többet látni belôle, bizonyára az ablak is nagyobb. A
szoba is. Én itt lakom lenn a domboldalban, a sínek mellett, egy ütött-kopott épü-
letben, amelyet sûrû orgonabokrok vesznek körül. Az épület valaha állomásépület
volt, itt van nem messze a fôállomástól, ha kinyitom az ablakom, beáramlik a vo -
natszag, májusban az orgonáé is, és beszûrôdik a hangosbeszélô zaja. Mindig tu -
dom, milyen vonat megy, mikor, milyen irányba. Soká tartott megtanulni, de az
em ber önkéntelenül is megtanulja. A padlásszobát bérlem. Egy öreg néni lakik itt,
félig süket már, a nyugdíja mellé jól jön az a kis pénz, amit tôlem kap. Nekem is
megéri, mert itt lakom a központban, és még így is kevesebbet fizetek, mintha egy
kül városi panelben élnék. Bár szeretem a külvárosokat is, a lelakott panelnegye-
dek néptelen játszótereit. Nem tudom, ezt is szeretem. Az embernek egy idô után
úgyis mindegy, megszokja. Más lehet, hogy akár varázslatosnak is találná a helyet.
Mielôtt ideköltöztem, nekem is annak tûnt egy ideig. Tetszett, hogy van olyan kör
alakú ablak fent, mint az összes régi állomásépületen, akár városon, akár falun. Az
itt a sínekre néz, a szobámmal szomszédos, szembeni szobában van, onnét vezet
le egy létra. Az egy kisebb szoba, padlásnak használják, tele van régi kacatokkal,
ezek tök érdekesek, meg egyébként is, szoktam ott üldögélni, és bámulni a síne-
ket. Kár, hogy az én ablakom nem kör alakú. Be tudnám állítani, be tudnám állí-
tani magam, hogy a Hold éppen a középpontjában legyen. És a felkelô nap egy
pillanatig pontosan kör alakú fényt vetne a szembeni falra, aztán persze egyre ová-
lisodna. Így csak megnézem a várost, aztán indulok. Általában gyalog járok. Nem
sze retem a tömegközlekedést, sôt, semmilyen közlekedést, vagy jármûvet. Az em -
ber használja a lábát, azért van. Ha menni akar, menjen önerejébôl. Mi vagyunk az
egyetlen faj, ami idegen erôket használ fel saját céljaira, rabságba hajtjuk ôket,
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hogy nagyobb hatalomra tehessünk szert. És mi vagyunk az egyetlen faj, aki saját
ma gát fogja kipusztítani, már közel az idô. Persze van, amikor elalszom, és gyalog
nem érnék oda. Ez ritkán van, például ma, akkor tömegközlekedek, de nem sze-
retem azért sem, mert az embert viszi, az ember nem ura a haladásnak, az akara-
tát kell, hogy feláldozza, nem állhat meg, nem térhet el, nem találkozhat, nem
szemlélôdhet, be van zárva egy kicsi, térben haladó térbe, és ez hiba. Szeretnénk
olyan gyorsan mozogni, mint a fény, de ez nem sikerülhet. Gyalog megyek le a
Račianské mýto-ig. Ez egy negyed óra, elég hosszúnak tûnhet, ha az ember nem
jár gyalog. Lemehetnék a Karpatskán és trolival tovább, de ilyenkor még nem jár.
Az tán a Račianskén felszállok az elsô villamosra. Senki sem utazik rajta. Néha egy
vagy két ember. Az utcák néptelenek, a villamos üres megállóknál áll meg, majd
fel zúg, és tovább. Az épület már a megállóból látszik, sôt magasodik. Én a hátsó
be járaton megyek, el kell mennem az egész épület mellett, és olyankor kicsinek
érzem magam. Aztán a szokásos szituációk: felkeltem a portást, aki elôbb automa-
tikus mozdulattal félálomból átadja a kulcsot, aztán bosszús, de azért rögtön le -
hunyja épp felnyitott szemét, hogy visszatérjen oda, ahonnét visszacitáltam. Sze -
rintem, ha egyszer látna, nem ismerne fel, tuti, hogy nem emlékszik rám. Ezután
fel megyek a harmadikra, kiveszem a vödröt, a felmosórongyot, a tisztítószereket, a
sár ga gumikesztyût. Mindig ugyanaz, de váltogatom a helyet, ahol elkezdem. Álta -
lá ban évszaktól függ. Nyáron a keleti folyosón kezdem, mire felmosom, már fény-
lik a padló az elsô sugaraktól, szépen egyenletesen. Mindenhol annyi fény van,
amennyi kell, hogy legyen. Ha piszkos volna, akkor egyrészt tompa lenne a fény,
foltokban fénylene, máshol meg matt, szürkés foltok, csíkok lennének. Így tiszta
és érintetlen. Szûz. Absztrakt. Persze ez is csak idô kérdése. De holnap újra jövök.
Minden nap jövök. Ugyanazokat a tereket járom be, az egész felületen végigme-
gyek, mindenhol. Kifejtett energiám tulajdonképpen eloszlik a harmadik egész
felületén, egyenletesen. Merthogy az egész harmadik az enyém. Jobban ismerem a
har madikat bárkinél. Ez egy snassz és nóbl hely, minden ép és személytelen, érin-
tetlen, egyforma, letisztult, mire végzek olyan, mintha nem járnának itt emberek,
per sze hülyeség, mert pont akkor érkeznek, és lôttek az egyenletes fénynek, a
tiszta padlónak, jönnek, és utánuk csak a nyomuk marad. Ha feltakarítom, akkor
nyomuk sincs. De persze megvannak az apró, elejtett jelek, amelyekrôl senki sem
tud, rajtam kívül. A vécében a csempe szélére pingált szavak. A folyosó végén az
üres szobában, ahova dohányozni járnak, ott is van a falon egy kis bejegyzés. Az
em berek mindenhol otthagyják a nyomukat. Én bejárok az irodáikba. Tudom, ki -
nek milyen fénykép van az asztalán. Kinél van szobanövény. Nagyon kevés jel
van, az itt dolgozók asztalai teljesen üresek, személytelenek. Mindenki ugyanazt a
toll tartót, egéralátétet, irattartót kapja. Ugyanazok a bútorok, ugyanúgy elrendez-
ve, ugyanazokkal a számítógépekkel. A képek, amik már elôttük itt voltak, is sze-
mélytelenek: színfoltok, egyik szín átmegy egy másikba. Közelebbrôl látszik, hogy
nem eredetiek, papírra nyomtatták ôket. Persze nem olcsó plakátpapírra, az fény -
le ne, és a fényfoltok eltakarnák a színfoltokat, annyira azért nem csórók. Senki
nem vette le még, és nem tett helyébe másikat. Biztos szándékosan rejtegetik a
személyes dolgaikat. Lehet, hogy benn vannak a fiókban, de azt nem nyitom ki.
Egyébként is zár van rajta. Nem tudom, hogy bezárják-e, még sosem próbáltam,

EB



nem túrok, nem lépem át a határokat. Az iratokba sem lapozok bele, azt sem tu -
dom, mit dolgoznak itt az emberek. Ma már sehol sem tudni. Mindenhol csak szá-
mítógépek és papírok. Dolgoztam már pár helyen, máshol sem nagyon lehetett.
Nem is érdekel. Itt is ugyanolyan, mint máshol. Pedig itt sem leszek örökké, elme-
gyek innét is, ha meguntam ezt a helyet. Úgy unhatom meg, ha megismerem. Ak -
kor fogom magam, és nem jövök többé. Nem akarok mindent tudni, mert tudom,
hogy az lehetetlen. De egy nap majd felkelek, és tudni fogom, hogy utoljára me -
gyek. Akkor elmegyek máshová, és új élet kezdôdik. De ma még nem. Ez a nap is
ugyanolyan, mint a többi. A többibôl sok van, ez a többi hosszú és monoton,
utána váltás van, és más többi. Mondjuk lehetnék máshol is. Tökmindegy, csak a
formák változnak. Mondjuk ezek a színfoltos képek. Mindenhol ugyanolyan
méretû képek vannak. Nagy a gyanúm, hogy össze lehetne rakni ôket puzzle-nak,
és akkor kiad egy egészet. Lehet, hogy értelmeset is. Képet, ábrát. Persze ezt nem
tudni. Lehet, hogy egyszer bejövök korábban, és kipróbálom. Mindenki csak egy
kis részt kap, de errôl nem tudnak. Azt hiszik kaptak egy absztrakt festményt, de
nem, csak szilánkot kaptak. Vajon mi lenne, ha tudnák, mi lenne, ha közösen
összefognának, és összeraknák. Semmi. Megcsinálnák, aztán kedvetlenül röhög-
csélnének. Nem látnák, pedig ott van. Most vége, az irodák készek, a fénysáv szép
lett. Tovább. Olyan emberek járnak ide, akik nagyon fontosnak hiszik magukat.
De mikor elmegyek, látom a fáradt arcokat, kihunyt szemeket, gondterheltséget,
amik egy pillanat alatt megváltoznak, ha figyelik ôket. Mosoly és bájcsevej, elôbb
kávé, vagy tea. Cukor van, méz is. Tej is. Rum nincs, az itt nem trendi, és munka-
helyen nem iszunk, mert kibasznak. Tehát ôk fontos emberek. De valahogy ôk is
ugyanolyan szarcsíkot hagynak maguk után a vécécsésze falán, mint bárki más. A
vé cének különösen fontos szerepe van. Kultúrátlan eltüntet egy anyagi mellékter-
méket. A testünk mûködésének szükséges velejárója. A természet sem tökéletes, a
teremtô meg tudja, mit miért csinál, és ez így van helyén. A vécé az intimitás
helye. Itt senki sem néz, noha ettôl való félelmeink itt felerôsödnek. Az itt dolgo-
zók egy pillanatra maguk lehetnek magukkal. Persze ez sem kellemes, hiszen testi
determinációnkra emlékeztet. Szeretnénk szabadnak érezni magunkat, gyorsan el -
felejteni a láncainkat. Ezért gyorsan eltüntetjük a nyomokat. A vécé a feledés he -
lye, a csészében Léthe vize zubog. De nyomok mindig maradnak. Én tudom. Un -
do rodom a vécétôl. Ha az enyém lenne, talán nem undorodnék, nem tudom. Itt
idegen melléktermékek halmozódnak. De melléktermékbôl lettünk, és mellékter-
mékké leszünk. Mintha sírokat gondoznék, ahonnét a holtak az alvilágba jutnak.
Ka puk. Elég sötét van itt, kicsi az ablak. De most jutalmul jöhet a tárgyaló. Az
fényes lesz, most fog besütni a nap, üvegbôl van egy egész fal. Azt az egészet le
kell mosni. Nemtom minek, hisz kívülrôl koszos, de ez lett mondva. Félelmetes
érzés. Nekidôlsz a ronggyal a falnak, mintha a csillogó levegôbe akarnál csapni.
Az üveg olyan fal, ami átlátszó, átengedi a fényt. Úgy tesz, mintha nem létezne. A
le vegôt nem engedi át. Kívülrôl, már ha alacsonyabban lennék, és látszanék, hir-
telen azt hihetnék az utcán az emberek, hogy megôrültem, kaparom a falat, vagy
ki akarok szabadulni. Becsukott szemmel szoktam mosni, törölni, mert éles a fény,
és vakít. Amikor kijövök innét, lilákat, meg zöldeket látok, és mozognak. De hiába
né zek a fénybe, még ha meg is szokja a szemem egy idô után, nem látok semmit,
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a fénytôl nem látom a fényt. Eltakarja magát. Annyira elvakulok, hogy fáj, és sötét-
séget látok. Ezért inkább becsukom a szemem, és törlöm az üvegfalat, és érzem,
ahogy melegít. Vagy nem is melegít, de valahogy érzem a fényt. Itt el szoktam
húzni általában, mert ez a nap legfényesebb ideje, hát elhúzom. De nem mindig,
van, amikor fáradt vagyok, vagy nincs kedvem, de aztán bánom legtöbbször. Sze -
retném tudni, hogy mi a fény. Persze, vannak fotonok, azok érdekelnek, mert nem
tu dom pontosan micsodák. Kell szereznem egy könyvet, antikból lenne a legjobb,
az olcsó, de ebben a városban lehetetlen. Nem szoktam olvasni, csak ha érdekel
va lami, ez érdekel. De általában nem akad a kezem ügyébe semmi használható,
úgyhogy feladnom. Az internetet kerülöm, mert ott minden ami van, valójában
nincs. Jobb a könyv, legyen a gondolat anyagba zárva, jelekkel kódolva. Végül is
azt sem kell tudnom, mi a fény. Minek nekem azt tudnom. Húzom még egy kicsit,
hogy legalább érzékeljem. De aztán fel kell még mosni az egész tárgyalót. Itt már
a fényt mosom fel, tisztítom. Azt hiszem, a fénynek lehet valami köze a tisztaság-
hoz. És itt figyelni szoktam az árnyékom. Ahogy kivág egy foltot a fényszônyeg-
bôl, és a folt mozog, és a folt miattam van. Folyamatosan benne van a nyomom a
fényben, és nem tudom úgy csinálni, hogy ne legyen. Pedig ha nem lenne, akkor
az sem biztos, hogy élnék. A testem vet árnyékot. Ezek a fotonok nem tudnak
megkerülni. A gravitációs erôm annyira elenyészô, hogy meg sem kottyan nekik.
Egyébként az is lehet, hogy semmi közöm az árnyékomhoz. Hisz bárkinek állhat
így a haja, lehet ilyen alkata, lehetne bárki másé is. Viszont mindig azt csinálja,
amit én, pontosan, egyszerre, egy idôben. Mindenkinek van árnyéka, akinek teste
van. Mindent másol. Másolja a tested. De nem tökéletes másolat, hisz bárki másé
is lehetne, és nem is tökéletesen másol, hiszen az sík felület, és az arányok is elto-
lódnak. Azt hisszük, hogy csak a forma változik, és lehet, hogy ebben is minden
ben ne van, ami az elôzôben, a testben, annak mozdulataiban benne volt. Va ló -
jában információk, jelek vesznek el. Hamis képet ad. Hamis másolat. Csak töredé -
ke ket kapunk, amibôl az egészet sosem rakhatjuk össze, túl sok az, amit nem tud-
hatunk. Az árnyék olyan, mint az idô, mert az idô is az örökkévalóság töredékes
és torz másolata, mely nem adja ki az egészet. Az is érdekel, hogy mi történik az
ár nyékkal, ha az embert minden oldalról megvilágítják, ha teljes fényben áll. Ak -
kor nem lehet árnyéka, de hová tûnik akkor? Viszont ha annak van árnyéka, aki-
nek teste is, akkor akinek nincs árnyéka, annak teste sincs. Vagyis eltûnik az
ember teste az árnyékával együtt. Nem tudni hova. Szóval érdekes ez a fény. Biz -
tos erre sem jövök rá sosem, de nem baj. Nem törôdöm a fölösleges dolgokkal. A
fö lösleges dolgok a szomszéd szobában laknak, nem nálam. Nálam ágy van, meg
szekrény. Ennyi szükséges. Minek halmoznék, itt is csak átmenetileg vagyok. Ha
már nem lehetek teljesen szabad, legalább valamennyire próbáljak meg az lenni. A
kacatok is feleslegesek, ezért nem érdekelnek. Ismeretlen tárgyak, plüssmaci, jó
té pett, fekete-fehér fényképek ismeretlen emberekrôl, füzetek tele ismeretlen
emberek írásával. Mesélnek, de nekem semmit sem mondanak. Persze, lehet,
hogy egyszer majd elkezd érdekelni, és feltúrom, bóklászok, olvasom, rakosgatom
ezeket a dolgokat. Egy ideig szórakoztató lehet, az ember rájön valamire, de való -
já ban a felismerésnek nincs köze magukhoz a dolgokhoz. Mondjuk azok történe-
téhez. Nem tudom, hogy érdekelnek-e történetek. Tárgyaké, embereké, helyeké,
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dolgoké, satöbbi. Eddig mindig úgy tûnt, hogy minden történet ugyanolyan, csak
a formák változnak. De ez ennél sokkal bonyolultabb. Mert például a vonatoknak
is van története, már egy útjuknak is van története. És hány olyan ember ül benne,
aki nek megvan a saját története. Mondjuk késik a vonat. Akkor mindenki késik,
hacsak le nem szállnak vagy ugranak a vonatról. Ez a késés mindegyik történetbe
be kerül, sôt, alakíthatja a történetet. Hiszen ha ok, akkor okozatot vált ki. Persze
an nak, hogy késik, is megvan az oka. Az ok tehát maga is okozat. Elromlott vala-
mi a vonatban, vagy késett egy másik vonat – de miért. Biztosan annak is megvan
az oka. Ki tudja milyen hosszú a sorozat. Lehet, hogy ez a történet, nem tudom.
Így viszont minden mindennel összefügg, és a történetek összekapcsolódnának, a
szálak valami hálóvá állnak össze, mintha az egész szövet lenne. Vagy mint az
agy sejtek. Kromoszómák. Az érdekel, hogy vajon az elemek száma véges vagy
végtelen. Mert akkor a lehetôségek és a lehetséges kombinációk száma is véges,
avagy végtelen. Ki tudja, mi váltotta ki a vonat késését, és mit vált ki a vonat késé-
se. Mondjuk ezért szeretem, ha minden rendben van. Ez persze nem azt jelenti,
hogy a dolgoknak a maguk helyén kell jól mûködniük, hisz a dolgoknak nincs he -
lye, és a mûködésük nagyon sok féle lehet. Szerintem csinálja mindenki a felada-
tát, azt, amiért itt van. Semmi mást, az bôven elég, több már sok és felesleges len -
ne. A feladatom például, hogy kitakarítsam a harmadikat. A tárgyaló, és vécé kész,
meg egy folyosó, már csak négy maradt. Minden folyosó ugyanolyan hosszú,
ugyanolyan magas, ugyanannyi egyforma iroda nyílik belôle, csak az irányok vál-
toznak. Olyan labirintusban vagyok, ami tökéletesen átlátható, ahol az ember nem
veszik el. Legalábbis szó szerint, hisz nincsenek elágazások. Olyan labirintusban
va gyok, ahol mindegy, hol van az ember, mert bárhol máshol is lehetne. Mindegy,
hogy melyik folyosó közepén áll, ugyanolyan, mintha bármely másik folyosó kö -
zepén állna. Akár több is lehetne belôle, mint a folyosókból és ajtókból, ugyan-
olyan és egyforma, ugyanazon a helyen, mégis máshol, egyszerre sok helyen,
ugyanazon a helyen, ahol mégsincs sosem jelen, hanem mindig máshol van, mert
akár máshol is lehetne amikor itt van, és mindenhol van és sehol. Olyan labirintus -
ban vagyok, amiben nem lehet elveszni, mert az ember folyamatos elveszettség-
ben van. Ha nem lennének ablakok, és csak a mûfény világítana, nem lenne re -
mény. Így legalább tudni, hogy az egyforma folyosókban más a fény, máshonnét
jön, és más szögben vetül. Persze a fény is változik, a fény folyamatosan mozog,
csak elsô ránézésre tûnik állandónak. Huszadik, harmincadik ránézésre venni csak
észre. Folyamatos ránézés után, amikor már nem az emberbôl ered a nézés, de a
né zésbôl az ember, felbomlik az idô, és nem a fény mozog, hanem a folyosók a
fényben, akkor rá kell jönni, hogy a fény mozgása is csak látszat, és a fény valójá-
ban mozdulatlan, minden más mozog, ezek a folyosók mozognak állandó mozdu-
latlanságukban. Sok folyosó van, négy vagy huszonnégy, vagy négyszáznégy, szá-
molható vagy számolhatatlan, mindegy. Ki kellene próbálni összerakni a képeket.
Azt hiszem egy folyosó irodáinak képei összeállíthatók, és kiad egy egészet, és ez
minden folyosóról elmondható, ugyanakkor az egészek is csak részek és töredé-
kek, és végül minden folyosó összerakott képei összerakhatók, és akkor meg len -
ne az egész harmadik, és azután ugyanúgy a harmadik képe a második és negye -
dik kel állna össze az egész épület képévé. Az érdekel, hogy az már egész lenne-e,

EE



vagy csak töredékekbôl összerakott nagyobb töredék. Egyszer lehet, hogy kipró-
bálom. Bejövök jó korán. Akkor majd mindent megtudok, és nem jövök többet.
De ez nem ma lesz. Ma még várnak a maradék folyosók. Sorban megyek, mindig
ugyanabban a sorrendben, a legsötétebb folyosó marad a végére, utána lemegyek
a takarító cuccokkal a pincébe, a vibráló mû fénybe. Addigra már jönnek az embe -
rek, és én megyek. Mindig jönnek, és én mindig megyek. Mindig takarítok, mindig
ugyanott, ugyanúgy. Mindig, rendszeresen, de nem örökké. Az emberek nem ér -
dekelnek, jó is, hogy megyek, mert jönnek ôk. Rend szeresen jönnek. Lehet, hogy
nem egy idôben, de mégis rendszeresen. Kü lön ben is, mit számít az idô – a tény
ma ga, annak ismétlôdése. És én végül mindig le megyek a mûfénybe. Ott nincs élô
fény, csak folyosók végtelen hálózata, egyfor ma folyosók végtelen sorozata. Ott
félek, és mindig eszembe jut, hogy nem csak ezen folyosó ezen pontján vagyok,
de mindegyik folyosó ugyanazon pontján egyszerre. Megrémülök, mert nem tudni,
me lyik vagyok én, az, aki itt van most, vagy máshol, más másholokban és más
mostokban. Lehet, hogy csak másolat vagyok, mind azok vagyunk, és egyikünk
sem másolódott a másikról, mégis egy for mák vagyunk, és sosem találkozhatok a
másik magammal, mert egyformán mozgunk és haladunk, ezért elkerüljük egy-
mást. Ez törvényszerûség. Árnyékok vagyunk. Vagy tükörképek, és minden tükrö-
zés törvényszerûség. Ha megbomlik a törvény, és találkozunk magunkkal, megha-
lunk, mert elszakadnak a törvény láncai.

Z. 

Sokat szoktam sétálni. Leginkább azt a helyet szeretem, ahol a fal mellett megy a
járda, a járda alatt az út – gyakran járok oda. A Prágai út mellett van, a domb olda-
lában. Masszív betontömbök sorozatából áll az a fal, a dombot támasztja, aminek
az ol dalából levágtak egy szeletet, hogy utat építhessenek. A fal a domb mellett fut
végig. Az úttal párhuzamosan a járda is, mint egy hosszú-hosszú terasz, része a fal-
nak. A domb és a fal tövében, a járda alatt, fut a négysávos út. Alattam haladnak
el, folyamatosan jönnek, rendszeresen, lehet, hogy nem egy idôben, de rendsze-
resen. Magasan vagyok, de nem eléggé – még kétszer ekkora magasságban van-
nak a fák felettem. Egyik felemrôl a levegô, alatta az út, távolabb a sínek, azon túl
a szom szédos domb, szélében a Jaskový rad. Csupa párhuzamos utak egymás mel-
lett és után, aztán a túlon lévô domb a házakkal – mintha a sínek tükröznék a két
dombot, a két utat – lehet, hogy aki a Jaskový radon megy most, mint én, velem
egy idôben, is ugyanezt látja, s az is lehet, a tükörképem megy ott. Másik felemen
a fal, magas és meredek, épületnyi, fölém magasodik, fenn a fák lombjai látszanak
– mintha levágták, megcsonkították volna a dombot. A tömbök vannak vagy jó
ölesek, lehet, hogy nagyobbak, hogy elbírjanak ekkora tömeget. Elég félelmetes,
mert gyakran repedések találhatóak rajtuk. Lehet, hogy egyszer megindulnak, és
az egész domb lecsúszik az útra, a takaros kis házakkal, amik majdnem a csúcsig
fel ér nek a többi irányból. Akkor pedig, ha a síneken túli domb ennek a tükörké-
pe, egyszerre és egy idôben dôlnek le. Az ember kicsinek és eltaposhatónak érzi
ma  gát. De akkor mit mondjon a szegény hangya – ilyenkor tavasszal gyakran elô -
jön az egész raj a repedések közül. Birizgálom a bolyt, megriadnak, rohangálnak,
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kissé kitágul a hangyafolt. Szegények azt sem tudják, hogy vagyok. Persze azt sem
tud hatják, hogy ôk hol vannak, és hogy egyáltalán vannak – mondjuk legfeljebb
érzik csak. És ha odalépek, nem tudnak a cipômrôl. Ha kétdimenziósak lennének
va lóban – mint ahogy az innét felülrôl tûnik – akkor nem is tudhatnának a bakan-
csomról, csak a bakancsom talpának arról a felületérôl, ami az o felületükkel érint-
kezik. Az ô felületük az ô világuk, a bakancsom többi része pedig az ô világukon
kívül esik. Persze háromdimenziósak – csak picik. Akkorának tûnhet nekik a ba -
kancsom, mint nekem ez a domb. Persze hangyák ôk, semmit sem foghatnak fel
az említett dolgokból. De ettôl még csodálatosak. Micsoda rendszer van az életük-
ben. Tulajdonképpen minden szükségeset tudnak, amit nem tudhatnak, azt nem is
kell tudniuk. Hangyaként elég kevés dolgot tudhatnak. Mégis, ennek a városnak
egy aprócska területén él egy hatalmas hangyaváros, és szerintem ez csodás. Per -
sze az is elképzelhetô, hogy ez a város is csak egy boly azok közül, amik ezen a
vi lágon vannak, és akkor mondjuk a földgolyó megfelelhetne ennek a dombnak.
A földgolyón kívüli területeknek pedig megfelel minden más terület. Az ember, ha
hangya, akkor ugyanúgy nem tudhatja mi történhet, és fel sem foghatja, hogy más
világból a miénkbe érkezett töredékek, jelek mik valójában. Nem tud a ba -
kancsról, csak a nyomáról. Csak a felületet látjuk, és képtelenek vagyunk egy kö -
vetkezô dimenzióba bepillantani, esetleg gondolkodni benne. De ha az ember
hangya volna, akkor például testének többszörösét is elbírná, vagyis a fal beton-
tömbjeit egy ember akár egy nap alatt is összehordhatná. Mi gépeket használunk,
vagyis idegen energiákat hasznosítunk céljaink elérésére. Ezt semelyik más ismert
lény nem csinálja. A majmok, némely madárfaj használ eszközt, de az eszközzel a
sa ját energiáját, legfeljebb a gravitációt használja. De lehet, hogy él valahol ilyen
faj. Olyan sok mindent nem ismerünk. Ki tudja, hány világ él a hangyák és a han-
gyányitól kisebbek alatt, úgy, hogy nem tudatosítja a másik létét – s ki tudja hány
van fe lettünk, amirôl nem tudunk. Vajon hány világon haladok át, miközben ezen
az úton végigmegyek, és hány világ számára nem haladok egy tapodtat sem. Le -
het, hogy tényleg nem haladok, hogy valójában csak mindig egy helyben állok, és
csak a világ halad körülöttem. Szeretek sétálni, áthaladni helyeken, dolgokon,
ismert és ismeretlen utakon végigmenni, elveszni, és semmit sem tudva dönteni a
keresztezôdéseknél. De ha leülök, és csak a világot figyelem, akkor a világ halad
körülöttem. Még ha leszámítom az autókat, az emberi jelenlétet bizonyító zajokat,
akkor is ott a szél, a levelek mozgása. És ha nagyon-nagyon soká maradok, akkor
a levelek sárgulását is látom – hisz ez is mozgás. A mozgás nemcsak a térben lévô
helyzetünk megváltoztatása. Az idôben változtatott helyünk is mozgás, az, amit
csak változásnak nevezünk. De valójában a mozgás és a változás egy és ugyanaz.
Mi vel testem átviteléhez energiát kell kifejtenem, lassú vagyok. De lehetnék las-
sabb is, lehetnék hangya, és akkor egy teljes nap is kevés lenne ahhoz, hogy
végigmenjek ezen az úton. Míg végigmegyek ezen az úton, nem csak térben, idô-
ben is változnak a dolgok. Bezzeg, ha gyors lennék, mint mondjuk a fény. Ha egy
tökéletesen mozdulatlan pontból nézek, az idôre figyelek, az idô mozgására. Ha
olyan gyors lennék, mint mondjuk a fény, csak a térre figyelhetnék, és nem múlna
közben az idô. Mire innét elérnék az út végére, az út elején lévô fa levele egy sze-
mernyit sem nône attól a pillanattól kezdve, hogy elindultam az úton. Persze, ha
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olyan gyors lennék, mint a fény, akkor nem is érzékelném a teret. Ha pedig való-
ban mozdulatlan pont lennék, akkor nem érezném az idôt. Mindkét esetben holt
lennék, hiszen az élet változás, és a változás mozgás. Ez a fal holt, de a holtak is
megmozdulhatnak. Megindulhat a hegy. Ez persze külsô hatás, a fal nem mozdul,
ha nem mozgatva van, és külsô hatásra. Mondjuk ebbe a résbe benyomok egy vas-
rudat, és feszíteni kezdem. Ha a körülmények megfelelnek, kibomlik a hegy. De
ha a körülmények megfelelnek, akkor ezt egy hangya is elindíthatja. Ha a körül-
mények megfelelôek, akkor a hangya kis ereje is képes ledönteni ezt a hatalmas
falat, közlekedési balesetet, sérülést, halált okozhat. A hangyának mindegy, sem-
mit sem tud errôl. De végül is a mi világunkhoz tartozik. Lehet, hogy ha végigme-
gyek egy úton, egy számomra ismeretlen világban a sétám hatalmas kataklizmát
okoz. Mindent önmaga mérete határoz meg – miközben a méret pusztán viszonyí-
tás kérdése, tehát semmitmondó és relatív. Ezen kívül mindent a mozgása határoz
meg – miközben a mozgás pusztán viszonyítás kérdése, tehát semmitmondó és re -
latív. A mozgás és a változás, tudjuk, egyenlô. És persze meghatározó a milyenség
is, vagy minôség, vagy tulajdonságok, ilyesmi. Ha fény lennék, számomra ez az út
nem létezne. Ha hangya lennék létezne, csak nem tudnék róla. A hangya milyen-
sége és a fény milyensége nagyon különbözô. Biztos összefügg ez a három dolog,
egyszer majd megértem hogyan, és azt is, hogy valóban ez a három van-e – mert
az is lehet, hogy ez csak egy, hogy ezek egyetlen dolog különbözô megnyilatko-
zásai, formái, és az is lehet, hogy sokkal több dolog van, amit képtelen vagyok
még megérteni. De egyszer megértem, mert kíváncsi vagyok és érdekel. Csak nem
most. Bár azt azért szeretném tudni, hogy lehet-e mindent megtudni, vagy nem.
Azt tudom, hogy ez az út nem lehet végtelen, mert sokszor jártam itt, de ha nem
jár tam volna, akkor is tudnám, hogy kell, hogy legyen vége. Mondjuk az ember
éle te folyik, ô meg mintha vízesés alatt állna. Vagy az ember halad, áthalad dolgo-
kon, mondjuk élete útjának állomásain. Szóval mindegy ki mozog és ki áll. Ahogy
itt megyek a fal mellett, betontömb betontömb után halad el mellettem. Itt, me gint,
megint, újabb. Így megyek át a dolgokon, és ismerek meg – hisz azt már bejártam.
De lehet, hogy ez az út nem az én életem, ami véges. Mert elképzelhetô ez az út
végtelennek is. Mondjuk azt, hogy ez az út a megismerni való dolgok betontömb-
jeinek sora. Szóval jó lenne tudni, hogy van-e annyi betontömb a világon, ami
kiadná ezt a sorozatot. Hogy az út véges, vagy végtelen-e. Hogy a betontömbök
száma véges, vagy végtelen-e. Vagyis, hogy a sorozat véges-e vagy végtelen. Ha
véges, akkor van vége a megismerésnek. De ez sem garantál semmit. Mert mi van,
ha körbeér az út, ha az egész dombot körbefutja, mint a leborított tölcsér széle.
Akkor az út végtelen, hiszen nincs sem kezdete, sem vége, hiába mérhetô – vi -
szont a betontömbök száma véges. Igen, az ember elôbb vagy utóbb rájön, hogy
körbeért, hisz ismerôs a környezet. De mi van, ha nincs mibôl ítélni, nincs kör-
nyezet, nincs mihez viszonyítani. Ha szemben is fal van, és fedett az egész, és mû -
fény világít. Ha minden egyforma, és a tömbök csak monotonon ismétlik egymást.
Akkor a tömbök véges számúak, és a megismerés mégis végtelen. Nem tudjuk,
hogy véges számúak a tömbök, és azt sem tudjuk, hogy az út egy kör, és körbe-
körbe haladunk. Iszonyú sokáig tarthat felismerni azt az egyetlen tényt, ami rá ve -
zethet a kör felismerésére. Az út elhajlik, hosszú út megtétele, hosszú idô eltelte
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alatt is ugyanúgy és ugyanabba az irányba hajlik. Sokat kell járni, és sokat kell
gon dolkodni ahhoz, hogy ezt az egyetlen, de szemet szúró dolgot felismerjük.
Hisz nem tudhatjuk, hogy fél óra gyaloglás után nem hajlik-e más irányba az út.
Ha meg arra figyelünk, ami körülvesz, akkor végül is folyamatosan ugyanaz van,
ugyanazok a tömbök. Mondjuk egyik kopottabb, mint a másik, egyiknek recésebb
a széle, mint a másiknak, egyik világosszürke, másik sötétebb – de mindez nem
számít, mert lényegében egyformák. Pont ezért elég lenne egyet megvizsgálni. Le -
het, hogy egyáltalán nem kellene menni, meg kellene állni. Lehet, hogy a megál-
láshoz elôbb fel kell ismerni a kort. Lehet, hogy a mozgástól sokasodnak meg a
dolgok. Ha megtalálnám az abszolút nyugodt pontot, ha nem mozognék, ha
semmi sem mozdulna bennem, akkor eltûnne a sokaság, a sokféleség. Persze, az
is lehet, hogy fordítottan is igaz. Ha gyorsabb lennék, mint a fény, akkor is el -
tûnne. Ha az út kör, akkor a fény folyamatosan, végtelen gyorsasággal keringene
benne, ugyan ak kor nem létezne számára sem a kör, sem a keringés. A fény olyan
gyors lenne, hogy elérné az abszolút nyugodt pontot, egyszerre és egy idôben
lenne jelen az egész térben, egyszerre ezen és a túlsó oldalon, olyan gyorsan
haladna, hogy áll na. Egy helyben, és ez az egy hely az egész területet tenné ki.
Olyan lenne, mint az elektron az atommag körül. Egy állóhullám. De honnét nyeri
az elektron az ener giáját. Mert ha sípba fújok, akkor az én energiám hozza létre a
hullámot. De ki fúj az atomba? Ha ebben a körben keringene a fény, vagyis hullá-
mozna, megállna-e? Mert szerintem meg kellene állnia sok-sok idô elteltével, ha
pedig nem áll meg, akkor valami mozgatja, valaki fújja. Azt hiszem kell mozgató,
vagy valaki fúj ja ezt az egész világot. Hisz minden csak hullám, rádióhullámok,
fényhullámok, infravörös, ultraibolya, röntgenhullámok, gammasugárzás, kozmi-
kus sugárzás – ez csinálja a fehér zajt. Ennyirôl tudunk, mert ennyit mérünk,
vagyis ennyit tudunk va lamihez viszonyítani. De létezniük kell magasabb frekven-
ciáknak, mert ha nem léteznének, akkor nem lennének ezek az alacsonyabbak
sem. Szeretném tudni, hogy van-e legalacsonyabb frekvencia, hogy kisimulhat-e
egy hullám. Vagy, hogy lehet-e olyan magas frekvencia, ami már nem rezgés, nem
hullám, hanem áll. Ha van, akkor az mi lehet – tökéletesen stabil pont, mozgás,
hogy túllép-e az idôn, a téren, vagy mindkettôn, vagy hogy az lenne-e a halál, a
megsemmisülés. De tudjuk, hogy a végtelenségig simítható és göngyölhetô egy
hullám, tehát csak a végtelenben válhat vonallá. Azt is tudjuk, hogy nincs végsô
megsemmisülés, semmi nem hal meg – persze lehet, hogy nincs igazunk.
Szeretném tudni, hogy tudhatjuk-e, hogy képzeletünket behatárolhatja-e az anyagi
világ. Persze az is csak hullám, hi szen állóhullámokból épülnek fel az atomok.
Tulajdonképpen egy hullámsávban létezünk, csak ezt anyagként érzékeljük, és
mivel ez lehatárolt frekvenciatartomány, semmi sem lehet ezen belül végtelen, és
semmi sem lehet örök. Ennek az útnak itt vége kell, hogy legyen, illetve kell, hogy
legyen vége. Ugyanakkor a le határoltságban is benne van a végtelen. Ezt az utat
sosem járhatom végig. Mert ah hoz, hogy megtegyem, elôbb meg kell tennem a
felét, és ahhoz, hogy megtegyem a felét, annak a felét, és annak a felét, és a felét,
felét... Voltaképpen el sem in du lok. Voltaképpen mozdulatlan vagyok. Vol ta kép -
pen nem lehetséges mozgás – így moz dulatlanság sem. Voltaképpen egyszerre
igaz minden állítás és minden állítás el lentéte. A pont végtelen. Ezen az úton a
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végighaladás végtelen, ahogy a végtelenségig simítható, és göngyölhetô egy hul-
lám. Voltaképpen mozdulatlan va gyok, miközben gyorsabban mozgok, mint a
fény. Minden más csak látszat. A fény nek ez az út jóformán semmi, míg nekem
legalább húsz percembe kerül. Ha gyorsan me gyek. De nem kell sietni. Lassan lej-
teni kezd az út, beérünk az alagútba, itt jobbra kanyarodik el az út, amin jöttünk,
alagútba vált, ami az eddig mellettünk haladó négysávos út alatt megy át. A töm-
bök azonban maradnak, ahogy ed dig, semmit sem változnak, ritmikusan haladnak
el mellettünk a betontömbök recéi, és a korlát vasrácsa. Csíkos téglalapok mentén
haladunk, már süllyed és görbül az út, azután megy be az alagútba, hosszan,
mélyen, soká görbül, nem látni az eget, mû fénybe vált az élô fény, aztán ahogy
görbül lenn, lassan azt sem látni, merrôl jöttünk, csak az út látszik, a falak, a töm-
bök, amik összeérnek, elnyelik az utat, mintha csak itt létezne, ahol állunk, ugyan-
ez van elôttünk, ugyanez utánunk. Fa lakból nô ki az út, falakba nô be az út. Ez
persze csak látszat, a görbület miatt. Nem látszik a bevezetô út, nem látszik a kive-
zetô út, folyamatos görbületben va gyunk, vagy ellipszisben, vagy körben, és jön-
nek és mennek a tömbök, a recék, a csí kos téglalapok, és szürke beton van min-
denhol, és olyan, mintha hatalmas fo gas ke rék ben menne az ember. A felettünk
lévô úton elhaladó autók zaja is kétfelôl jön, már nem erôsebb hátulról, és még
nem erôsebb elölrôl, egyformák, ahogy fenn elhaladnak felettünk, egyformák, de
egymást kiegészítve változnak, hátul csönd, elölrôl erôsödik, majd halkul, s miköz-
ben halkul, hátulról már erôsödik, majd elöl csönd, és hátul halkulni kezd. Két fél,
tökéletesen kiegészítik egymást, egy másba si mulnak, illeszkednek. Úgy tûnik,
mintha kettô lennének, de valójában egyek. A tü kör határán állunk. A görbület
szöge miatt csak egyetlen pontból nem lát ható sem a kivezetô, sem a bevezetô út,
csak a falak, a tömbök. Ha erôsebb len ne a gör bület, akkor ez egy teljes útszaka-
szig tartana, akkor lehetne csak a haladást, és a tömbök ritmusát tisztán felfogni.
Ha nagyobb lenne a görbület szöge, ak kor pedig egyáltalán nem jönne létre – hisz
vagy a kivezetô, vagy a bevezetô útból látszana egy darab, sôt, egy ideig mindket-
tôbôl egyszerre látszana egy és ugyanak kora darab. Tehát maradna a tükör, így is,
úgy is. Most viszont, hogy egy pontba sû rûsödik az egész, tudatosítjuk, hogy a
pont, amin állunk tükör. Hogy ugyanegy idôben velünk egyszerre nekünk szem-
ben indult el valaki – mondjuk mi. Hogy utunk egyetlen pontban keresztezheti
egymást. Hogy a tükörképünknek a kijáratunk a bejárata, és a bejáratunk a kijára-
ta. Tudatosítjuk, hogy ha egymásnak szembe megyek, akkor át kell haladnom raj-
tam. Tudatosítjuk, hogy mindez csupán egy pil lanatig tart. Hogy a pillanat nem
létezik és végtelen, mint az út, amin áthaladunk, de nem mozdulunk, hogy a pil-
lanat maga az örökkévalóság, hiszen mindig volt, mindig lesz, de soha nincs. Ha a
görbület szöge kisebb, akkor a pillanat átlép az idôbe, tehát megszûnik pillanat-
nak, örökkévalóságnak, végtelennek és semminek lenni. Akkor kivetül arra az
útszakaszra, ami megnyílik, amikor nem látszik sem a bejárat sem a kijárat. Akkor
a tükör nem egy pont, akkor a tükör tart. Akkor a tükörben vagyunk, és akkor ez
egy másik tér a téren belül, és másik idô az idôn belül. Akkor a tükörképemmel,
nem csak egy pillanatra találkozok, hanem egy idô re – folyamatos és végtelen
közeledésben és távolodásban vagyunk egyszerre –, te hát térben nem találkozha-
tunk. Mindez pedig csak úgy lehetséges, hogy egy va gyunk. Ha elég hosszú ez az

E8



útszakasz, elég hosszú ideig vagyunk egy. Olyan hosszú ideig, hogy azt kezdjük
gondolni, körbe-körbe megyünk. Elfelejtjük, hogy ke rültünk ide, elfelejtjük a bejá-
ratot és a kijáratot, az élô fényt is, csak a haladás van, a szüntelennek tûnô hala-
dás, menés, ritmikus csíkok, szürke beton, hatalmas tér, amiben a mi léptünk han-
gyányi csupán. Nem nézünk elôre, csak a földre, mennek a csíkok, számolhatatla-
nul, elfelejtjük az út kezdetét, az indulás okát, ahogy haladunk, elfelejtjük a süly-
lyedést, a hajlás kezdetét, ahogy haladunk elfelejtjük az elejét, elfelejtjük a végét,
elfelejtjük a fényt. Ahogy haladunk, elfelejtjük a haladást. Úgy tûnik egyhelyben
állunk, és minden mozog körülöttünk, minden ugyanabba az irányba tart, elhalad-
nak mellettünk a tömbök, csíkok, téglalapok. Aztán lassan emelkedni kezd az út,
de ezt csak nagy sokára vesszük észre. Aztán azt is észrevesszük, hogy világosabb
van elôttünk, és az nem mûfény, és rájövünk, honnét jöt  tünk és hova tartunk.
Rájövünk, hogy nem haladunk körbe-körbe, pusztán elhajlik az utunk, mint a fény
útja a csillagok mellett. Feltûnik az alagút szája, meg pil lantjuk, szoktatjuk a sze-
münket a fényhez. De amint megpillantjuk, már ketten vagyok, és ellentétes irány-
ban haladok, hiszen vége a szakasznak, vége a tükörnek, elválunk, ketté. Tovább
halad a kijárat felé, mennek az alagút szája irányába. Áll ott valaki. Rájuk néz. Ô
megy. Ez nem mozdul. Ránk várhatnak. Le het, hogy akar valamit – mondani, kér-
dezni. Gyanús alaknak tûnnek, lehet, hogy gyilkos, vagy rablók. Vagy ismernek
ôt? Nem látják tisztán a fazont, túl sok a fény. 

II.

Elfelejtem, hogy már nem számít az idô, csak a tény maga, és annak ismétlôdése,
az állandóság. 
Elfelejtem, hogy csak az egynapigélôk fogynak, csak az egynapigélôk halnak,

csak az egynapigélôkön úr az anyag, amit az égilakók alkottak és uralnak.
Elfelejtek azon gondolkozni, hogy élnem kellene-e, vagy meghaltam-e már.

Nem tûnik fel többé, hogy minden mozdulatlan, csak az idô száguld. Ahogy az
sem, hogy nem mozdítom meg a tagjaimat. Elfelejtem, hogy vannak. Elôbb ke -
mény volt a szikla, majd megpuhult, az állandó csapások belenyomtak, belenyo-
módtam az anyagba, én és a szikla egy vagyok. 
Elfelejtem, hogy jönnek a csapások, elfelejtem a belerezgést, a sajgást, a fogyá-

som és növésem rendszerességét, a sas érkezésének ritmusát, már csak a csönd
van és a mozdulatlanság. Elfelejtem, hogy minden száguld, miközben mozdulatlan
va gyok. 
Elfelejtem, hogy honnan, mitôl, és miért jönnek a csapások. Elfelejtem, hogy

ke rültem ide, elfelejtem ki láncolt meg, elfelejtem ki adta ki a parancsot. Azt is,
hogy ez büntetés.
Elfelejtem, hogy olyan szörnyû büntetést kaptam, mint a gyilkosok, mint a Da -

naidák vagy Sisyphos, akik az anyag ellen törnek. A monotonitást. Elfelejtem,
hogy kezdetben irigyeltem a ciklikusság büntetését, irigyeltem Persephonét, Osi -
rist, Mithrast, irigyeltem az örök ismétlôdés értelemért, ami az anyag ellen töröktôl
meg tagadtatott. Elfelejtem a büntetésem meddôségét. E9



Elfelejtem a monotonitást, mert csak az üresség marad. Elfelejtem a megtörtséget,
a megalázottságot, a rabságot, a testnek fájdalmát, mert csak a végtelenség marad.
Elfelejtem a félelmet, a szenvedélyt, a vágyat, az akaratot, az erôt, a dicsôséget,

a titkokat, a jelek nyelvét, az istenek neveit, az utat, a haladást, az érzékelést, a
gon dolkodást. A sötétséget. Elfelejtem a fényt. 
Elfelejtem, hogy Deus azért láncolt meg, mert elhoztam az embereknek a tüzet,

hogy felébredjenek, hogy értelmük megvilágosodjon, hogy felfogják a jelek jelen-
tését, hogy életüket ne állat módra éljék, hogy önmaguk segítségére legyenek,
hogy felvértezzem ôket a féltékeny uralkodóval szemben, hogy az álom fátyla el -
szálljon szemükrôl és meglássák a valóságot.
Elfelejtem, hogyan szálltam le az emberek közé, hogyan öltöttem formát, ho -

gyan jártam köztük, és mit mondtam, mit tettem.
Elfelejtem jövetelem célját. Hogy a féltékeny úr átkát kívántam feloldani. El -

lenszert hozni, hogy az álomkór, melyet rájuk bocsájtott, elszálljon, mint a köd a
láng fényétôl, hogy enyhítsem a halál, a betegség, a szenvedés, a tudatlanság át -
kát.
Elfelejtem az átok eredetét, azt, hogy Deus ki akarta irtani ôket, ám a bennük

lé vô fény miatt, csak szellemüket és értelmüket halványította el az átok, amitôl az
al vókhoz vagy részegesekhez váltak hasonlókká.
Elfelejtem, hogy átka gonosz asszonyi démon volt, hatalmait, az égilakók által

te remtette, hogy az legyilkolja ôket, ám csak ártani tudott nekik, és szétszórni a
ba jokat, Deus nyilait és villámait a világban.
Elfelejtem, hogy a fény Deus hatalmán kívül esik, mert éntôlem származik, és

én hamarabbi vagyok Deusnál. 
Elfelejtem, hogy Deus ki akarta belôlük lopni a fényt, ám hatalma és minden

égilakó elégtelen volt hozzá. Elfelejtem, hogy azért jöttem közéjük, hogy ki ja -
vítsam bûnöm, jóvátegyem a vétkem, hogy a tûz eloszlassa az álomkóruk ködét,
hogy szemüket felnyissák, és meglássák a fényt, hogy magammal felvonjam ôket a
nyolcadik égen túlra, megszabadítsam ôket az égilakók igájától. 
Elfelejtem, hogy az ellenséges hatalmak, Deus nemzetsége átkozza nevemet, s

a földilakók gonosznak tartják mesterük, és elfelejtik. 
Elfelejtem, hogy vétkeztem, mikor Deus tervének része lettem. Hogy embert

te remtettem abba a világba, amit Deus megteremtett, és hatalmai által vezérel. El -
fe lejtem, hogy lett része tervének rövideszû öcsém, hogy teremtette meg az álla -
tokat, és az embert a hatalmasok segítségével, és hogy én cseppentettem fényt a
mozdulatlan testbe, én leheltem életet a holt és sötét anyagba.
Elfelejtem, hogy kezdetben hallásuk tökéletes, szemük éles, gondolatuk teljes

volt. Hogy nem ismertek öregséget, halált és kórt. Hogy száz esztendô után távoz-
tak ebbôl a világból a nyolcadik égen túlra, s nem maradtak itt tovább, hiszen a
teljesség várt rájuk.
Elfelejtem, hogy Deus rájött cselemre, rájött, hogy a fényt nem bírhatja, s velük

együtt az embert sem, az egyetlent a világában, melyet teremtett, s ki akarta pusz-
títani, de csak az anyagba, amit teremett, tudta belenyomni ôket. 
Elfelejtem, hogy a sötét és féltékeny Deus ellen vétkeztem, mikor az alvajáró

földilakóknak lehoztam a tüzet, hogy szellemüket megvilágosítsa, s tudatlanságuk
FB



el osz lassa, hogy felejtésük elmúljon. De elôbb vétkeztem már, amikor a tiszta
fényt lehoztam, hogy a testé legyen, le, Deus teremtett világába, vétkeztem, a meg is -
merhetetlen isten ellen. Ez az egyetlen igaz vétkem, és ezért nyomtak az anyagba,
melynek része vagyok, és nem lehetek része soha. 
Elfelejtem, hogy vétkem súlyos, hogy a jóvátétel kevés. Hogy a földilakók közt

mindig csak igen kevesen lesznek, akik felébrednek átkos álmukból. De lesznek.  
Elfelejtem, hogy Deus átka félig beteljesült, hogy a halálba taszította ôket, az

anyag sötétjével vakította meg ôket, hogy születésre halál, életre élet következik
mindaddig, míg látásuk vissza nem tér, míg a fénnyel látnak a sötétben, míg ki
nem emelkednek az anyagból, míg az égilakók béklyóitól nem szabadulnak a
földilakók.
Elfelejtem, hogy honnét jöttem, hogy Uranos nemzetségébôl származom, és

hogy én vagyok a fény birtokosa. Elfelejtem, hogy bátyám Kronos, akinél az idô
van, nemzette Deust. Elfelejtem, hogy apánknál, a hatalmas Uranosnál van az
örökkévalóság, annál, aki Gaiával nemzett minket, azzal, akinél a mindenség van.
Elfelejtem, hogy ok a megismerhetetlen isten szülöttei közül valók. Hogy a

megismerhetetlen isten minden és semmi, határtalan, idôn és örökkévalóságon
túli, az egyetlen mozgató, aki mozdulatlan, önmagát nemzette önmagától önmagá-
nak, miközben nincs énje, minden a része, és túl van mindenen, minden belôle
ered és hozzá tér vissza, végtelenül kicsi és végtelenül nagy. Maga a végtelen és a
sem mi. Igen és nem. Van és nincs. Megmérhetetlen, felfoghatatlan, megismerhe -
tet len. Nem létezik. 
Elfelejtem, hogy Uranos fivéreinek sorában utolsónak született Parca, akinél a

törvény van, ami alól nem térhetnek ki az utána következôk. Elfelejtem, hogy sor-
som van. Elfelejtem, hogy Deusnak is. Elfelejtem, hogy birtokában vagyok a tudás-
nak, ismerem a törvényt, ám Deus mit sem tud róla. 
Elfelejtem, hogy Deus tudatlan, és meg akarja tudni tôlem a sorsát, hogy azért

is büntet, hogy zsaroljon, hogy büntetésem véget érhet, ha elmondom neki, amit
tudni akar. Elfelejtem, hogy nem akarom, hogy tudja, hogy nem árulom el, hogy
bûnhôdnöm kell, hogy Parca törvényének kell engedelmeskednem, mert vétettem
a megismerhetetlen isten ellen.
Elfelejtem, hogy eljön értem, aki megszabadít a szikla rabságából, és megvált

az égilakók uralma alól. Hogy a Parca törvénye szabja meg rabságom határát épp
úgy, mint Deus hatalmát, és uralmának idejét. 
Elfelejtem, hogy sokféle idô és sokféle világ van, és hogy a megismerhetetlen

istennél van a sehol, a nincs és a semmikor. Elfelejtem, hogy idôm véges, és hogy
vissza kell térnie mindennek a forráshoz. 
Elfelejtem, hogy ha szabadítóm megvált, visszatérek az emberek közé, másod-

szor leszek köztük, hogy megváltsam ôket és megszabadítsam az égilakók uralmá-
tól. Hogy kiveszem majd belôlük az életet, összegyûjtöm az összes fényt, és felvi-
szem az ég alól a nyolcadik égen túlra. 
Elfelejtem, hogy akkor majd a világ visszatér az égilakókba, az égilakók

Deusba, Deus és testvérei Kronosba, Kronos, én és fivéreim Uranosba, és ô is fivé-
reivel visszatér ahhoz, akitôl származott. FC



Elfelejtem, hogy ez a szikla nem az örökkévalóság, és ami a világ ideje, csak egy
pillanat az én életemben. Hogy az én életem csak egy pillanat Uranos életé ben. 
Elfelejtem, hogy nem tudhatom, kitôl származnak Uranos és fivérei. Hogy nem

tud hatom kik a fivérei annak, akitôl Uranos származik. S nem tudhatom, hogy
ezek kitôl származnak, és hogy az elôttük lévôk kitôl. Elfelejtem, hogy mindent tu -
dok, mit Parcától tudni lehet, s nem tudom a tudást és törvényt megelôzôket.
Hogy nem tudhatom, nagyapám, ükapám, szépapám volt-e, és ki volt. Hogy sej-
tem, ezeknek is vissza kell térniük eredetükhöz, ahogy velem együtt térnek meg
az utánam következôk Uranosba, s Uranos abba, akitôl származott. Elfelejtem,
hogy nem tudom, milyen hosszú az út, és hány visszatérés vezet a mindenek forrá -
sához, a megismerhetetlen istenhez, akit csak sejtek. Hogy ez az út, ezek a vissza -
té rések végesek-e, vagy végtelenek. 
Elfelejtem, hogy az, aki majd meg fog szabadítani, becsapja a féltékeny Deust,

aki nem ismeri fel, hiszen valójában tôle hamarabbi kell, hogy legyen, hogy elôt-
tem született kell, hogy legyen, hogy Uranos nemzettségébôl kell származnia, vagy
az azt megelôzök valamelyikébôl. 
Elfelejtem, hogy nem tudhatom, hogy megszabadítóm megszabadul-e. Hogy

meg szabadítóm megszabadítójának van-e megszabadítója. Hogy a megváltás a
visszatérés kezdete, vagyis halál. Hogy a halál megsemmisülés, visszatérés, felol-
dódás. Hogy a megváltásnak mindenek forrásából kell kiindulnia, és hozzá kell
visszatérnie. Hogy a megváltások sorozata végtelen-e, vagy sem.
Elfelejtem, hogy nem tudhatom, Uranos fivéreinek vannak-e leszármazottai, és

hogyha vannak, akkor azok leszármazottai, és azok leszármazottai. Hogy nem tud-
hatom hány más világ van még mellettünk, és hogy ezek száma véges-e, vagy vég-
telen.
Elfelejtem, honnét jöttem, és merre tartok. Elfelejtem származásom, elfelejtem a

tör vényt, elfelejtem a nyolcadik eget, az égilakókat, az ég alatti világot, az anyagot,
a sziklát, az idôt, a fényt. Elfelejtem földi nevemet. Elfelejtem égi nevemet. 
El felejtem, hogy az embereket felébresztem anyag-álmukból, elhozom nekik az

em lékezést. Hogy elôbb megszabadítóm ébreszt fel engem szikla-álmomból, aki
el hozza nekem az emlékezést. Amit elfelejtettem. 
Elfelejtem, hogy elfelejtettem a mindentudásom.
Elfelejtek mindent.
Elfelejtem magam.
Elfelejtem az elfelejtést.
És azután tudom a mindentudáson túli tudást.
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KÜRTI LÁSZLÓ

egy vérbeli

állandósulni látszik a kettôs látásom.
egy költô, mint bármelyik látnok, örökös
delíriumban él, de minimum erôsen kancsal 
a bal szemére. húszfokos a bal cilinderem. 

sorok közti olvasás, napi élet, fontos 
és reális, varázslatmentes idôszakaiban,
bármikor ki tudok húzni belôle egy nyulat,
névelôt, déli buszozást, fátylas országúti 

kanyart. rendszámokat olvasok össze 
néhány idegennek tûnô utcatáblával. 
újra indexelem életünk fontosabb 

megállóhelyeit. kitakarom a bûvész-
trükköket, átadok pár ígéretes dámát
néhány ifjú és gondterhelt kôr királynak.

szívtapasz
iduskám, a cukrod magas,
ne édesgess gyógyteával!
a szíved meg, ide hallom,
szereteted megint rám vall.

szívtapaszod: szépségkereszt.
ugye lepihensz délután?
ami elmúlt, úgy jön vissza,
mint inzulin, olyan bután.

iduskám, maradj még velem,
remélem, hogy elmeséled:
hogy is volt papával akkor,
mikor apám lett a véred?

akkor is dagadt a lábad? 
elmúlt-e már a szerelem?
nyolcvanhat év mire való,
ha most vagy viselôs velem? FE



mondd csak, nagyi: büszke vagy rám?
tudnál még odáig élni,
hogy a tapaszt úgy vegyem át,
nekem se kelljen már félni.

BÁTHORI CSABA

A hajnal

Ma sem, senki nem fojtja el a mámort,
hogy a reggel más világ. Ami tegnap
megtörtént, teremtés elôtti vázlat
volt csak, embertelen volt, nem világ volt.

A fény hasis, elesdé. Már imára
sincs szükség, izmaim anyagcseréje
nem követeli meg, hogy földre-égre
figyeljek, a tények kapaszkodása,

puha lánca elég. Nincs eredendô
bûn hajnalban, meg se moccant a kígyó,
súgva nyújtja tudását a teremtô,

s a tudatlan is sejti, mi lehet jó.
Fények adnak ma új vért, nem az árnyak,
És mind olyan sûrû, mint a vasárnap.

Függôlegesek

Szokatlan sík ez itt fenn: ami bárány
lenn a zöldben, az itt a kék, a felhô,
és ami magasan van, az esendô,
és az égbolt elámul némaságán.

Nem csak gyalog vár hosszú labirintus,
emelkedés közben és zuhanás
közben is elsüvíthetsz messze más
pályákra, mint ahova életed húz.

Elég nem tenned semmit s idegen
vagy máris saját forró köreidben
is. Egyetlen ép göncölszekerem
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van nekem, s aki jön és aki elmúlt,
annak is egy. A hitünk egyenetlen,
mint a napfény és a napfényezett Hold.

Tudnivalók

Ki tudná, hány meredek lobbanással
gyújtja meg álmunk egy szûk pillanat,
ki hinné, ha rokon az éjszakával,
hogy a nappaltól isteni a nap.

Ki tudná, mit jelent a nyugtalanság
s hogy életünk-halálunk éppen így lett,
ki hinné, égi békénk mire adják,
s hová vezet, amire nem maradt tett.

Látni: súlyosabb, amit nem teszünk meg,
a semmi segít reményt rögtönözni
és megfosztani nevétôl szívünket.

Tudd, fényt kell szerezni az ôszi-téli
ínségre, mikor épp az eltelô dal
telik meg sötét tudnivalókkal.
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mûhely
POMOGÁTS BÉLA

Zavarok az értékrendben

A magyar irodalom a maga sok évszázados hagyományai értelmében mindig több
volt, mint pusztán a mûvészetek egyik ágazata. Ez elmondható a többi kelet- és
közép-európai irodalomról, jóformán minden irodalomról, különös tekintettel a
„har madik világ” irodalmi kultúráira, ezek ugyanolyan tudatossággal és hatékony-
sággal vállalják a nemzeti vagy éppen politikai stratégiák szolgálatát, mint a C9.
szá zadi magyar, lengyel, szlovák, román és szerb irodalom. Irodalmunk ilyen mó -
don egyszerre „tükre” és „mintája” a nemzet életének: „tükör”, amely híven mutat-
ja a magyarság történetét, akár a nemzeti tudat mélyebb övezeteiben végbemenô
vál tozásokat, és „minta”, amely vonzó és elismert értékeket állít a nemzet elé. En -
nek a mintának egyéni és közösségi magatartás-szabályozó szerepe van, a magyar
iro dalom nagy egyéniségei vagy az irodalmi alkotások népszerû hôsei olyan tulaj-
donságokat, jellemvonásokat mutatnak, amelyeknek erkölcsi kisugárzása, világ-
kép- és jellemformáló hatása igen nagy szerepet tölt be a nemzeti tudat történeti
fo lytonosságának fenntartásában. Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Kölcsey Ferenc,
Vö rösmarty Mihály, Petôfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, József
At tila és Illyés Gyula alakja morális példát is jelent, valóságismeretre, közösségi
hûségre, eszmei következetességre tanít, hasonló szerepük van Eötvös József, Ke -
mény Zsigmond, Jókai Mór, Móricz Zsigmond, Németh László regényeinek, e re -
gények nemzeti és egyetemes értékeket képviselô hôseinek. Az irodalmi mû vek -
bôl kisugárzó eszmék és gondolatok, az általuk kialakított magatartásminták, az
írói alkotások érzelmi hatása és személyiségformáló ereje különösen hangsúlyos
fe ladatokat látnak el a kisebbségi létbe taszított – vagy éppen az országtól távol
élô – ma gyarok nemzeti identitásának megtartásában. Ezt a követelményt mindig
is hang súlyosan fogalmazták meg a kisebbségi, illetve az emigrációs irodalmak te -
oretikusai.
Irodalmunkra úgy kell tekintenünk, mint a nemzeti tudat letéteményesére, fenn -

tartásának legfontosabb eszközére. Bizonyos, hogy ez a nemzetstratégiai tekintet-
ben igen fontos feladat csak nemzeti irodalmunk teljes örökségének, illetve eme
örökség valódi, mindenekelôtt egyetemes és európai minôségû értékeinek megis-
merése és megismertetése által váltható valóra. A teljes irodalmi örökséget kell bir-
tokba vennünk, tehát a magyar végzettel viaskodó Ady mellett az európai külde-
tést ôrzô Babits, a nemzeti programon dolgozó Németh László mellett a modern
mû vészet egyetemességét hirdetô Kassák, a népi mozgalomnak elkötelezett Illyés
mel lett a városi Radnóti, a baloldali eszméket valló József Attila mellett a katolikus



Dsida Jenô szellemi örökségét. Ha jól megfontoljuk, ezeknek az íróknak a világké -
pe és felfogása között minden „ideológiai” különbözés mellett sem voltak áthidal -
ha tatlan ellentétek – ilyen, szinte gyûlölködésig fokozott konfliktusok inkább az
iro dalom „másodvonalának” képviselôi között voltak érzékelhetôk.
Természetesen nem szabad beérnünk pusztán a magyarországi irodalom bir-

tokbavételével, arra kell törekednünk, hogy az egyetemes magyar irodalmi kultú -
rát közvetítsük, illetve sajátítsuk el. Vagyis nem csak a szûkebb, magyarországi tér-
ben kell gondolkodnunk, számításba kell vennünk az erdélyi, a felvidéki, a kárpát -
al  jai, a vajdasági és a nyugati magyar irodalmat is. Az egyetemes magyar irodalmi
kul túra, illetve ennek tudatos birtokba vétele, meggyôzôdésem szerint, szemben a
nemzet szétszóródásának fájdalmas tapasztalataival, ma a nemzeti integráció egyik
(vagy talán leghatékonyabb) intézménye, illetve eszköze lehet, ennek kellene lennie.
Az irodalmi hagyományok, az egyetemes magyar irodalom eredményeinek tel-

jességre törekvô birtokbavétele mellett tudatosan és szigorúan kell ügyelni az érté-
kelés és ennek nyomán a kiválasztás igényességére, mégpedig arra, hogy irodal-
munknak azokat az alkotó egyéniségeit, azokat a mûveit helyezzük elôtérbe, akik
és amelyek mûvészi, illetve erkölcsi értékeik következtében alkalmasak a nemzeti
tu dat ápolásának alátámasztására. Már csak azért is, mert az igazán tartalmas nem-
zeti tudat és anyanyelvi kultúra csakis a valóságos értékek szellemi birtokbavétele
nyo mán fejlôdhet és maradhat épségben, a hamis mûvek, a kérészéletû sikerek, a
na pi politikai érdekek szolgálatában álló irodalom (és irodalmi hagyomány) támo-
gatása nem építi, hanem éppenséggel rombolja egy emberi közösség kulturális ko -
héziós erejét. Meggyôzôdéssel mondhatjuk, hogy nem valamiféle nemzeti retorika
teremt értéket, hanem az igazi érték hozza létre a nemzeti kultúra karakterét, s ala-
pozza meg a nemzeti tudatot.
Az irodalom – és különösen a magyar irodalom – ugyanakkor sohasem egy -

szerûen a gondolat és a szó mûvészete, hanem intézmény is: a nemzet szellemi lé -
tének intézménye. Kivált nehéz korszakokban, midôn balszerencsés történelmi
for dulatok – és ilyenek, fájdalom, végigkísérik távolabbi és közelebbi múltunkat –
sodorják válságba és veszedelembe a magyarságot és a történelmileg létrehozott
nem zeti intézményeket. Irodalmunk felelôsségtudata éppen ezekben a korszakok-
ban mutatkozik meg igazán. Ahogy Németh László mondta: „A magyar irodalom
leg jellemzôbb, tanulmányozásra legvonzóbb korszakai mindig akkor alakultak ki,
amikor a remény vetését elrontó jégverés után az elôtapogató élni akarás szige-
tekbe verôdik, s a reménytelen önfeláldozás lassan megint kitermeli a reményt.”
Igen, irodalmunknak a maga több mint hét évszázados története során mindig
hely re kellett állítania a nemzet megbomlott szellemi egyensúlyát, lelki elégtételt
kel lett szereznie a pusztító vereségek után, fel kellett támasztania a csapások súlya
alatt megroppant történelmi életerôt.
Az irodalom, mint kulturális értékek összessége, és mint kulturális tényezô, a

ma  ga bölcseleti, morális és esztétikai karakterével, és az irodalom, mint nemzet -
stratégiai intézmény, legalábbis a mi történelmünkben és kultúránkban, mindig
szorosan összefüggött egymással. Pontosabban, az irodalom esztétikai-erkölcsi-
filozófiai ka raktere és minôsége ugyan nem kívánta meg a nemzetstratégiai sze-
repvállalást, hogy csak a mai magyar irodalomból mutassak fel példát, Nádas Péter
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munkásságától – szemben például Esterházy Péterrel – az a szerepvállalás tulaj -
don képpen idegen (ámbár a pusztán „irodalmi” minôségnek is lehet esetleg átté-
teles módon „nem zetstratégiai” szerepe), a nemzeti tapasztalat és stratégia kifeje-
zése azonban nem képzelhetô el bizonyos esztétikai-erkölcsi-filozófiai színvona-
lon alul. Az iro da lom, ahogyan erre számosan rámutattak, mindig (vagy általában)
több, mint pusztán irodalmi értékek együttese. Alighanem igaza van T. S. Eliotnak,
aki a következôket jegyezte meg: „Az irodalom »nagyságát« nem lehet kizárólag
irodalmi értékmérôkkel meghatározni, bár nem szabad elfelejteni, hogy azt, vajon
valami irodalom-e avagy sem, csakis irodalmi értékmérôkkel határozhatjuk meg”.
Va jon miben állnak azok az „irodalmon kívüli” minôségek, amelyek megszabják
vala mely mûalkotás „nagyságát”? Ezek között minden bizonnyal ott vannak a mû -
al kotásban kifejezésre jutó gondolat és erkölcs értékei, következésképp a nemzeti
iden titás és kultúra fenntartásának értéke is. Erre utal különben René Wellek és
Austin Warren ismert irodalomelméleti kézikönyve (Az irodalom elmélete) is, mi -
dôn az írói alkotások értékelésének két alapvetô kritériumát a következôképp
jelöli meg: „a mûvészet mint öncél, s a mûvészet mint közösségi rítus és kulturális
kö tôerô”. A „közösségi rítus és a kulturális kötôerô” pedig kétségkívül magába
fog lalja a nemzeti szerep- és feladatvállalást, azt, hogy az irodalom felelôsséget
vállal a nemzeti fennmaradásért, szorgalmazza a nemzeti felemelkedést – kidol-
gozza ennek szellemi és erkölcsi stratégiáját.
Ez a gondolkodás – használjam most az utóbbi évtizedekben divatba hozott ki -

fejezést –, ez az irodalomtörténeti kánon, úgy tetszik, a mögöttünk álló évtizedben
és különösen a jelenben mintha megzavarodott volna. Holott az irodalmi kánon-
nak, ki merem jelenteni, nemzetstratégiai értelme és nemzetpedagógiai jelentôsé-
ge van, ugyanis a legkevésbé sem lehet közömbös, hogy a kulturális irányítás (a
kulturális politika) milyen értékek elôtérbe állítása révén befolyásolja, vagyis vonja
hatalmi körébe a nemzet önmagáról, múltjáról és ennek követésre méltó hagyo -
má nyairól kialakuló képét – általánosságban: a nemzeti identitást. Az irodalmi (ze -
nei, képzômûvészeti és természetesen történelmi) kánon kialakítása, gondozása,
vagy éppen a kialakított közmegegyezés sérelme, kivált pedig lerombolása nagy -
mér tékben veszélyeztetheti azt a közösségi tudatot, önismeretet és szolidaritást,
amely nélkül semmiféle kulturális közösség, következésképp egyetlen nemzet sem
ôrizheti meg magát, nem alakíthat ki biztonságos képet múltjáról s önmagáról.
Voltak már elszomorító példák arra (és éppen a mögöttünk maradt évszázad-

ban), hogy a hiteles, a közmegegyezésen alapuló és a valóságos kulturális, szelle-
mi, erkölcsi értékeket elôtérbe állító kulturális kánon elutasítása és egy aktuálpoli -
ti kai vagy pártérdekeket szolgáló értékrend erôszakos érvényesítése milyen men-
tális és morális válságokat eredményezett. Gondolok például a két világháború kö -
zötti korszak, nem általánosan tapasztalható, de kormányzati tényezôk által mégis
erôteljesen szorgalmazott hivatalos kánonjára, amely háttérbe kívánta szorítani a
Nyu gat körül gyülekezô irodalmi tábor, a népi mozgalom és ezek mellett az avant-
gárd irodalom értékvilágát, teljesítményét, vagy az ötvenes-hatvanas évekre, ami-
kor a kulturális élet diktatórikus irányítói ugyancsak arra törekedtek, hogy a va -
lóban értékes és hiteles nemzeti irodalommal szemben a hatalom pártfogoltjainak
adjanak elônyt. Valójában mindkét törekvés eleve hitelét vesztettnek bizonyult és



megbukott, irodalmunk hagyományosan és általánosan elfogadott értékrendje,
idônként viták árán, de fennmaradt. Szomorú módon a jelenben ismét ta núi va -
gyunk annak, hogy a bevált és széles körben elfogadott értékhierarchiát egy tu laj -
donképpen politikai hátterû átértékelési folyamat próbálja megzavarni. Pedig an -
nak idején nem lehetett Tormay Cecillel helyettesíteni Babits Mihályt és késôbb
Illés Bélával Illyés Gyulát, valójában a jelenben tapasztalt próbálkozások is hitelte-
lenek és végsô soron eredménytelenek. Mindez persze nem jelenti azt, hogy Tor -
may Cecilnek vagy Illés Bélának nem voltak irodalmi érdemei, az azonban, remé-
lem, nyilvánvaló, hogy nem lehet ôket, mondjuk, Babits vagy Illyés helyére ál -
lítani.
A mögöttünk maradt évtizedben, több jel is mutat arra, mintha ismét megren-

dültek volna az irodalmi kultúrában hosszú évtizedek során (sohasem viták nél-
kül) elismert értékek. Holott ez az értékrend, amelyet különben általánosságban
el fogadott a hazai, a kisebbségi és a nyugati (emigrációs) irodalmi köztudat, iroda-
lomtörténet-írás és irodalomkritika, végre minden politikai (pártpolitikai) befolyá-
solás nélkül jelölte meg irodalmunk szellemi és erkölcsi magaslatait. Tu lajdon kép -
pen két évtizednek kellett eltelnie (a hetvenes évek végétôl a kilencvenes évek
végéig), hogy a nyilvános értékrendnek valódi legalitása és széleskörû elfogadott-
sága legyen. Ez a megújuló, egyszersmind hagyományos értékrend irodalomtörté-
neti és, mondjuk így, „nemzetpedagógiai” értelemben egyaránt érvényesnek tet-
szett, és a teljes irodalomtörténeti hagyomány befogadását tette lehetôvé. Annak a
szellemi stratégiának a jegyében alakult ki, amely a magyar hagyományban mindig
is kiemelkedô fontosságot tulajdonított az irodalomnak, természetesen az értékek
kö rül folytatott, nem egyszer szenvedélyessé vált viták következtében igazolt iro-
dalomnak. Ennek a szellemi stratégiának a következtében általában minden hoz-
záértô úgy ítélte meg és mutatta be a magyar irodalmi örökséget, mint a nemzeti
tudat letéteményesét, védelmezôjét, fenntartásának legfontosabb eszközét. Követ -
ke zésképp a magyar irodalomtörténet-írás mûhelyei azon fáradoztak, hogy irodal-
munk valóban hatékony szerepet töltsön be a hazai közgondolkodásban, eljusson
a határainkon túl élô és a világban szétszórt magyarsághoz, a magyar származású-
akhoz is. Jelen legyen mindennapi életükben, és segítse ôket abban, hogy megis-
merjék a magyarság múltját, jelenét, de abban is, hogy általa ôrizzék magyarságu-
kat. Különös mértékben vonatkozott mindez a kisebbségi magyar irodalmakra,
köztudott, hogy ezekben a nemzeti közösségekben az irodalomnak – a költészet-
nek, az elbeszélô irodalomnak, a drámairodalomnak (és természetesen a szín há zi
kultúrának), valamint az esszéirodalomnak – kivételes közösségszervezô és nem -
zetfenntartó feladatot kell ellátnia.
Bizonyos, hogy a most megjelölt feladatok csak nemzeti irodalmunk teljes

örökségének, illetve eme örökség valódi értékeinek megismerése és megismerte-
tése által válthatók valóra. Természetesen ennek – a hetvenes-nyolcvanas években
ki alakított értékrendnek – ki kellett egészülnie, részben a hazai konzervatív iroda-
lomnak olyan képviselôivel, mint Herczeg Ferenc, Csathó Kálmán, Komáromi Já -
nos, Gulácsy Irén, Tormay Cecil és Surányi Miklós, részben a nyugati emigráció je -
lentôsebb íróival, így elsôsorban Márai Sándorral és mellette Nyirô Józseffel, Wass
Al berttel, Határ Gyôzôvel, Fáy Ferenccel, Borbándi Gyulával és másokkal. Ez a ki -
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egészülés néhány kivétellel már a nyolcvanas években bekövetkezett, valójában
csak Nyirô Józsefnek, Wass Albertnek és Tormay Cecilnek kellett várnia arra, hogy
a nyolcvanas évek végén történt politikai átalakulás megnyissa elôttük az utat. A
hagyományos (mondjuk a Nyugat fellépése óta kialakult és olyan irodalom -
kritikusok és írók, mint Ignotus, Schöpflin Aladár, Komlós Aladár, Halász Gá bor,
Szerb Antal, másfelôl Németh László, Féja Géza, Illyés Gyula által szentesített) ér -
tékhierarchia ilyen módon a történelmi átalakulásokat követô évtizedben jóformán
véglegesnek és megdönthetetlennek látszott. A mögöttünk lévô néhány esztendô-
ben ez az egyetemesen elfogadott értékrend rendült meg, tulajdonképpen a ma -
gyar politikai élet és kultúra radikális átalakulásának következményeként.
Az irodalmi hagyományok, az egyetemes magyar irodalom eredményeinek tel -

jes ségre törekvô birtokba vétele mellett természetesen ügyelni kellett, és az iroda-
lomtörténet-írás, az irodalomkritika szigorúan ügyelt is az értékelés, és ennek nyo-
mán a kiválasztás igényességére. Mégpedig arra, hogy irodalmunknak azokat az
alkotó egyéniségeit, azokat a mûveit helyezze elôtérbe, akik és amelyek mûvészi,
il letve erkölcsi értékeik következtében alkalmasak a nemzeti tudat ápolására és
alátámasztására. Már csak azért is, mert az igazán tartalmas nemzeti tudat és anya-
nyelvi kultúra csakis a valóságos értékek szellemi birtokba vétele nyomán fejlôd-
het és maradhat épségben, a hamis mûvek, a kérészéletû sikerek támogatása nem
építi, hanem éppenséggel rombolja egy emberi közösség kulturális kohéziós ere-
jét. Miként az elôbb már kijelentettük, nem valamiféle nemzeti retorika teremt ér -
téket, hanem az igazi érték alapozza meg a nemzeti tudatot. Errôl tanúskodik kü -
lönben irodalmunk nyolc évszázadra visszatekintô története is: sohasem azok az
írók és mûvek bizonyultak hiteleseknek és vállaltak nemzetépítô szerepet, ame-
lyek egy nemzeti (nemzeties) retorika jegyében néztek szembe történelmünk ta -
pasztalataival, ellenkezôleg, a valóban hiteles és eredményes nemzetépítô munkát
azok a mûvek végezték el, amelyek minden tekintetben eleget tudtak tenni az iro-
dalom esztétikai és erkölcsi követelményeinek. (Még akkor is így van ez, ha arra
gon dolunk, hogy a kevésbé súlyos irodalmi teljesítmények általában népszerûb -
bek a szélesebb olvasóközönség körében.)
Nem lehet vitás, hogy a huszadik század végére kialakult értékrend megren-

dülni látszik az utóbbi esztendôk irodalmi csatározásai nyomán. Klasszikusnak
mond ható huszadik századi íróink egész sora szorult háttérbe, talán elegendô, ha
olyanokra utalok, mint Babits Mihály (akirôl legfeljebb egy szûkebb szakmai kö -
zösség beszél), Tersánszky Józsi Jenô (a róla elnevezett utcát is átkeresztelték), Jó -
zsef Attila (valaki azt is felvetette, hogy öngyilkosként nem szerepelhet olyan tan -
rend ben, amely elôtérbe helyezi a keresztény értékeket), és szinte teljesen eltûntek
a közérdeklôdés terébôl olyan baloldali írók, mint Kassák Lajos, Déry Tibor, Nagy
La jos és Lengyel József (különben ez utóbbi leplezte le a legnagyobb személyes
hi telességgel a szovjet kényszermunkatáborokat). Mások, Tormay Cecilre, Nyirô
Jó zsefre és Wass Albertre gondolok, ugyanakkor az értékhierarchia magaslati
pontján, sôt mind magasabb pontján foglalnak helyet, megelôzve olyan konzerva-
tív írókat, mint Babits Mihály és Herczeg Ferenc, olyan jobboldali radikálisokat,
mint Szabó Dezsô és olyan erdélyi írókat, mint Tamási Áron, Kós Károly és Áprily
La jos. (Nyirônek természetesen helye van az erdélyi magyar irodalom jelentôs ér -
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tékei között, ezt magam is több alkalommal kifejtettem, de nem az imént megne-
vezett három író elôtt.) Egyáltalán, úgy gondolom, hogy határozottan ki kell jelen-
tenünk, hogy nemzeti irodalmunknak azt az értékrendjét, amely a kilencvenes
évek végére kialakult, felelôtlenség megbolygatni és átalakítani. Bármely hasonló
mû  velôdéspolitikai radikalizmus (és huszadik századi történelmünk erre számos
szomorú példát szolgáltathat) nem használ, hanem kifejezetten árt annak a nem-
zeti tudatnak és önazonosságnak, amelyet különben is túl sok alkalommal (és
min dig értékromboló módon) rendített meg a szerencsétlen és zavaros huszadik
szá zadi magyar történelem.
Az átértékelésnek az a folyamata, amely mára nyomot hagyott az iskolai tanter-

vekben és nyomot kíván hagyni az egyetemi oktatásban, kétségtelenül szellemi
za varokhoz, az értéktudat és az értékvédelem zavaraihoz vezethet. Nem pusztán
amiatt, hogy érvényteleníti azt a konszolidáltnak mondható értékrendet, amely a
ki lencvenes évek közepére kialakult, hanem azért is, mert háttérbe próbálja szorí-
tani huszadik századi irodalmunk legnagyobb, általánosan elfogadott szellemi tel-
jesítményeit – a nemzet hiteles tanítómestereit, akik egyszerre képviselték a ma -
gyar és az európai hagyományokat, szellemiséget és kulturális stratégiát. Termé -
szetesen olyan huszadik századi írókra gondolok, mint Ady Endre, Babits Mihály,
Mó ricz Zsigmond, Kassák Lajos, Krúdy Gyula, Németh László, Illyés Gyula, József
Attila, Weöres Sándor, Radnóti Miklós, Kós Károly, Tamási Áron, Pilinszky János és
so rolhatnám tovább.
Mindez lassan oda vezet, hogy a jelenben, ugyanúgy, mint az elsô világháború

és Trianon vagy a második világháború és a kommunista hatalomátvétel után,
nem zeti kultúránk gondozása tekintetében ismét értékválságról kell beszélnünk.
Ezt az értékválságot nem csupán, sôt nem elsôsorban az idézte elô, hogy a mögöt-
tünk lévô két évtizedben valóban számot kellett vetnünk a korábbi évtizedek ér -
tékromboló és a nemzeti identitást sértô mûvelôdéspolitikájával, hanem az is,
hogy a történelmi változások nyomában kibontakozó mûvelôdéspolitikai stratégi-
ák megkérdôjelezték a mindmáig érvényesnek tekintett irodalmi értékeket is, ma -
gát az „értékhierarchiát”. Véleményem szerint huszadik századi irodalmunk meg-
ítélésében és értékrendjének kialakításában a kilencvenes évek végére létrejött
konszenzus megnyugtató megoldásnak bizonyult (ebben különben Nyirô József és
Wass Albert is szerepet kapott). Valójában nincs különösebb indokoltsága annak,
hogy ezt a konszenzuális irodalomértelmezést radikálisan felforgassák, ráadásul
nem irodalomtörténeti és esztétikai, hanem pusztán politikai meggondolások
miatt. Meggyôzôdésem, hogy az elmúlt évtizedekben kialakított irodalomtörténeti
értékrendet ma is hasznosnak és érvényesnek kell tekintenünk: nincs okunk arra,
hogy igazán nagy szellemi értékeinket arra kényszerítsük, hogy elôbb-utóbb átköl-
tözzenek egy szoborparkba, amely fölött a felejtés szelleme uralkodik, és jól le het
a felejtésnek ebbôl a birodalmából valóban jónéhány írót életre kellett kelteni,
nem állíthatjuk ôket a középpontba, legkevésbé azokra a helyekre, amelyeken jó
ideje méltán foglaltak helyet a széles körben elismert nemzeti klasszikusok.
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BUDA FERENC

Derû –ború
TÛNÔDÉSEK FEHÉRRÔL-FEKETÉRÔL VIII.

Ismét csak egy térképet bogarászok. Ki ne látná be, hogy így a legolcsóbb s legké -
nyelmesebb utazni? Nem is szólva a kockázatmentességrôl. (Lehet ám persze,
hogy ez a magyarázat csupán valós helyzetem s állapotom „savanyú a szôlô”
életér zé sébôl fakad...) Ezúttal a Hanti-Manysi Autonóm Körzet térképe fekszik
elôttem. Oroszországnak ez a különleges közigazgatási egysége a Nyugat-Szibériai
Al földön, annak is nagyjából a déli felében terül el. A „terül el” ezúttal nem pusz-
ta stílusfordulat: nevezett körzet területe több mint 5ED ezer négyzetkilométer, ki -
csiny hazánk vagy öt és félszer kitelne belôle. Állandó népessége – a DBBB. január
elsején rögzített adatok szerint – C millió E66 7BB lélek. A lakosság létszáma azóta
a gáz- és olajfeltárások jó keresettel biztató munkaerô igénye folytán bízvást nö -
vekedett. Hogy mennyivel, azt nem tudom: nincs róla újabb adat a birtokomban.
Mindenesetre bármekkorára gyarapodott a lakosság, az biztos, hogy még így is
tágasan, kényelmesen elférhetnek egymástól. Legalábbis matematikai szempont-
ból értelmezve. Hogy egyéb vonatkozásban miként áll a helyzet, arra már bajo-
sabb biztató választ adni.
Idén (DBCE-ban) lesz kilenc éve, hogy az említett térképet ott, a helyszínen: az

autonóm körzet közigazgatási központja, Hanti-Manszijszk egyik papír- és írószer-
boltjában megvásárolhattam. Nem emlékszem rá, mennyit fizettem érte (árjelölés
nincs rajta: valószínûleg azért nem nyomatta rá a kiadó, mert számított a be látható
idôn belül bekövetkezô árváltozásra), ám az biztos, hogy igen olcsó volt. A ha -
sonló hazai kiadványokhoz képest mindenképp olcsó. A tárgyilagosság végett
meg kell jegyeznem, hogy használatához meglehetôsen tágas teret feltételeztek: a
lap mérete széthajtogatva 8Fx9B centiméter. Dehát, mint tudjuk, az a tájék terekben
az tán igazán nem szûkölködik. Viszont – hogy a mértéktartás is érvényesüljön – a te -
rület ábrázolása a lapnak a túloldalán folytatódik, s így a papír felületének színe-
fo nákja teljes egészében ki van használva. Lám: így takarékoskodhat a papirossal
még egy olyan, fában és erdôben gazdag (s tegyük hozzá: sok egyéb dologban
rendkívül pazarló) ország is, mint a Rosszijszkaja Federacija. 
E térkép egyébként rendkívüli részletességével és pontosságával vonja magára

a figyelmet. (Többek közt ezért is hozom szóba.) Hajdan, még a szovjet korszak
éve iben megtett utazásaim alkalmával is igyekeztem efféléket beszerezni a Bi -
rodalom meglátogatott területeirôl, ám azokat aligha illethetné ilyen elismerô szó:
leg többjük elnagyolt, pontatlan s hiányos képet mutatott, sôt olyan is akadt köz-
tük, amelyen itt-ott már-már célzatosnak tekinthetô torzítások voltak észlelhetôk.
Ma már bajos volna megállapítani, hogy a kisebb-nagyobb hibákért, hiányokért és
pontatlanságokért vajon csupán a nemtörôdöm hanyagság okolható-e, vagy pedig
az odalátogatók iránti gyanakvó bizalmatlanság, horribile dictu az ellenség megté -
vesz tésének elôre megfontolt – akár helyileg kezdeményezett, akár központilag



elrendelt – szándéka lappangott a dolog hátterében. De nem szeretnék a rossz -
hiszemûség vétkébe esni: a Szovjetunió könyv alakban kiadott egykori autóatlasza
(amelynek egyik lapja kapcsán néhány fejezettel és hónappal korábban derûsen-
bo rúsan már elmerengtem volt) egy-egy utazásnál bízvást még ma is használható
len ne. Ha, mondjuk, magát az utazást nem hátráltatnák s bonyolítanák itt-ott
egyéb körülmények. Például: újonnan kialakított államhatárok s a határokon ébe-
ren szolgáló határôrizeti szervek, idônként s helyenként bekövetkezô különféle –
et nikai vallási, politikai, hatalmi – villongások, jövevény autósokra vadászó kor-
rupt közlekedési rendôrök, a közbiztonság néhol elképesztô hiányosságai, és így
to vább. Ámbár bizonyos adminisztratív akadályok akkoriban még inkább megne-
hezítették a mozgást a szövetségbe forrt szabad köztársaságok területén. Egy adott
la kóhely harminc kilométeres körzetén túli utazást például csak érvényes útlevél
bir tokában engedélyeztek a hatóságok. (Érdekes belegondolni annak az ottani ab -
szurd állapotnak virtuális hazai változataiba. Ha, teszem azt, nálunk is bevezettek
vol na egy ilyen regulát, Kecskemétrôl Kerekegyházára vagy Jakabszállásra még ki -
biciklizhettem volna pusztán a személyigazolvánnyal a zsebemben, ám Tisza kécs -
kére, Kiskôrösre, Kalocsára, pláne Szolnokra vagy Szegedre már útlevélért kellett
vol na folyamodnom. Nálunk a vasfüggöny felszámolásáig „csak” a nyugati határré-
gióba[n] utazgatóknak nehezítették meg az életét.) A korszak vége felé, úgy 88, 89
táján aztán már lazult valamelyest a póráz a Birodalomban is. Térjünk vissza azon-
ban egyelôre Hanti-Manysiföld mappájához. Két hatalmas folyam: az Ob, valamint
az épp Hanti-Manyszijszknál beletorkolló Irtis vízgyûjtô területének jókora részét
fog lalja magában ez a körzet, így aztán telistele hálózza a változatos méretû s irá-
nyú, szeszélyesen kanyargó mellékvizek elképesztô sokasága. Mennyiségükre
nézvést, azt hiszem, nem túlzás kimondani: számtalan. Az apraja – s ezek között
akad azért EB-FB, sôt akár 5B km hosszú is – névtelenül kacskaringózik a végelát-
hatatlan erdôk világában, (a térkép legalábbis nem tünteti föl nevüket), de még a
nagyja mindegyikének sem jut teljesen külön-külön elnevezés: jó néhányuk a pár-
jával van jelen, csupán a Bolsaja („nagy”) s a Malaja („kicsi”), sôt adott esetben a
Szrednaja („közepes”, „középsô”), illetve a Szevernaja („északi”) meg a Juzsnaja
(„déli”) jelzô különbözteti meg ôket egymástól. De ugyan ki fia gyôzné egytôl
egyig mindnyájukat egyenként megnevezni, ha egyszer ilyen sokan vannak? (Ha -
zai vizeink közül hirtelenjében csak a Körösök neve jut eszembe analóg példaként
e megkülönböztetô, jelzôs elnevezésre.) A két nagy folyam helyenként ágakra sza-
kadva, szélesen hömpölyög, a többi pedig szeszélyesen meanderezik, kedve – ám
va lójában: a domborzat adottságai – szerint, s zabolátlan kacskaringózása közepet-
te többet folyik jobbra meg balra, sôt helyenként hátrafelé, mint elôre, azaz a tor-
kolat iránt. (Gondolom, hasonló képet mutathatott a Tisza is, valaha, régen: még
Vásárhelyi Pál s a folyószabályozási munkálatokat csákánnyal, lapáttal, talicskával
véghezvivô kubikos bandáink munkálkodása elôtt.) Hogy aztán ezekbôl az egy-
mással szinte összehurkolódó kanyarokból alkalomadtán milyen mókás helyzet
fakadhat, azt megtudhatjuk a kitûnô nyenyec költô-író – s nem épp mellesleg: har-
cos környezetvédô, népe hagyományainak eltökélt, konok ôrzôje, feltámasztója és
életben tartója, az észak-eurázsiai ôshonos kisnépek jogaiért és életlehetôségeiért
sík ra szálló mozgalom egyik jeles alakja – Jurij Vella egyik rövidke elbeszélésébôl.
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A történet dióhéjban a következô: egy nyenyec meg egy hanti halász, kik egymás-
nak voltak jó barátai, egy reggel elindultak kettesben egy ladikkal halászni a folyó
al só szakaszára. Csurognak, evezgetnek lassan lefelé a ladikban, ám a haladás
meg gyor sítása végett igyekeznek itt-ott le-levágni a folyó hosszából: elérkezvén
egy-egy olyan helyre, ahol két nagy kanyar íve már-már összeér, partra húzzák a
ladikot s átcipelik a következô kanyarba. Ezzel a módszerrel utat is, idôt is sikerül
megtakarítaniuk. Mindkettô nagy mesélô, s hogy az idô még jobban teljék, hát
köz ben meséket mondanak egymásnak, váltakozva hol az egyik, hol a másik.
Csur  gás, átcipekedés meg mesélgetés közepette vígan telnek az órák, már a nap is
le  felé hajlóban, s kezdi egy kissé nyugtalanítani ôket, hogy még a színe sem tüne-
dezik elô az elérni szándékozott halászterületnek. Hogy lehet ez? Tán idôközben
meghosszabbodott a folyó? Némi tûnôdés meg szemlélôdés után ráeszmélnek: úgy
belemelegedtek a mesélésbe, hogy merô figyelmetlenségbôl már jó ideje követke-
zetesen rossz felôl húzták partra a ladikot s a visszafelé folyásnál rakták ismét víz -
re. Így aztán, miközben szólt, csak szólt egyik mese a másik után, hosszú órák óta
egyazon kanyart járták körbe, s minduntalan ugyanoda tértek vissza. Akárcsak az
élet legnagyobb, legfontosabb eseményeibôl, ebbôl a történetbôl is több tanulság
há mozható elô – ha egyáltalán szükség van mindenáron tanulságokra. Egyfelôl:
vesz teségeink legtöbbje figyelmetlenségbôl fakad. Másfelôl: majdnem min den
veszteségért adódik némi – annyi, amennyi – kárpótlás. Ez a két – más-más nyel-
ven beszélô, ám egymás nyelvét is jól értô – halászember halat ugyan nem fogott
az nap, ám az idejük szépen s haszonnal telt mégis. S effélét nem mindenkor
mondhat el bárki; még akkor sem, ha egyébként kézzelfogható nyereséggel zárta
a napot. 
Ott tartózkodásunk egyik napján hajókirándulásra vittek bennünket. Az Irtis

tor kolatától keletre kanyarodva felfelé haladtunk a hatalmas Ob vizén. Az itt-ott
már sárguló, rozsdálló nyárfákkal, nyírfákkal, füzekkel tarkított sötétzöld s végelát-
hatatlan északi fenyôerdô, a tajga nem mindenütt hatolt le egészen a partig.
Terjedelmes zátonyok, csupaszon maradt, fehéren villogó homokpadok szemlél -
tet ték: a víz felségterülete messze tovább tart a part vonalánál. Mintegy 8-9BB
méter széles lehetett az Obnak általunk hajózott ágán a vízfelület az akkori, ala-
csony vízállásnál, nagyjából háromszor akkora, mint a Duna Pest és Buda között.
„Nagy víznél vajon milyen széles szokott lenni?” – tudakoltam helybeli kísérônktôl.
„Nagy víznél? Körülbelül FB-5B kilométer – mosolygott az idôs hanti férfi. – Olyan -
kor ezek az ágak mind egybeszakadnak” – s kimutatott egy folyóágra, amely kö -
zelében épp eldohogott a hajónk. Könnyû s kesernyés vágyakozással szemléltem
a végtelenbe veszô erdôs-vizes tájat: jó lenne egyszer – leginkább ilyentájt: a szú -
nyo gokkal gyötrô nyár elmúlta után, de még a dermesztô fagyok elôtt – eljönni ide
vagy három hétre sátorral, ladikkal, hátizsákkal, s elbóklászni bármiféle elôre meg -
ha tározott cél nélkül, csak járkálni, nézelôdni, s élni, nagyokat lélegezni, együtt a
madarakkal, erdei vadakkal, ezekkel a csendes voltukban is beszédes fákkal! Per -
sze, nem egyedül, csakis valamelyik fiam – a fiaim – társaságában: magányosan
már túl ságosan kiszolgáltatottnak érezném magam egy ilyen kalandra. Ám azt is
tudtam jól: ebbôl sem lesz már semmi. És azt sem felejtettem: apám s nagyapáim
nem zedékébôl hányan, de hányan jutottak el ide, no meg még ennél is távolabb-
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ra, ráadásul egyáltalán nem a maguk jószántából – viszont tömegesen is a teljes ki -
szolgáltatottság állapotában. S mint jól tudjuk, bizony sokan, igen sokan soha nem
tér tek haza. 
Mi azonban térjünk vissza még egy kicsit a térképhez. Nemcsak folyókkal, de

állóvizekkel is gazdagon el van látva ez a vidék. Kiterjedt lápok borítják, változatos
mé retû tavak pettyegetik tele, s ha Finnországot a maga EB-FB ezer kisebb-na -
gyobb tavával Ezer Tó Országaként tisztelhetjük, úgy – noha nem vállalkoztam rá,
hogy egyenként megszámláljam – tavak tekintetében szemlátomást Ugorföld sem
alább való. Száraz utakban s településekben viszont nem nagyon bôvelkedik. A kb.
Szekszárd méretû Hanti-Manszijszkot a külvilággal kelet felé összekötô mûút –
noha a térkép feltünteti – ottlétünk idején még nem készült el egészen. (Nyugati
irányban, mint hallottam, nem is tervezik: arrafelé marad a repülôgép.) A legköze-
lebbi vasútállomás úgyszintén keletre, a körzet legnagyobb városánál, az ezredfor -
du ló idején D77 ezer lakost számláló Szurgutnál érhetô el, Hanti-Manyszijszktól
mintegy DFB kilométernyire – légvonalban. (Lenn valamelyest hosszabb az út.)
Nyá ron nagyrészt a hajózható folyókon zajlik a földfelszíni közlekedés. Télen úgy-
szintén, de természetesen nem hajókkal: a méternyi vastagra meghízott jég nem
csupán a személy- meg a teherautókat, s a motoros szánokat, hanem a különféle,
hatalmas méretû erôgépeket is könnyedén elbírja. S persze, el ne feledkezzünk a
légi közlekedésrôl! Nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a repülôgépek,
megfelelô méretû le- és felszálló pálya híján pedig a helikopterek. Ha túlságosan
sok lakott település – város meg falu – neve nem is böngészhetô ki ezen a föld-
abroszon, annál több az olyan, amelynek neve mellett ott a megjegyzés: lakatlan.
S ami végképp figyelemre méltó: a magányos építmények, a környezô erdô- és
láp vidéktôl az emberi beavatkozás vagy saját különleges jellegük miatt elütô te -
repszakaszok, ill. részletek is aprólékosan fel vannak tüntetve. Sorra olvasom,
mondhatni tucatjával a megjelöléseket (magyarra fordítva): homokzátony, téli szál-
lás, csum („kúp alakú, bôrrel, fakéreggel vagy újabban ponyvával borított sátor”),
ôrszolgálati telep, labaz („lábas kamra”), jurta, nyári szállás, irtásföld, erdôparcel-
la, vadászkunyhó, megállóhely (azaz: folyóparti kikötôhely), átkötô csatorna,
halászterület, természetes határ, vagy egyszerûen csak kunyhó. Ezek némelyike
névvel ellátva: „XY kunyhója”. Vagy egyszerûen csak melléírva a név, a tulajdon-
viszonyt jelzô birtokos eset nélkül. (Valaha, meglehet, benne lakott az illetô, vagy
tán az övé is volt.) S ami a táj jellegét s természetét immár végképp megmásítja: a
ha talmas körzet kiterjedt területein olajfúró tornyok, gázfeltárások százai. Mivel -
hogy Ugorföld – avagy oroszosan: Jugria – mélyén ott rejtôzik Oroszország kôolaj-
és gázkészletének túlnyomó része. Ez a hatalmas földalatti vagyon, amelynek való-
di mennyiségét inkább csak felbecsülni, mintsem egzakt adatokkal pontosan meg-
állapítani lehet, áldás és átok egyszerre: egyfelôl a fejlôdés, a fejlesztés szinte
beláthatatlan távlatait nyitja meg a térség számára (miközben ma már Oroszország
gazdasági súlyának s ebbôl adódó nemzetközi tekintélyének is egyik legfôbb meg-
alapozója és fenntartója), másfelôl viszont a feltárás egyben hallatlan környezeti-
ökológiai károkat okoz. Ez utóbbinak pedig tragikus a terület ôslakosainak életére
ki fejtett hatása. A feltárásokkal járó pusztításoknak és szennyezéseknek ugyanis
elsôsorban ôk isszák meg a levét. Az északi tajga és tundra térségein élô emberi
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közösségek a maguk hagyományos életmódjával, önfenntartó tevékenységével év -
századok, évezredek óta beilleszkedtek a szûkebb és tágabb környezet ökosziszté -
májába, s ôseik sokszorosan kipróbált életvitelét, módszereit követve már a ma guk
jól felfogott érdekében sem ejtettek a tájon gyógyíthatatlan sebeket. (Mint hogy a
mi barátságosabb éghajlatú tájainkon aligha rögzôdött a köztudatban, itt ér demes
megjegyeznünk: észak felé haladva a fokozatosan rövidülô tenyészidô mi att a kárt
szenvedett, megbolygatott természeti környezet mind nehezebben regenerálódik,
olyannyira lelassul a természetes öngyógyítás folyamata. Például ha egy sokton-
nás, lánctalpas szállító jármû végiggördül a tundrán, annak a nyoma még 8B-CBB
év múlva sem gyógyul be.) Manapság – hogy egyéb károkat ne is említsünk – az
olajfeltárások következtében elszennyezôdött folyóvizekbôl kipusztulnak a halak,
az idôtlen idôk óta használt halászterületeken megszûnnek, ellehetet le nülnek az
élet korábbi feltételei, így az ottani – a tárgyilagosság kedvéért tegyük hozzá: gyér
– ôslakosság számára elméletileg három lehetôség kínálkozik. C. Elköl tö zik szülô-
földjérôl messzi északra, északkeletre, a még hosszabb, fagyosabb telek s járhatat-
lanabb mocsarak világába, ahová egyelôre még nem hatoltak el a gigantikus erô-
gépek, a fúrótornyok s a csôvezetékek. Térképen ez csupán egy-két arasz. A való-
ságban: sok száz kilométer, a megszokottnál jóval mostohább viszonyok közepet-
te, merôben ismeretlen, korábban soha be nem járt terepen. Ritka ember az, aki
effélére közvetlen testi kényszer nélkül rászánja magát. D. Szakítván apáitól, nagy-
apáitól, dédapáitól, ükapáitól örökölt s eltanult hagyományos életmódjával, mun-
kára jelentkezik a mindenható olajcégnél. Elméletileg ez is egy le hetôség. Korábbi
tudásának, tapasztalatainak azonban ott már semmi hasznát nem veszi. A cégnek
ráadásul megvannak a maga máshonnan, messzirôl hozott, korábban jelentkezô
vagy elôre kiszemelt, s jól képzett szakemberei, akik számára – a va lóban jó kereset
reményében, no meg különben is ez a megszokott életformájuk – nem nyûg a napi
nyolc óra megfeszített munka, a váltott mûszak, a vállalati mun ka fegyelem, s akik
ezenfelül a helyi ôslakosokhoz képest általában sokkalta jobb fi zikai adottságok-
kal rendelkeznek. Így hát ez utóbbiak „versenyképessége” e téren gyakorlatilag
alig több a semminél. E. Látszólagos kiút, ám lényegében csak kényszerpálya gya-
nánt marad a városba költözés, a maga jól ismert velejáróival: végleges elszakadás
a föld-víz-erdô szülôhazától, a hagyományoktól, az anyanyelvtôl, a saját kultúrától,
tengôdés aljamunkából, segélyekbôl, lesüllyedvén az élôsködô életmód rohamo-
san züllesztô, általános megvetéssel sújtott szintjére. Nem éppen naprakész adatok
szerint az autonóm körzetben élô ún. erdei nyenyeceknek mintegy 6B, a hantik-
nak (osztjákoknak) 5B, a manysiknak (voguloknak) talán EB százaléka beszéli még
az anyanyelvét. Igen valószínû, hogy ezek az arányok napjainkra még inkább elto-
lódtak a nem beszélôk „javára”. Városba települtek kö rében pedig ez az arány
akár B%-ra vagy annak közelébe zsugorodhat. 
Megérne még egy külön misét az alkoholizmus problémája. (Ámbár ebben a

konkrét összefüggésben a „probléma” szó inkább csak afféle szépítô kifejezés.)
Oroszországban – akárcsak minálunk – köztudomásúlag súlyos társadalmi-egész -
ség ügyi gondok okozója és gerjesztôje az általánosan elterjedt, mértéken felüli
szeszfogyasztás. (Okkal vetôdik fel a kérdés: ugyan hol a mérték? Mindenesetre:
az egy fôre jutó adagot tekintve mi is csak a valahol a nyomukban kullogunk.) Ez
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a családot, személyiséget, életközösséget szétmállasztó – talán így a legpontosabb
ma már megnevezni – népbetegség a lakosság átlagához képest is fokozottan sújt-
ja Szibéria kis népeinek a fiait. (Igen, a fiait: náluk a nôk között – egyelôre? – még
ke vesebb az alkoholista, mint pl. az oroszoknál.) A társadalmi és éghajlati ténye-
zôkön túl (például: a huzamos napfényhiány okozta depresszió) ennek öröklött
élettani okai is vannak: legtöbbjük szervezetébôl hiányzik az alkoholt még a máj-
ban lebontó és kiszûrô enzim, így a szesz rövid úton a központi idegrendszerbe
jut, és ott fejti ki „áldásos” hatását, a korai elhalálozáson felül még maradandó s az
utó dokat is sújtó károsodásokat okozva. (Hasonló tünetek figyelhetôk meg egyéb-
ként a közép-, belsô- és kelet-ázsiai népeknél, továbbá az eszkimóknál és az
észak-amerikai indiánoknál is.) Leegyszerûsítve: ha rákapnak az italra, ôket elsô -
sor ban nem a májzsugor fenyegeti, hanem valamilyen ideg- vagy agybetegség. Ab -
ba persze éppúgy bele lehet pusztulni. Hajdan, hajdanán, még a cári idôkben tilos
volt vodkát eladni ezeknek a tajgai-tundrai halász-vadász-réntartó népeknek. (A ti -
lalmat természetesen akkoriban is lépten-nyomon kijátszotta a furfangos kupec
meg a szeszcsempész: „Magas a mennybolt, a cár meg messzi van”.) A hetven
éven át kitartó szovjet korszakban életbe lépett ugyan számos egyéb tilalom, a
szesz forgalmazásának és fogyasztásának azonban – eltekintve a gorbacsovi szu-
hoj zakon („száraz törvény”) kurta, mulandó és a meghirdetett cél szempontjából
tel jes kudarcba fulladó idôszakától – állami törvény, rendelet vagy határozat soha
nem vetett gátat. (Az olykori szesz-mizériát, ha netán felütötte a fejét, a kenyérhi-
ánynál jóval könnyebben pótolták: alkoholt szinte mindenbôl – vagy majdnem
mindenbôl – lehet kotyvasztani.) Így aztán az Urálon túli nyelvrokonaink meg a
különféle altáji, paleoszibériai és egyéb nyelveket (még) beszélô népek körében
tö retlen erôvel fejti ki hatását azóta is, ma is, továbbra is ad infinitum az alkohol. 
Nehogy az a látszat keljen rólam, hogy csak úgy térképvásárlás céljából ugrot-

tam ki Szibériába, ezért megemlítem: a finnugor írók épp soron következô nem-
zetközi konferenciáján vett részt az a magyar küldöttség, amelynek akkor, DBBF-
ben magam is tagja lehettem. A tanácskozás részletes, szakszerû ismertetésére nem
vál lalkozom; e jegyzet keretei akkor sem lennének alkalmasak ilyesmire, ha meg-
volna rá a sokoldalú szakmai felkészültségem. Valami azonban mélyen belém
égette magát, el kell hát mondanom. Megérkezésünk másod- vagy harmadnapján
va laki megemlíti a vendéglátóink közül: „Mozgalom indult nálunk csontgyûjtésre.”
„Miféle csontgyûjtésre?” „Azok csontjait szedegetjük össze, akik annak idején el -
szöktek a gulagokból, s odavesztek a tajgában.” Még el sem múlt a döbbenet az
ar cunkról, amikor így folytatta: „Egy másik mozgalom pedig gyermekcsontok
össze gyûjtésére vállalkozott: azon gyermekekére, akik a kötelezô bentlakásos
iskolákból szökdöstek el, de nem jutottak el hazáig, mert útközben megfagytak, s
felfalták ôket a vadállatok. Valahogy szeretnénk megadni nekik is a végtisztessé-
get.” Nem tudom, ezek után van-e értelme egyáltalán történettudományi, jogi vagy
er kölcsfilozófiai vitát folytatni arról, hogy a DB. század diktatúrái közül melyik
nevében s égisze alatt követtek el égbekiáltóbb vétkeket? Belátom: az áldozatokat
sem mi féle nemzetközi vádhatározat nem támasztja már fel. De Uraim, könyörgöm:
leg alább a bûnösöket ne próbáljuk lépten-nyomon tisztára mosni! 57



Bárki kérdôre vonhat: vajon a szóba hozott mappa okán ugyan mi végre foglal -
kozom ilyen hosszan a térkép jelei közt nem is látható részletekkel? Nos, úgy gon -
do lom: napjainkra már oly mértékben összezsugorodott a Földgolyó, hogy bárhol
történjék valami jó vagy rossz a világon, az minket is, engem is érint. Ezenfelül
pedig magyarként van még egyéb közömAközünk is ahhoz a távoli tájhoz: legkö-
zelebbi nyelvrokonaink, a sokak által korlátolt s ostoba módon még ma is lené-
zett, megvetett „halzsíros atyafiság” hazája van arrafelé – a mi ôshazáink egyike.
Igen: egyike. Mert hiszen már régóta rá kellett volna eszmélnünk: egy ilyen nép-
nek, mint a magyar, egyetlen ôshazát keresnie teljes hiábavalóság. (Hacsak vissza
nem hátrálunk az egész emberi faj közös ôshazájához, ami a tudomány mai állás-
pontja szerint valahol ott van a kelet-afrikai magasföld rohamosan száradó-szikka-
dó tájain.) Jó lenne hát, ha a különféle ôshaza-elméletek hívei békén megegyezné-
nek egymással: e téren roppant bajos – szerény véleményem szerint: lehetetlen –
egyetlen közös és kizárólagos álláspontra jutni. A nyelv, a kultúra s a humángene-
tikai jelleg összetevôinek kérdésköre legalább három különbözô dolog. Uráli-finn -
ugor nyelvrokonságunkat szégyellni, megtagadni, ellene ágálni nevetséges dolog,
nem egyéb, mint egy idült betegség: a nemzeti kisebbrendûségi érzés szánalmas
kö vetkezménye. Ugyan mi szégyellni való van rajtuk, akik a mienknél tízszerte,
százszorta sanyarúbb körülmények közepette, az orosz – s idôközben: a szovjet –
bi rodalom iszonyatos szorításában valahogy mégis megôrizték arcukat? Vagy a fin-
neken, akik a társadalom s a gazdaság mûködtetésében, no meg persze a kultúra
szinte minden területén túlszárnyaltak bennünket? A nyelvbéli atyafiság azonban
természetesen nem zárja ki azt, hogy mûvelôdésünk meghatározó rétegei még
messzebb, Ázsia szikkadt pusztákkal övezett szívéig vezetnek. Sok más mellett
kitûnô fogódzót nyújtanak ehhez honfoglalás kori sírleleteink, elveszett mítoszaink
bizonyos elemeit megôrzô meséink, s nem utolsó sorban ötfokú dallamaink. Fafe -
jû, buta és megátalkodott gondolkodásra vall, ha valaki a maga dicsvágyó ma -
gyarságában (?) efféle kijelentésre ragadtatja magát: „Semmi közünk a finnugorok-
hoz!” Mint amiképp a másik véglet, a sztyeppei nomád örökségünk semmibe vé -
tele vagy lekicsinylése is elfogadhatatlan. 
Különben ha tekintetbe – és tudomásul – vesszük, hogy a Kárpát-medencében

már elôttünk is éltek népek, s azok kisebb-nagyobb csoportjai, némelyiknek talán
csak töredékei megérték a mi idetelepedésünket, idôvel pedig nyelvükben s szo-
kásaikban is magyarrá váltak, másfelôl viszont a gyökeres életmódváltással s a ke -
reszténység elfogadásával, nem csekély mértékben pedig a folyamatos vérkevere-
dés révén itt a magyarság is új arcot öltött, lassacskán akár ez a több mint CCBB éve
lakott új haza is ôshazánkká válik. (Csak el ne hagyjuk: újabb már nem lesz!) 
Nem különféle feltételezések révén úgyahogy kikövetkeztetett, hanem írásban

fel jegyzett nyelvi adatokkal hitelesen igazolt „ôshaza” iránt legfôképp Baskirföld,
az egykori Magna Hungaria – nem „Nagy”, hanem Ó-Magyarország! – táján volna
még némi keresgélni valónk. Ôshazáink egyike egészen bizonyosan arrafelé lehe-
tett: ugyanis Julianus barát és szerzetestársai a CE. század elsô felében, a tatárjárás
megindulta elôtt ott még találkoztak, sôt szót is értettek keleten maradt magyarok-
kal. Akiket aztán csakhamar elsöpört – ki tudja, merre, hová s mivé – a mongol
för geteg. Kodolányi János egy nagyregényt szentelt erre. Magyar író, költô azon-
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ban személyesen rajtam kívül – tudtommal – még nem járt azon a földön. Magam
is, hajjaj, már régen: tavaly ôsszel múlt harminc éve.

A kettôs Gulliver-állapot: a kezed-lábad (s ha nem ügyelsz eléggé: az elméd) moz -
gás lehetôségeit mások számára láthatatlan szálak tízezreivel korlátozó, a talaj szint-
jéhez rögzítô korlátok, gondok s tennivalók tömegének, másfelôl pedig a kívüled
és fölötted mûködô átfoghatatlan erôk és hatalmak szeszélyes (és olykor brutális)
kénye-kedvének való kiszolgáltatottság. Liliput törpe sokasága és Brobdignad le -
gyôzhetetlen óriásai. De nem egymást váltva, mint a regényben, hanem egy ide jû leg. 
Jonathan Swift remekmûvének a gyermeki elméhez átszabott, s evégett afféle

„egyfedelû” mesévé szelídített változatát egyébként kilenc-tíz éves korom táján
adta kezembe Anyám. Ha emlékezetem nem csal, az átdolgozás Rónay György
munkája volt, aki – meglehet: a kiadó kifejezett kívánságára – elhagyta a könyv-
nek a nyihahák országáról szóló harmadik részét. Bölcs döntés volt: éretlen, kifor-
ratlan, ebbôl adódóan a világ undok rútságaival szemben még védtelen gyermeki
lélek számára nyomasztó, emészthetetlen, s ezért inkább ártalmas, mintsem hasz-
nos szellemi táplálék a teljes, a változatlan Gulliver. (Hozzá képest még egy borús
égboltú Dosztojevszkij-regény is felüdülésnek tekinthetô. Borsi lányom például
CE–CF évesen olvasta el a Bûn és bûnhôdést, s egyáltalán nem vált az ártalmára.)
Nagyobbacska kamasz voltam már, amidôn a kíváncsiságtól sarkallva a teljes Gul -
livert végigolvastam, s bizony nem támadt jókedvem tôle. „Hát ilyenek volnánk?” –
legyintett nyakszirten a kiábrándultság. – „Ennyire romlandók, sôt romlottak?”
Aztán lassacskán megtanultam, hogy dicsô fajunk a romlás benne rejlô változatos
lehetôségeit mekkora hatásfokkal, mily ötletesen és sokoldalúan ki tudja aknázni,
s hogy a Gulliver túlzásai legföljebb a poézis, nem pedig az irracionalitás számlá-
jára írandók. Azon is eltûnôdhetünk, hogy Swift a huszadik század épületes ese-
ményeinek ismeretében vajon megtoldaná-e még egy hosszabb-rövidebb fejezettel
(esetleg egy újabb könyvvel) halhatatlan és szomorú szatíráját, vagy pedig – mély-
séges kiábrándultságát az arcára kövült ironikus mosoly redôi mögé rejtve – csu -
pán egyet-kettôt bólintana: „No, ugye, megmondtam én ezt jó elôre?” Hisz némi
os tobaságért, kegyetlenségért, képmutatásért, aljasságért az ô idejében sem kellett
a szomszédba átkopogtatni. A mi végképp eltömegesült félmúltunkra s je len -
korunkra legfeljebb az arányok meg a méretek sokszorozódtak. No meg persze a
technika tökéletesedett. 
Mint annyi mindent, el kellene újra olvasnom Swift Gulliverjét is. Bizonyosan

megérné az a néhány napnyi vagy féléjszakányi rááldozott idô. Mintegy hat évti-
zed kihagyás után valószínûleg ma már rátalálnék benne olyasmire is, ami akkori-
ban – kellô élettapasztalat, s az abból fakadó, inkább szomorú, mint derûs böl-
csesség híján elkerülte a figyelmemet. A jó mûvek újraolvasását különben is be
kellene iktatnunk idôrôl idôre a napi teendôink közé. Csak ne állna olyan kevés
órából egy-egy nap s egy-egy éjszaka. Így aztán csak halogatom – halogatjuk –
örökös hát ralékaink törlesztését, ernyedten rá-rálegyintve a lelkiismeret meg-meg-
újuló fi gyelmeztetéseire. 



Egy napi hír: nemzeti ünnepünk alkalmából állami kitüntetést kapott a „hazaffyas”
szólamai, lila gôzökkel s fantáziadús kisugárzásokkal telített elméletei, nem utolsó
sorban pedig gyûlölködô és gyûlöletet szító nézetei és kijelentései – ordas eszméi –
folytán széles körökben roppant népszerû publicista. Az ordót és annak velejáróit
a nemzeti erôforrások minisztere adta át barátságos – vagy legalábbis annak tetszô –
mosoly és kézfogás kíséretében. A kitüntetett – természetesen – ugyancsak mo -
soly gott az aktus alatt. 
Félreértés ne essék: a kutya sem irigyli tôle. Hisz a hazai államháztartást nem a

nyil vánosan kiosztott, különféle rangú és összegû díjak sodorják pénzügyi válság-
ba: ilyesmi a költségvetés nyesedékének a nyesedékébôl is kitelik. (Személy sze-
rint pedig nekem kiváltképp nincsen irigyelni valóm: én már, azt hiszem, minden
meg kaphatót megkaptam – nem elôlem vitte el hát a koncot.) 
Ám elgondolkodtató az, hogy – no, szóval van itt több dolog is, amin eltöpreng

az ember. Hogy a tájékozatlan, járatlan, tanulatlan s – bocsánat, de ki kell mon da -
nom – mûveletlen (vagy ami esetenként még rosszabb: félmûvelt) tömegek köré-
ben számosan vannak, akik vevôi s fogyasztói a szóban forgó úriember szellemi
áru kínálatának, amiatt hiábavaló háborogni. A butítás gyommagvai mindig is erô -
tel jesebben kicsíráztak a megmunkálatlan vagy rosszul megmunkált talajban. En -
nek gátat vetni egyébbel nem lehet, mint az idejekorán elkezdett s kellô idôn át
foly tatott, korszerû, színvonalas oktatással, valamint a nemzet egészét megcélzó,
élet hossziglan tartó népmûveléssel – amit természetesen kiegészítenek az ön mû -
velés változatos módjai. (Közbevetôleg: csupán azért, mivel használata egy bizo-
nyos korszakhoz kötôdik, ne akadjunk fenn a népmûvelés szón, se pedig a vele
egyazon gyökerû népmûvelôn! Lehet, hogy ma már a kulturális menedzser a „tren-
di”, de amaz legalább magyarul van, így a tartalma világosabb, megfoghatóbb már
így elsô hallásra is.) Az az ország, amelynek felelôs döntéshozói nem szánnak ele-
gendô anyagi áldozatot a tanulatlanság s a mûveletlenség felszámolására, elôbb-
utóbb a legsivárabb nyomorban s egy határtól határig terjedô, össznépi szellemi
szeméttelepen találja magát. Ám ez – noha nem lehet elégszer hangoztatni – csu-
pán egyik mellékszála az említett eset kiváltotta gondolatsornak. Hogy mi tartozik
a fôszálhoz? Többek közt például ez a kérdés: aki e férfiút kitüntetésre javasolta,
va lóban egyetért annak az ismert tévécsatorna hathatós segítségével terjesztett ta -
nításaival? Merthogy akár igen, akár nem, mindkettônek megvan a maga szomorú
ta nulsága. A javaslat elbírálói esetében a kérdés és a válaszokból adódó tanulság-
sajnos ugyanaz. Megtoldván mindössze annyival, hogy ilyen esetben sovány ment-
ség a tájékozatlanság. Egyébiránt ha nem visszhangoznák olyan sokan – mint az
eset kapcsán kiderült: magasabb körökben is – az immár hivatalos elismeréssel
övezett úr tanításait, az egész ügy nem érne egy fél pipa dohányt: elkönyvelhet-
nénk egy sajátságos, ámbár minálunk nem túlontúl ritka klinikai esetként. Fel -
vetôdik persze még egy-két kérdés. Például: kinek, kiknek áll érdekében az álla-
mi kitüntetések értékét ilyen s efféle balfogásokkal devalválni? Továbbá: a hazai
politikatörténet talán legplebejusabb személyisége, Táncsics Mihály (aki Stan -
csicsnak születvén aligha számíthatna e kitüntetett egyén maradéktalan jóindulatá-
ra) vajon mit szólna ahhoz, hogy kiknek adományozták már – s kiknek adomá -
nyoz zák még – oda a nevével fémjelzett díjat? 
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De nem folytatom a morgolódást. Vagy hat fejezettel korábban tettem már egy-
két megjegyzést a szóban forgó orákulum egyik hajmeresztô elôadása kapcsán. Be
kell ismernem: semmi látszatja nem volt szavaimnak. Magam sem könnyebbedtem
meg, miután kimondtam, leírtam, ami a gyomromat nyomta. 
Elment a kedvem az egésztôl. „A költô hasztalan vonít.” (Gyengébbek kedvé-

ért: József Attila – akinek az apja nem félig volt román, hanem egészen az. Ám ezt
csupán a xenofóbok bosszantása végett mondom.) Hogy ne ilyen hervadtan érjen
véget ez a szakasz, vigasz, erô és reménység végett ideírok még egy sort Valakitôl.
Máskor is jó fogódzóm volt már ez a mondat – hátha másoknak is jót tesz. Íme:
„Igazság gyanánt szemétdombot soha ne öleljek, anyám.” (Nagy László)

(Ahogy az elôzôek során már említettem: nem naplónak vagy krónikának szánom
ezeket az egymás után sorakozó lapokat s bekezdéseket. Most azonban, bár ke -
véssé tart számot a nagyvilág megkülönböztetett figyelmére – csupán avégett,
hogy az iménti, helyenként sötét és lehangoló mondatok után a derû sugara is fel -
vil lanjon –, adatszerûen megemlítem magánéletünk legújabb fontos eseményét:
idô  közben megszületett kilencedik unokánk, Rebeka Boglárka. Az ô jóvoltából le -
ányunokáink aránya egyharmados kisebbséggé emelkedett. Bálint fiamék család-
jában viszont – több mint CD esztendôvel az elsôszülött Bence után – (a testvérek
családjaitól eltérôen, ahol egyelôre vagy csak fiúk, vagy csak lányok születtek)
megfelezôdött a nemek aránya. Mindez azonban csak öncélú játék a számokkal. A
lényeg az, hogy a pici leányka egészséges, eleven, s szemlátomást nagyon akar
élni. Az ô láttán pedig nekünk is több kedvünk támad rá, hogy leéljük a még hát-
ralévôt.)

Rádióbeszélgetést csípek el véletlenül a minap. Szent László királyunkról: legen-
dák leírta s középkori ábrázolások ôrizte alakját, valamint csontleletekbôl kikövet-
keztethetô valóságos (vagy megközelítôleg olyannak elfogadható) testi megjelené-
sét járja körül az eszmecsere. Szóba kerül daliás termete, a közismert herma elôre
s magasba tekintô, sasorrú, hosszúkás arcú figurája – nekem meg közben eszem-
be jut egy mondat, amit még kisgyerekkoromban olvastam róla: „egy fejjel maga-
sabb mindenkinél” –, s egyszer csak megüti fülem: az a herma hírül sem a király
re ális ábrázolata. Ahelyett egy igencsak eszményített, az adott kor elképzelt király-
ideáljához igazított arcot jelenít meg. A valóságban minden bizonnyal valamelyest
mo ngolosabb vonásai voltak. Nem lepôdöm meg az eszményítés megállapításán:
ez a módszer nem csupán a középkor, hanem a legújabb kor – mondjuk: a husza-
dik század – ábrázoló mûvészetében is tetten érhetô itt-ott. (Fôleg itt: Közép-Eu ró -
pától a Csendes-óceánig terjedô térségek bizonyos országaiban és birodalmai-
ban...) Az Álmos-Árpád-nemzetség keleti származása s ebbôl adódó, részben tura-
nid típusa folytán a mongoloid jelleg is valószínûnek, mi több, természetesnek
tekinthetô. Egy közbevetett mondat azonban megütötte a fülemet: „Ami pedig a
király legendás, kimagasló termetét illeti – jegyezte meg a diskurzus egyik résztve -
vôje, talán épp a riportot készítô hölgy –, az nagyjából C7B centiméter lehetett.” Ej -
ha, gondoltam magamban, tôlem telhetôen kihuzakodván a karosszékben. Még
hogy C7B centiméter! Hisz hajdani, fiatal, akkor még össze nem ment állapotom-
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ban magam is csupán vagy másfél ujjnyival hordoztam alacsonyabban a fejemet,
mint a király. Három fiam közül pedig kettô – kivált a legkisebbik – nemhogy egy
szinten állna termetben a királlyal, de valamelyest még alá is tekinthetne reá! Hát
persze, bólogattam eltûnôdve, hisz akkoriban és még nagyon sokáig jóval kisebb
volt az átlagmagasság, mint napjainkban. Bartucz Lajos antropológus professzor
könyve a magyarság embertani vonásairól alig nyolcvan éve, a két háború között
lá tott napvilágot, s abban a magas termet alsó határa valóban C7B centiméternél
kezdôdött. E téren csak évtizedekkel a háború befejezése után tapasztalhattunk
szembetûnô változásokat. Ma pedig? Jóllehet mérési adatok híján fogalmam sincs
róla, mekkora lehet az átlagtermet, azt azonban nap mint nap látom, hogy a fiata-
lok közt szép számmal vannak C9B cm körüliek, de még azon felüliek is. (Ví -
zipólósaink és kézilabdásaink nemzetközi sikerei – természetesen a kiváló szak-
mai felkészítésen túl – valószínûleg azzal is magyarázhatók, hogy bôven adódik
vá logatási lehetôség a nagyra nôtt fiúk és lányok közül.) Egyszóval: az akceleráció
– nálunk éppúgy, mint a korábban apró termetûnek besorolt távol-keletiek kö -
rében – derekasan kitett magáért.
Szent László királyt azonban roppant nehéz csupán akkorának elképzelnem,

mint amekkorának a rádióban mondta az a valaki. Nem hiszek az illetô szavában.
Vagy téves számítás, vagy félrehallott adat alapján mondhatta, amit mondott. Vagy
pedig eltévesztette. Ennél rosszabbat – például azt, hogy szántszándékkal, csak a
hatás kedvéért közölt valótlanságot – nincs kedvem, se szándékom feltételezni ró la.
Hogy pedig én magam valójában hol is állok, mely szakaszán (vagy végén) egy

elképzelt tornasornak, az világosan kiderül Ábris unokám szavaiból. Ábriska nem-
rég múlt E éves, csordultig teli van közlendôkkel és kérdeznivalókkal, a szavak né -
melyikét viszont egyelôre még kissé egyéni módon alakítja. A nagy kamion példá -
ul az ô kiejtése szerint nyagy kaminyon. Néhány nappal ezelôtt egy délután ott va -
gyok náluk, s este tájt, mielôtt elindulnék hazafelé, még egyszer belépek a nagy
szo bába a két kicsi gyerekhez. Ábris ott szöszmötöl valamit a padlón, az ajtó köze-
lében. Odahajolok kissé fölibé, hogy jobban lássam, mit csinál. Erre ô félbehagyja
el mélyült tevékenységét, fürkészve föltekint rám nagy, dióbarna szemével, két-há -
rom pillanatig elgondolkodik, majd egyenes szóval megtudakolja: „Papa, te mikor
le szel nyagy?” Váratlanul ér a szokatlan kérdés, ezért, mintha csak nem jól érteném
a szavait, meg hogy a választ amúgy sebtiben végiggondolhassam, némi idôhúzás
végett visszakérdezek: „Tessék?” Mire ô változatlanul, szóról szóra megismétli a
kér dést „Te mikor leszel nyagy?” Mi egyebet válaszolhatnék neki? „Tudod, Ábris-
kám, én már nem növök ennél nagyobbra. De te – te majd nagyra nôsz.” Bi -
zonyára megértette, amit mondtam, láthatóan bele is nyugodott. Többet ugyanis
tá vozásom elôtt már nem kérdezett tôlem, s csak búcsúzáskor jött ki az elôszobá-
ba bátyjával, Boldikával együtt, hogy vidoran integessenek utánam. 
S még mondja valaki, hogy a kicsi gyermekeknek csalóka az arányérzéke! 
Lassacskán majdcsak rálelek a magam helyére ebben a világban. 
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SZÁVAI JÁNOS

Három prelûd
KIS MAGYAR MÍTOSZ

C. 

Ferdinandy György egyik legjobb novellája az Egyfordulós bajnokság. C95B-ben
Far kas Mihály utasítására elviszik a Honvédba meg a Dózsába a Fradi legjobb játé-
kosait, az ôszi–tavasziról át fognak állni tavaszi–ôszi bajnokságra, és a közbeesô
egyfordulós bajnokság egyik fô célja, hogy az ÉDOSz-ra átkeresztelt Fradit kiejtsék
az elsô osztályból. A Honvéd a hadsereg csapata, a Dózsa az ÁVÓ-é. Gyurka szü-
lei elváltak, apja nyomorék, anyját kirúgják állásából, lakásukat is elveszítik, a bu -
dai ház garázsában húzzák meg magukat, az anya és a három gyerek. A fiú tizen-
öt éves, gimnazista, hótt szegény, amikor bejön a hideg, havat lapátol. És legfô -
kép pen Fradi-meccsre jár. Ahol megtörténik a csoda, hiába nyomják a bírók, hiába
a vad ellenpropaganda, a Fradi végül benn marad az NB C-ben. Kispéter Mihály
centerhalf, a régi szóhasználat szerint: a csapat lelke. A kispesti meccsen Farkas
Mi hály ellen tüntetnek a drukkerek. Húszezren. Nem csak a fradisták, a meccsre
ki vezényelt kiskatonák is.
A foci ebben a történetben mítosz. Mint ahogy mítosz a rákövetkezô években

is. Grosits Gyula egy tévémûsorban arról beszélt, hogy akkoriban a focisták az
egész országért játszottak. Patetikus, mai ésszel nehezen elhihetô, pedig igaz. Az
ön becsülés, a kitörés, a siker egyetlen lehetôsége volt a foci. Magyarország =
aranycsapat. Az elveszített világbajnoki döntô után a pesti drukkerek igazából nem
Se bes Gusztáv ellen tüntetnek, hanem a behatárolt, kegyetlen, levegôtlen magyar
mindenség ellen.
C956 ôszén négy külföldi meccset nyert meg egymás után a Sebes leváltását

követôen az újjászervezett válogatott. Pesten a külföldi meccsekkel egy idôben az
akkoriban még divatos B-meccseket játszották, így valamikor október elején, talán
CF-én, az osztrákok ellen. Nyolcvanezer nézô a Népstadionban. Ez a magyar-oszt-
rák B-meccs döntetlenre végzôdött, a nézôk a bírót csalással vádolták, a végén az
elôl ülôk átmásztak a korlátokon, meg akarták verni a bírót meg a két partjelzôt. A
ren dôrséget vetették be ellenük.
DBB6-ban az ötvenhatos emlékezésekbôl kimaradt, ha nem tévedek, egy fontos

mozzanat. Október D8-án játszották volna a Népstadionban a magyar–svéd mecs-
cset. Október DF-én, talán D5-én, amikor Nagy Imre még a másik oldalon állt, a rá -
dióban óránként hangzott el Szepesi György felhívása. Fiúk, tegyétek le a fegyvert,
menjetek szépen haza, mert a meccset feltétlenül le kell játszani.
Nem mentek. Volt végre valami, ami fontosabb a focinál. A mítosznak ezzel

vége szakadt. Ami utána következett, az jobb esetben sport, rosszabb eset ben csak
üzlet.
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D.

Van egy kis írása Karinthynak, ahol elmondja: kiment az Üllôi útra a húsvéti torna
egyik meccsére, gyönyörû idô volt, a stadion zsúfolva, a zöld gyepen pedig hu -
szonkét fiatalember érthetetlen és értelmetlen módon rohangált egy labda után.
Mennyivel jobb volna, teszi hozzá, ha ô, a költô állana a kezdôkörben, hogy elsza -
val hassa egy versét a harmincezer focirajongónak.
Értelmetlen rugdosás kontra irodalom. Gondolom, ez lehetett irodalmi berkek-

ben az általános vélekedés nagyon sokáig. Engem is meglepett hajdanában az a
fénykép egy Camus-albumban, ahol a diák Albert Camus egy csoportképen mint a
he lyi focicsapat kapusa pózol. A Radnóti-fotó, ahol a késôbbi költô mint iskolája
csa patának centere látható, pedig csak a közelmúltban került nyilvánosságra.
Egy régi fejelô partin összeütköztem a remek szonettjeirôl nevezetes költôvel;

ne ki egy foga bánta, nekem össze kellett varrni a felhasadt homlokomat. Lator Lász -
ló, amikor meglátta kötözött fejemet, s megkérdezte, mi is történt velem, a vá lasz
hal latán csak annyit mondott: „Ezt azért nem vártam volna tôled.” Vagyis hogy, ha
jól ér tettem, nehezményezte, hogy ilyen barbár foglalatossággal múlatom az idômet.
Tempora mutantur. A hetvenes évek óta megfordult a világ, azóta az írók vilá-

gában az a lesajnálandó, aki nem játszik kis pályán vagy akár nagy pályán. Czakó
volt az egyik nagy szervezô, ment a kispályás foci hol a Huba utcában, hol a
Margitszigeten, egy ideig egy ferencvárosi tornateremben, máskor az Elektromos
pályán – maga Czakó, aztán Esterházy, Kukorelly, Németh Gábor, Garaczi, Zalán,
meg remek képzômûvészek: Melocco, Kô, Kovács Péter, Szabados.
Illyés Gyula persze ebben a témában a régiek közé tartozik. De egyszer, hiva -

ta los úton Csehszlovákiában járván, kénytelen volt megnézni egy cseh–magyar vá -
logatott meccset. Föntrôl nézték, nyilván a díszpáholyból, s Illyést elbûvölte (a tör -
té netet maga a költô felesége mesélte nekünk) a játék egyszerre logikusan kombina-
tív és improvizatív jellege. Amirôl, teszem hozzá, fogalma sincs azoknak, akik a tévé-
ben ismerték meg, és ma is onnét követik, majd mindig alulnézetbôl, a nagy fo cit. 

E.

Puha vagy, Jenô! Ez, úgy-e, a Fradi (ÉDOSz, Kinizsi) drukkereinek kórusban fel-
felhangzó csatakiáltása volt, Dalnokit, a híres bal bekket bíztatták. Lantos techni-
kásabb volt, mint a Jenô, ezért ô lett az aranycsapat állandó balhátvédje, hosszú
pá lyafutása alatt Dalnoki – most nézem a Wikipédiában – csak tizennégyszer sze-
repelt a válogatottban.
Kemény és szimpatikus játékos volt a Jenô, mindig beleadott apait-anyait, de

sok szor bizonyult tehetetlennek az akkoriban divatos jobbszárnyi egy-kettôzések-
kel szemben, amelyeknek nem csak a Budai-Kocsis, de a Raduly-Csordás vagy az
Egresi-Szusza páros is a mestere volt. Amikor kigurigázták, akkor csúszott be ke -
ményen.
De nem elég sikeresen, vagy a drukkerek szavajárása szerint: nem elég kemé-

nyen. A „Puha vagy Jenô” ugyanis azt sugallta, hogy mindent bele, ha másképp
nem megy, rúgd szét a lábát. Nem tette.
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Ez a „Puha vagy Jenô” különös vagy talán nagyon is érthetô módon a politikai
demokrácia beköszöntével jött egyszerre vissza. Amit az ötvenes-hatvanas-hetve-
nes években csak a tribünrôl lehetett beordítani, az a szólásszabadsággal a politi-
kai arénában is lehetôséggé vált. Mármint az ordítás, meg az a logika, hogy az
enyémnek mindent szabad, sôt annál többet is, a másiknak viszont nincs joga ah -
hoz, amihez az enyémnek joga van. Vagyis, hogy a másik oldalon állónak akkor
sin csen igaza, ha netalántán igaza van, a mi oldalunkon állónak viszont akkor is
igaza kell legyen, amikor nyilvánvalóan nincsen. A politikai demokráciának ez az
egyik legelviselhetetlenebb velejárója. Nem csak nálunk, ugyanezt tapasztaltam
Franciaországban, amikor a nyolcvanas évek elején elôször volt alkalmam hossza-
sabban megfigyelni a politikai pályán történteket.
Másfélével csak Angliában találkoztam, Londonban, az Arsenal pályáján, ahová

nagybátyám (bérletes, mindig ugyanazon a helyen ültünk) vitt ki néhányszor. A
közönség ott inkább tapsolt, mint pfujolt, az ellenfél szép akciói is elismerést kap-
tak. Azóta persze már sokszor bebizonyosodott, hogy az angol drukkerek brutali -
tás ban mindenkit vernek. Az Arsenal egyébként is, mint elmagyarázták nekem,
nem a Liverpool, de még csak nem is a United, hanem a felsô középosztály (elké-
nyeztetett) csapata. És hogy az angol Parlamentben még keményebb hirigek men-
nek, mint az elmaradott Közép-Kelet-Európában.

DOSZTOJEVSZKIJ ÉS A HÁROM KÍSÉRTÉS 

C.

Dosztojevszkij A Karamazov testvérekben azt mondja, pontosabban, a nagy inkvi -
zí torral azt mondatja: a jézusi kísértés-jelenetben benne van az emberiség egész
története. A három ördögi kísértés, amit Jézus visszautasít, az anyagi javak primá-
tusa, a csodatevés képessége és a hatalom. A történet kétszer jelenik meg az evan -
gé liumokban. A kísértések sorrendje nem ugyanaz Máténál és Lukácsnál: mindket-
tô elsô helyre teszi a gazdagságot, de Máténál a csodatevés megelôzi a hatalomvá-
gyat, Lukács viszont ez utóbbit teszi a második helyre.
Ha valóban ez a három igazgatja a világot, amit nehéz volna cáfolni, akkor

érdemes megfontolni, milyen is ma a sorrendjük. Látszólag a gazdagság a legerô-
sebb kísértés, a modern világot, minden elôzô világnál inkább, a pénz vágya járja
át. De van egy olyan érzésem, hogy a hatalomvágy még a gazdagodás vágyánál is
erô sebb. Mert miért kell a milliárdosoknak a politikai hatalom? Aligha csak azért,
hogy még gazdagabb legyenek. És miért ragaszkodnak hozzá annyira görcsösen?
Vég tére Bill Gates gazdagabbak, mint George Bush vagy Barack Obama.
Ha történetileg nézzük, akkor is a hatalomvágy látszik nyerônek. Nem Szent

Fe renc volt az egyetlen, aki lemondott a vagyonáról, találni hasonló gesztusra még
jó néhány példát. De hatalomról lemondók? Sullát úgy emlegetik a történelem-
könyvekben, mint ritka csodát, amiért lemondott a teljhatalomról és visszavonult.
Ta lán beteg volt, már rá egy évre meghalt. A másik, aki eszembe jut: Charles de
Gaulle. Elveszítette, nagyon kis különbséggel, C969-ben a népszavazást. 5D,FC%
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szavazott a javaslata ellen. A téma érdektelen volt. Megsértôdött, lemondott, el -
ment Írországba.
Több lemondóról nem tudok.

D.

A történelmet – Ivan Karamazov szerint – meghatározó három kísértés közül, most
is jól látható, a hatalomé a legerôsebb. Az anyagi javak, ha kell, hozzáadódnak, a
cso da pedig inkább csak arra szolgálna, hogy el ne vesszen a veszni látszó hata-
lom.
Egy izgalmas publicisztikájában Bruno Frappat a hatalom birtoklásának vagy

el vesztésének egy másik dimenziójára figyelmeztet. Az idôvel való összefüg gé sére.
Aki hatalmas, az szûknek érzi a nap huszonnégy óráját, minden másodper ce fon-
tos és még fontosabb teendôkkel van betáblázva. Semmire sem ér rá. Csak ar ra,
ami közvetlenül hatalma gyakorlásával, hatalma megtartásával kapcsolatos. U tána
vi szont, amikor elveszítette hatalmát, hirtelen nem tud mit kezdeni megso ka sodott
ide jével. Ilyenkor jönnek a látszattevékenységek; ha sok a dolga, kevesebb ideje
ma rad bánkódni a veszteségen. Fordított arányosság.
Ha tovább gondolom ezt a gondolatmenetet, akkor Pascal divertissement el mé -

letéhez érkezem. Múlatni az idôt. A pascali logika szerint a külsô – vagyis az e se -
mények, a tennivalók, az intézkedések, az információk – abszolút és egészség te -
len dominanciája nem hagy helyet, pontosabban: idôt, a befelé forduláshoz, az el -
mélkedéshez, a lényeg felé közelítéshez. Nincsen egyensúly a külsô és a belsô kö -
zött, makacsul és szenvedélyesen hátat fordítunk annak, amit nem szeretnénk lát -
ni. Maradunk, a nagy elôdeit parafrazeáló Vörös István szavával, a gyengébb lét
kö  zelében.

E.

Egy pesszimista vélemény C88D-bôl: „Kívülálló. – A parlamentarizmus, va gyis az a
nyilvános engedély, hogy öt politikai alapvélemény közt lehessen választani, na -
gyon sok olyan embernek hízeleg, aki függetlennek és egyéninek akar látszani és
szí vesen harcolna a nézeteiért. Végtére azonban közömbös, hogy a csordára egy
né zetet erôszakolnak rá, vagy öt közül választhat. – Aki az öt alapvetô véleménytôl
el tér, és kívül áll, mindig az egész csordával találja magát szemben.”
Nietzsche persze nem tudta, milyen elviselhetetlen az, amikor egy közül le het

vá lasztani. A nyugatiak közül (akiknek mindig volt módjuk választani többfé le
rossz és kevésbé rossz közt) kevesen fogalmazták meg olyan tapinthatóan a ne -
künk fontos különbséget, mint Albert Camus, amikor egymás mellé helyezte a ma -
gyar forradalom eltipróinak a brutalitását és a francia belpolitika különféle disznó -
sá gait. Az egyik rendszer ugyanis, mondja, sohasem fog megváltozni, a másik vi -
szont képes arra, hogy korrigálja önmagát. Ezért van, tehetnénk hozzá ma, hogy az
egyik, a kommunizmus, nem élte túl a nyolcvanas évek gazdasági válságát, a má -
sik, a humanista kapitalizmus viszont minden bizonnyal túl fogja élni a mostani ko -
misz válságot.
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A túléléshez kellenek persze – hogy visszakanyarodjak Nietzschéhez – sza bad
szel lemek, akiknek olykor sikerül túlkiabálniuk a kötött szellemeket. A zo kat, akik
az öt választható alapnézetet variálgatják, akár süt, akár esik, akár fúj a szél.

F.

B., a rendszerváltás egyik fontos szereplôje azt fejtegeti nekünk, hogy a negyven
és ötven közti generáció, ôk vannak most mindenütt a felelôs posztokon, végze te -
sen mûveletlen. Hogy egyebek közt ezért tartunk ma ott, ahol tartunk, és hogy ta -
lán majd a mai fiatalok, azok jobbak lesznek.
Ez így elsô hallásra nem mûködik, túlságosan leegyszerûsítônek tûnik. A Kara -

mazov testvérek záró fejezete ugrik be nekem többek között, az a jelenet, amikor
Al josa megdicsôülten beszélget a szavai nyomán jó útra tért fiúkkal. Hogy mi lett
ezekbôl a fiúkból negyven évvel késôbb, vérengzô fehér, vagy vérengzô vörös,
azt majd Borisz Paszternák írja meg szívszorítóan a Doktor Zsivágóban.
De B. gondolatmenete mégsem érdektelen. Mûveltségen ô nyilván nem azt ér -

ti, mint Kemény István regényhôse, t.i. hogy a mûvelt pasasnak német nyelvû
Nietzs che kandikál ki a kabátzsebébôl. Nem fejti ki tételesen, de két évtizede alatt
fo lytatott beszélgetéseinkbôl leszûröm, hogy mit érthet rajta. Vagyis kultúrát, tá -
gabban értelmezve, amibe beletartozik a gimnazista-egyetemi ismereteken túl a vi -
selkedés mûvészete is, a mindenki iránti érdeklôdés, az etika tudata, a rendszerek
mû ködtetésének tudománya, meg mindaz, amirôl Heidegger is beszél, amikor a
puszta hasznosság eszméjével szembeállítja a szív logikáját, amibe olyanok tartoz-
nak, amik nem a közvetlen anyagi világ részei, mint például a gyermekek és a ha -
lottak, az érzések és az emlékek.
Ebbôl a gondolatmenetbôl, amit most itt töredékekbôl próbálok összerakni,

egy organikus felfogás eszméje bontható ki. B. szerint C9F5-ben és utána szétver-
ték a túlzottan is hierarchizált magyar társadalmat, s ami a rombolás után megma-
radt, az csak egy massza. A masszából sarjadnak ki azután már a késô Kádár-kor-
ban, s még inkább C99B után a pusztán egyéni érdekeket artikuláló új elitek, a hat -
va nas években született új mûveletlenek generációja.
Halottak napján, mondja B., összegyûlik a család, több mint harmincan, három

generáció tagjai, együtt látogatják meg az ôsök sírjait, utána együtt vannak egy fél
napig. A tinédzserek, ezt is ô mondja, már nem szívesen jönnek. A gondolat per-
sze jól követhetô, az organikusság, az értékek (és a nem értékek) tovább adása,
egymásra épülése. Annak tagadása, vagy legalábbis részleges korrigálása, amit
Freud mond a témáról, hogy t.i. a fiúk – akárcsak a primitív társadalmakban – föl -
fal ják az apákat, hogy ezáltal beléjük költözzön az ôsök ereje.
A Kedves ismeretlen, Kemény nagyszabású regénye, a lázongások regénye, in -

nét tekintve eléggé különös módon fejezôdik be. Miután több száz oldalon keresz-
tül követjük a félig hippi, félig intellektuális hôsök küszködését a hogyan ne szül-
je meg a nem kívánt gyereket kérdésével, az utolsó lapon ezt olvassuk: „– Ide fi -
gyelj Gáborkám – mondta Kornél. – Ha van valami ebben a szar világban, aminek
van értelme, az ez az egyetlen dolog. A gyerek! Úgyhogy szülje csak meg! Én üze -
nem neki!”
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Thomas Bernhard, ha szabad így mondanom, keményebb volt. Bár ha komo-
lyan vesszük a hamleti to be or not to be teljes gondolatmenetét, akkor neki, Bern -
hardnak sem lett volna szabad megírnia azokat a könyveit, melyekben kinyilatkoz -
tatja, hogy az életnek semmi értelme, s hogy, ráadásul, a nyelv amúgy is képtelen
el mondani, amit errôl el kellene mondania.

MEGSZÓLÍTÁS – ÉS A TE BOLDOGSÁGA

C.

Mérnök úr – így szólítja Settembrini a Varázshegy hôsét, az ifjú Hans Castorpot, s
ret tentôen meg van botránkozva, amikor a farsangi mulatságon a fiatalember, hi -
vatkozva az esemény rendkívüliségére, egyszer csak letegezi. A civilizált társada-
lomban, mondja az olasz humanista, kialakultak az emberi érintkezés nyelvi for-
mái, s azokat nem betartani: szentségtörés. Van ideje a tegezésnek, és van ideje a
ma gázásnak, s a megfelelô és elvárt megszólítás is hozzá tartozik ahhoz az életfor -
má hoz, amely a civilizáltnak gondolt társadalom sajátja.
A Varázshegynek ez a része épp egy évszázaddal ezelôtt játszódik, nem sokkal

az elôtt, hogy az elsô világháború katasztrófája megrendítette – Sigmund Freud sza -
vá val – „a kultúrállam erkölcsi normáiba” vetett általános hitet. Idôszerû gondola-
tok háborúról és halálról címû, a világháború legelején készült írásában Freud arról
a „csalódásról” beszél, amelyet az elôzôleg látszólag már legyôzött rossz ösztönök ural-
kodó helyzetbe kerülése, vagyis a háború brutalitása, másfelôl a hazugság és a csa  lás
erkölcsi normaként való kezelése hozott. Rá egy évtizeddel a regényíró, épp a mûfaj
sajátosságaiból adódóan, ilyen éles kijelentéseket nem tehet, viszont meg vi lágíthatja,
ahogyan meg is teszi, ennek a bonyolult problematikának a nyelvi megjelenését. Sôt,
Peeperkorn, a dúsgazdag holland ültetvényes történetén át azt is bemutat hat ja, hogy
a nyelvi jelenség itt nem következmény, hanem a történések leg fôbb alakítója.
Nincsen többé Jóska, most már csak miniszterelnök úr van. Ezt az Antall-kor-

mány egyik tagja mondja C99B ôszén. Antall pontosan ráérzett a nyelvi formulák
kulcsszerepére, ezért már a Kádár-rendszer alatt megpróbálkozott kitörni az elvtár-
si diskurzus kényszerzubbonyából. A pártállam vezetôihez intézett feliratai vagy
levelei szakítanak a korabeli normákkal, az akkoriban szokásos Tisztelt X. elvtárs
megszólítás helyett, ahol a jelzô után a családnév, azután pedig az elvtárs szó kö -
vetkezik, az ifjú Antall két elembôl álló megszólítást alkalmaz. A jelzô elmarad, a
megszólítás a megszólított társadalmi funkciójával kezdôdik (miniszter, miniszter -
el nök, országgyûlési képviselô), és a magyarban kettôs jelentésû, ezért sokáig kár-
hoztatott úr szóval folytatódik. A funkció megjelölése, amint Settembrini példája
mutatja (mérnök úr, hadnagy úr, tanácsos úr etc.), tulajdonképpen az európai
nor  ma. Ugyanezt a régi normát próbálja visszaállítani Antall, amikor környezetétôl
elvárja, hogy ezt a kételemes, magát a nevet elhagyó megszólítást alkalmazza, a
ká dári helyett. A kádári formula ugyanis tovább él, csak az elvtárs szót váltja föl a
po litikai fordulat után az úr szó; Tisztelt Kovács úr, ez lesz a Kovács Istvánnak szó -
ló hivatalos levelek leggyakoribb megszólítása.
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Az C9F5 utáni politikai fordulat megkísérelte a nyelvi formulákba is átültetni a
ra dikális változtatás követelményét. Eltûntek az elôzô korszak hierarchikus társa -
dal mi tagozódását jelölô megszólítások, a kegyelmes, a méltóságos, a nagyságos úr
illetve asszony formulák, helyettük minden helyen és helyzetben az elvtárs mû -
ködött. C956. október DE-ának egyik legizgalmasabb pillanata, amikor a Nagy Im -
rét követelô tüntetô tömeg elôtt megjelenik, a Parlament egyik erkélyén, a hívott
po litikus, és megkezdi rövid beszédét. Elvtársak, kezdi Nagy Imre, mire a tömeg a
nem vagyunk mi elvtársak mondattal jelzi, hogy nem csak új miniszterelnököt, de
új rendszert és vele együtt új megszólítást is követel.
De mi legyen ez az új megszólítás? Barátaim, próbálkozott Nagy Imre. Hon fi -

társaim, magyarok, polgártársak, ezek a késôbbi kísérletek. Túlságosan patetiku-
sak, csak bizonyos helyzetekben használhatóak. Több mint fél évszázad telt el
Nagy Imre balul sikerült beszéde óta, de igazi megoldás máig sem született. Az an -
gol (Mr., Mrs., Ms.), a francia (Monsieur, Madame), a német (Herr, Frau) meg szó -
lításoknak, amelyek a polgári társadalomban alakultak ki, szilárdultak meg, de
amelyeket a modern és a posztmodern azóta szintén megingatott, a magyarban
azóta sincsen igazi megfelelôje.

D.

A tegezés-magázás Thomas Mann Varázshegyében élet-halál kérdése. A természe-
tes formula egyértelmûen a magázás, a civilizált társadalomban, amint a humanis-
ta mondja, az emberek így érintkeznek, a tegezés a kivételes eset. A magázás
távolságtartó, amit az ige alakja is pontosan jelez; a magyarban, éppúgy, mint a
németben, a magázó igealak nem második (mint például a franciában), hanem
harmadik személyû. Németben többes szám harmadik, magyarban pedig egyes
szám harmadik személyû. Vagyis, ha a ragozás logikáját tekintjük, a magázottal (az
Önözöttel) úgy beszélünk, mint egy harmadik személlyel, aki nem tartozik, nem
tartozhat bele abba a kettôsbe, amelyik a párbeszéd keretét és lényegét adja. 
Hans Castorp szökônapon, a február D9-i farsangi bálon szólítja meg elôször

Madame Chauchat-t, méghozzá rögtön tegezve. Kívül az idôn, amint mondja,
mint egy álomban, amikor még arra is képesnek bizonyul, hogy ne az anyanyel-
vén, hanem franciául vallja meg szerelmét. A pillanat dionüszoszi (ha Nietzsche
kategóriáját követjük), vagy, Bahtyin szavával: karneváli, vagyis a szabad és a tilos
közti határok másutt húzódnak, mint azt a mindennapi életben megszoktuk.
Clawdia Chauchat szemrehányására, hogy hónapok teltek el, s miért nem szólítot-
ta meg elôbb, Castorp azzal válaszol: csak magázva tehette volna, ami pedig szá-
mára lehetetlen.
Hans Castorp a boszorkányéjen kétszeresen is áthágja azt az etikai-társadalmi-

nyelvi határvonalat, amely ôt Clawdiától elválasztja. Azzal, hogy nem a saját anya-
nyelvén, hanem egy másik, az asszony számára megszokottabb nyelven beszél,
kilép abból a közegbôl, amely sztereotípiáival mintegy kényszerítené, hogy meg-
maradjon a tanult formáknál, a társadalmi elvárásnál. Így franciául olyat is ki mond -
hat, ami egyébként a tilos világába tartoznék. 69



Kialakulhat tehát közöttük az a fajta dialogicitás, amelyrôl Martin Buber beszél
a Varázsheggyel szinte egy idôben megjelent korszakos esszéjében, az Én és Te cí -
mûben. Bubernél a kapcsolatoknak két verziója lehetséges: az egyik az én–te, a
má  sik pedig a hideg és távolságtartó én–az. Az az, az eredeti németben es, tulaj-
donképpen minden, aki és ami nem tartozik a te kivételezett tartományába. Cas -
torp nagyon pontosan tudja ezt a különbséget, s így lesz, ha csak egyetlen éjsza-
kára is, a szép Madame Chauchat szeretôje.
Clawdia másnap elutazik, s csak egy évvel késôbb jön vissza, de akkor már

mint a nagy darab, dúsgazdag és érthetetlen beszédû Peeperkorn barátnôje. Cas -
torp összebarátkozik a hollandussal, sokat vannak együtt hármasban is. Az idôs
Pee perkorn felajánlja a fiatalembernek, hogy tegezôdjenek; Castorp visszautasítja.
Cas torp, amikor kettesben van a nôvel, próbálja folytatni a tegezôdést, de Clawdia
nem hajlandó rá többé. Peeperkorn egykettôre a társaság középpontja lesz. Ami -
kor társaságban együtt vannak, Hans Castorp ügyesen kerüli, hogy meg kelljen
szó lítania Clawdiát, se meg nem szólítja, se le nem tegezi, se nem magázza. 
Peeperkorn, akit mindenki ostobának tart, egy nap a fiatalembernek szegezi a

félig kérdést, félig állítást: „maga Madame Chauchat szeretôje volt.” Castorp se ha -
zudni, se vallani nem akar, próbálja úgy körülírni a történteket, hogy igent is, meg
ne met is mondjon vele. Peeperkorn azonban, aki végül ráveszi Castorpot, hogy te -
gezôdjenek, nagyon is a lényegre tapint, amikor neki szegezi mondatát; pontosan
megfigyelte a kapcsolat verbális kifejezôdését, s le is vonta belôle a maga konklú-
zióit. Másnap öngyilkos lesz, mondhatni azért, mert számára az a Te végképpen
elér hetetlenné vált. 
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tanulmány
S. VARGA PÁL

Petôfi szerepei: dilemma 
vagy metamorfózis?

Romantika: hagyomány és deformáció

Ahogyan a C8. század végére megdôlt az ember változatlan természetére vonatko-
zó elôfeltevés, s az emberkép historizálódása nyomán létrejött a modern történe -
lem fogalom,C úgy a C8. században meghatározóvá vált az az embertípus, akit a
modernizáció kiemelt a rögzített társadalmi szerepekbôl, és másokkal összemérhe-
tetlen, saját lehetôségei szerint fejlôdô egyedi személyiséggé tett.D Az individuali-
zációnak ezzel az elôretörésével fokozatosan eltûnt annak a reprezentációs-imitá-
ciós költészetnek a legfôbb feltétele, amely az élet eleve adott tipikus helyzeteihez
kapcsolódott. Az egyediségével tüntetô individuum „szelekciós nyomást” gyako-
rolt az irodalomra – egyebek mellett ez áll a líra önállósulása és gyors felemelke -
dé se mögött a C8–C9. század fordulóján. Az egyedi kifejezésére szolgáló lírának
azonban mégiscsak a tipikusságon alapuló reprezentációs-imitációs elvû barokk-
klasszicista hagyományból kellett kinônie (jellemzô, hogy Batteux, aki elôször szá-
molt a lírával mint önálló poétikai kategóriával, még az utánzás elve jegyében kí -
vánta beilleszteni a lírát a rendszerbe), és ezt az eredetét teljesen soha nem tudta
felszámolni. Hiába jelentette ki Jacob Grimm, hogy „[k]öltészet az, ami a kedélybôl
tisztán szóba ömlik”,E s mondta még Goethe is, hogy minden igazi költészet alkal-
mi (természetesen nem a barokk alkalmi költészetet, hanem az ihlet egyszeri élet-
eseményhez kötöttségét értve ezenF), a nyelvi-költôi hagyomány mint megelôzött-
ség elvi okokból az egyediség legszuverénebb kifejezése során is megkerülhetet-
len maradt. Mint ismeretes, Gadamer és az ô tételébôl kiinduló Paul de Man egya-
ránt azért bírálta a romantikus szimbólum-koncepciót, mert ez figyelmen kívül
hagyja, hogy a szimbólum is egy allegorikus (temporálisan: a megelôzöttség struk-
túráját mutató) kontextusba illeszkedik.5 (Megjegyzem, az ihlet egyediségét hang-
súlyozó Goethe másrészrôl szintén azt nyomatékosította a romantikus eredetiség-
elvet bí  rálva, hogy „[a]lapjában véve, akárhogyan nézzük is, mindannyian kollektív
lé nyek vagyunk. Hiszen milyen kevés az, ami bennünk a szó igazi értelmében
saját tu lajdonunk! Mindannyiunknak kapnia kell és tanulnia azoktól, akik elôttünk
éltek, és azoktól is, akik kortársaink.”6)
Ezek a bírálatok – fôleg a de Mané – olykor hajlanak az egyoldalúságra; mint-

ha a megelôzöttség teljesen lehetetlenné tenné a lírai szöveg egyediségét. Ez a fel -
té telezés a romantikus eredetiség félreértésén alapul. Ez ugyanis nem az abszolút
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szingulárisat, a visszavezethetetlen, összemérhetetlen és megismételhetetlen egy -
sze riséget jelenti, amire az „individuum est ineffabile” ismert igazsága vonatkozik;
a romantikus szöveg a külvilághoz való nyelvi viszony saját tapasztalaton alapuló
meg újítását kezdeményezi – egy olyan nyelvi viszony kialakítását, amely lehetôvé
te szi, hogy az adott beállítódásban leledzô Én saját nyelvi világot vetítsen ki maga
kö ré. Mindezt nem azért teszi, hogy a befogadót valami soha nem látott kuriozi-
tással ajándékozza meg, hanem azért, hogy számára a világhoz való viszony új
mód ját kínálja fel. A romantikus önkifejezés tehát valójában nem is önkifejezés,
nem a kimondhatatlan egyediség kimondásának paradox kísérlete, hanem annak
az – egyedi, de általános érvényre igényt tartó – beállítódásnak a nyelvi érvénye -
síté se, amelyben az én megszólalt. (Ha az alábbiakban „önkifejezés”-rôl lesz szó,
mindig ezt értem rajta.) Értelemszerûen az újfajta beállítódás is csak a meglévô
nyelvi-költôi hagyományhoz képest, ahhoz viszonyulva érvényesítheti újsze rû sé -
gét, csak abból kiindulva tarthat számot általános érvényességre s biztosíthatja,
hogy a befogadó zavartalanul átvehesse a lírai én hangját, képessé váljék „az ide-
gen beszéd sajátként való megszólaltatására”.7

A romantikus líra tehát a megelôzöttség és az egyediség feszültéségében bon-
takozik ki; lényege nem a szó szigorú értelmében vett eredetiség, hanem a defor-
máció. A megszólaló én a hagyományhoz képest, annak elmozdítása által válik lát-
hatóvá. A költô szuverenitása – ha tetszik: önkénye – nem a hagyomány tagadásá-
ban, hanem annak birtokba vételében és tudatos felhasználásában mutatkozik
meg. A romantika nem magát a hagyományt, hanem a hagyomány felhasználásá-
nak korábbi szabályait utasítja el. Ez és nem a romantikusok által gyakran hangoz-
tatott „semmibôl teremtés” a záloga a romantikus szövegek – vagy az egyes költôi
stí lusok – egyediségének.
Ha a romantikus beszédmód a készen kapott nyelvi-költôi hagyományon végzi

el átformáló munkáját egyediségének érvényesítése céljából, ez érinti a nyelv
intencionalitását is, azt tudniillik, hogy a nyelv – mint maga a gondolkodás – min-
dig valamilyen tárgyra irányul. Amikor Hegel a lírai szubjektivitás legfôbb feltételét
ab ban jelölte meg, hogy a költô „a reális tartalmat egészen magába fogadja s a
magáévá tegye”,8 a lírának arról a sajátosságáról beszélt, hogy a költô saját han-
goltságából kiindulva alkotja meg a tárgyak nyelvi képét. A nyelv intencionalitása
azonban nemcsak az irányultság végpontját, a tárgyat, hanem kiindulását, a beszé-
lôt is magában foglalja, s a kettô kölcsönösen függ egymástól. A megörökölt nyelv
költôi deformálása tehát nemcsak a beszélô különös pozíciójáról tudósít, de má -
soknak mutatja a tárgyakat is, mint amilyeneknek a megszokott nyelv révén ismer-
jük ôket. 
A költô egyszerre ad hírt saját hangoltságáról, s alkotja meg azt a verbális való-

ságot, amelyben önmagát találja. Így a befogadás sem egyszerûen a beszélôvel
való azonosulást jelenti, hanem egyúttal a belehelyezkedést egy olyan (verbális)
világba, amelyet a költô hangoltsága alkotott meg; egy olyan világba, amelyben
minden tárgyiasság ugyanannak a hangoltságnak a bélyegét hordozza magán –
anél kül persze, hogy „tárgy” és „bélyeg” (objektum és szubjektum) elkülöníthetô
vol na. Ez a jelentôsége a romantikus szimbólum szinekdoché-elvûségének: a vers
mint rész, mint töredék egy olyan egészre mutat, amely a versben megmutatkozó
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összefüggések szerint mûködik. A romantikus szimbólum így pótolja azt a verbális
uni verzumot, amelyet a klasszicizmus az allegorézis általános metonimikus rendje
révén birtokolt: a romantikus költészet mintegy újra meg újra, minden egyes szö -
veg ben megalkotja a világnak egy-egy olyanfajta költôi alternatíváját, amilyen a
klasszicizmus idején az egyes szövegek közös allegorikus hátterét képezte. Meg -
jegyzem, a szinekdochés elv mûködtetéséhez nem feltétlenül van szükség szoro-
san vett szimbólumra; a megszólalásmódban, vagyis a nyelv alakításának egyedi -
sé gében megnyilvánuló hangoltság, a tárgyiasságok szemlélésének az adott szö-
vegben megnyilvánuló különös módja mindig magában rejti a kiterjesztés, az (al -
ter natív) verbális univerzum megalkotásának lehetôségét.
Ami pedig Paul de Man kritikáját illeti: megítélésem szerint téves az a tézise,

hogy ez a szinekdochés elv tagadja a megszólalás idôbeli feltételezettségét – leg -
föl jebb azt lehet állítani, hogy élôsködik saját verbális elôzményein; nem az alkal-
mazkodás, hanem az asszimilálás gesztusával viszonyul a készen kapott jelenté -
sekhez. Ha van romantikus irónia, annak épp az a lényege, hogy a romantikus
költô önmaga szuverén nyelvhasználatához is tudatosan viszonyul, saját kivetített
vi lágáról is tudja, hogy maga alkotta konstrukció, amelyet pillanatról pillanatra
meg halad s újraalkot.

Hagyomány és deformáció a magyar romantikus lírában

A romantikus beszédmód alakulása a fentiek értelmében a hagyományválasztástól
és a megválasztott hagyományelemek felhasználásának módjától függ; ebbôl a
szem pontból a magyar lírában megítélésem szerint elég világosan elkülöníthetô
Köl csey Ferenc, Vörösmarty Mihály és Petôfi Sándor eljárása.
Nem kívánom firtatni, mennyire mozdul el Csokonai vagy Berzsenyi költészete

az egyedi kifejezése felé; ismeretes, hogy az utóbbi idôben inkább anakronisztiku-
san romantizáló olvasásmódjuk bírálata került elôtérbe. Épp ebbôl a szempontból
látszik azonban jól a határpont, hiszen az elsô, aki ilyen módon olvasta „félre” Cso -
konait és Berzsenyit, Kölcsey volt.9 Mintha egyenesen Jacob Grimmet parafrazeál-
ná, amikor azt írja Berzsenyirôl, hogy „Ô soha sem a’ tárgytol veszen lelkesedést,
ha nem önn magától, önn magából ömlik ki minden szó, minden gondolat”.CB Köl -
tôként ugyanakkor Kölcsey számára már C8B8-tól kezdve a Kazinczy-féle neo -
klasszicista mintázat kínálja a lírai szöveg megalkotásának uralkodó elôfeltevés-
rendszerét; ez viszont olyan fokát jelenti a nyelvi tipizáltságnak, s Kölcsey ezt a
min tázatot olyannyira elôírásszerûen adottnak veszi, hogy nem találja meg elég sé -
ges mértékû egyéni deformációjának a módját. E kudarcot követôen láthatólag az
episz téméváltás, a múlthoz való viszony újonnan kínálkozó reflektáltsága segíti a
ha gyományválasztásban – abban, hogy a közvetlen elôzményt jelentô barokk-
klaszszicista kor helyett az azt megelôzô nyelvi-költôi hagyományhoz nyúljon visz-
sza, amely immár sem a hárítás reakcióit nem váltja ki, sem elôírásszerû kötöttsé-
gekkel nem jár, így az illetô hagyomány tudatos, szuverén deformálását teszi lehe -
tô vé. Ez a fordulat vezet el a Hymnushoz és a Vanitatum vanitashoz egyrészrôl,
amelyek koraújkori beszédmódokat deformálnak tudatosan, a népies dalokhoz
más részrôl, amelyek a még archaikusabb népköltészet deformációja révén valósí-
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tanak meg közvetett önkifejezést.CC Utóbbiak hatását az korlátozza – s ez Petôfi né -
piességével szemben a döntô különbség –, hogy a deformációt nem csupán az ön -
kifejezés igénye, hanem sajátos akkulturációs ambíció – a népdal „megnemesíté-
sé”-nek szándéka – is irányítja; elgondolásomban központi szerepe lesz annak,
hogy Petôfi ezzel ellentétes akkulturációs stratégiát követ népies verseiben, s ezzel
fel szabadítja a népköltészet nyelvi-költôi potenciálját.
Köl cseyétôl lényegileg különbözik a hagyományválasztás és -alkalmazás módja

Vö rösmartynál. Hagyományozott elem és egyéni innováció feszültsége Vörösmarty
ese tében a romantika kitüntetett területén, a mitologizálásban érvényesül.CD Hason -
lít suk össze eljárását a klasszicizmus szigorú „purizmusá”-val (nálunk lásd pl. Ung -
várnémeti Tóthot), amely szerint nem szabad keverni a mitológiákat, a keresztény
mi tológia használata kerülendô; Vörösmarty költészetében a lírai én reflexióiban
az egyetemes mitológiai repertoárból szabadon és önkényesen válogatott, össze-
kapcsolt és rekontextualizált elemekbôl születnek a lírai én „szinkretista” narratí-
vái.CE A felhasználás szuverenitását jellemzi, hogy Vörösmarty az antik mitológiától
sem idegenkedik, mint egyes nyugati romantikusok; Ixión kereke vagy a sárkány-
fog-vetemény teljes romantikus átváltozáson megy át, amikor bekerül a lírai narra -
tí vába.CF

Mindez ugyanakkor magas irodalom; olyan romantikus költészet, amely az
egész magyar magas irodalmi hagyományt maga mögött tudja, s legföljebb kirán-
dulásokat tesz a népköltészet – számára egzotikus – vidékére (ahogy Arany fogal-
mazott, „játszi leereszkedéssel” közelít a népdalhozC5). A negyvenes években ugyan -
akkor ez a költészet olyan környezetben találja magát, amelyben – a nemzeti kultu-
rális mintázat egységesítése iránti igény folytánC6 – problematikussá válik minden
olyan kulturális törekvés, amely rétegspecifikus mûveltségi kompetenciákat is
elôfeltételez a közös anyanyelv és hasonló, általánosan adott kompetenciákhoz
képest (lásd Kölcsey kritikus megjegyzéseit a „messzünnen szerzett”, „antikváriusi
tudomány”-rólC7). Ez adja meg a népiesség esélyét az össznemzeti kulturális mintá-
zat létrehozásáért folyó akkulturációs küzdelemben.C8

Petôfi

Ebben a közegben lép fel Petôfi. Amikor a népköltészet hagyományát választja
kiindulópontnak, a lehetô legnehezebb feladatot tûzi maga elé mint romantikus
költô; a nyelvi-költôi hagyomány tipizáló jellege és a kifejezni szándékozott indi-
vidualitás közt húzódó feszültség nagyobb, mint valaha. (Az már a hatástörténet
szépségei közé tartozik, hogy Petôfi Vörösmarty népies „leereszkedései”-tôl kapta
az elsô indíttatást.C9) A recepciótörténet nem is látott kapcsolatot a két mozzanat
között – ha a Gyulai-féle kanonizáció a népköltészet felôl olvasta Petôfit, mi sem
ter mészetesebb, mint hogy a Petôfi-társaság Gyulait elutasító ifjai – Palágyi
Menyhérttel az élen – a romantikus egyéniség nagy revelációjaként olvasták. Ez a
ki záró viszony akkor is jellemezte a recepciótörténetet, ha feloldotta a vagylagos-
ságot; Horváth János egész koncepciója a népies és a személyes dal ellentétén ala-
pul (persze „magas labdát” adván bírálóinak azáltal, hogy a személyest nagyrészt
az életrajzival azonosította). A két típus közötti viszonyt Horváth János az „igazi
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Petôfi” felé haladó fejlôdésként írta le. Végül ugyan megvalósult e szerepek egyen -
ran gúsítása – ez jut kifejezésre a szerepdilemma fogalmában Margócsy Istvánnál –,
le hetséges költészettörténeti összefüggésükre azonban eddig, tudtommal, senki
nem mutatott rá. Margócsy okkal és alaposan bírálta azokat az értelmezéseket,
amelyek a költôi személyiség lélek- vagy jellemtani egységére hivatkozva próbál-
tak diakrón összefüggést teremteni Petôfi szerepei között (itt akár a mêmeté és az
ipseité fogalmát megkülönböztetô Ricoeurre is hivatkozhatott volnaDB); mivel azon-
ban rögzített, állandó szerepmintákban gondolkodik, csupán ezek váltogatásáról
tud, esetleges egymásra hatásukról nem.DC A szerepek poétikai viszonyát firtató
meg   közelítés természetesen nem abban van érdekelve, hogy eljelentéktelenítse a
sze repek különbségeit, hanem abban, hogy feltárja esetleges összefüggéseiket. E
tö rekvéstôl az is távol áll, hogy Petôfi szerepeit megint egységes keretbe próbálja
erôltetni. A „szokatlanul erôs sémákkal operáló” népies zsánerdalköltô és a „szél-
sôségesen individuális vallomásos költô” szerepeDD alább vázolandó (diakrón
jellegû) összefüggése például nem érinti a profetikus költô szerepét; ennek poéti-
kai mássága az alábbiak alapján talán még kontrasztosabb lesz – ugyanakkor lát-
hatóvá válik a „vallomásos költô” szerepének poétikai tagoltsága is.

Petôfi népies és személyes dalköltészetének szembeállítása-elválasztása valójában
pontosan megfelel annak, ahogyan a Grimm-testvérek ellentétesnek minôsítették
népköltészet és mûköltészet viszonyát, a nyelvhez hasonló közösségi státusú nép-
költészetet mint természetköltészetet (Naturpoesie) állítván szembe az egyének
alkotta mûköltészettel, amely mint Kunstpoesie nemcsak mû-, de mesterséges köl-
tészet is.DE

Csakhogy a romantika talán leglényegesebb antropológiai újdonsága, hogy ra -
dikálisan felülírja azt a dualista viszonyt természeti és szellemi között, amely akár
a racionalista alapokon álló klasszicizmust, akár a szenzualizmusban gyökerezô ér -
zékenységet jellemezte. Amennyiben beszélhetünk egyáltalán romantikus antro -
po lógiáról, ennek lényege Én és Nem-én egységének helyreállítása; a dualizmus,
ahogyan azt már Hölderlin sokat idézett töredéke kimondja, az értelem ítélete (Ur-
teil) nyomán jön létre; a Seyn egységét a szemlélet (Anschauung) biztosítja, ennek
kö zege pedig a mûvészet.DF

A természet az emberi értelem számára immár nem idegen, esetleg legyôzendô
entitás (még a Faust vége is ezt a felfogást tükrözi), hanem – ahogyan Hegel meg -
fo galmazta – a szellem rejtôzködô másléte. Tudjuk, e közös lényeget a romantika
a spinozai natura naturansban találta meg, s a romantikus költô feladatát abban
látta, hogy megtalálja és tudatosítsa ezt az azonosságot.
A romantika, ha e fenti jelenséget nagyon egyszerûen akarjuk fogalmazni, a

bir tokba vett lét mûvészete; míg az európai ember korábban – ahogy Ricarda Huch
az antropológiai dualizmusra célozva fogalmazott – vagy öntudatlan volt, akinek
vol tak érzelmei, vagy tudatos volt, de nem voltak érzelmei, a romantika (mond-
hatnánk: az antropológiai dualizmus felszámolása jegyében) olyan tudatos ember
esz ményét látja maga elôtt, „aki egyaránt ismeri és birtokolja az érzelmeket”.D5 A
ro mantikus költô nemcsak az érzelmekhez – az önnön bensôjében talált termé-
szethez – viszonyul ezzel a tudatossággal, hanem mindenhez, amit a természet
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megnyilvánulásának ítél, így a népköltészethez is. A romantikusok mûveinek –
ahogy Oskar Walzel fogalmaz – „természetként kell hatniuk; mindeközben felis -
me rik, hogy ôk maguk már nem a természet álláspontján vannak, és csak értelmük
segítségével képesek természetes kifejezési formára lelni. […] De vajon nem ez
minden romantikus költészet szokása a kezdetek óta, a költészeté, amely a nép -
köl tészet természetességét akarja visszanyerni? A legmegfoghatóbban Heine fejlô-
dött annak a mûvészetnek a tudatos szervezôjévé, amely a népiesen termé szet sze -
rût teljes tudatossággal formálja.”D6

Petôfi programja eszerint nem egyéb, mint teljes tudatossággal birtokba venni,
el sajátítani a népköltészetet mint természetet, hogy önmaga individualitását termé-
szetként, a népköltészetbôl kiindulva fejezhesse ki, s ezzel megvalósítsa Én és ter-
mészet romantikus egységét.
Ez a törekvés ugyanakkor teljesen egybevág a nemzeti költészetnek azzal a

pro gramjával, amely a népdal bárki számára hozzáférhetô kifejezésmódjából kí -
ván ja felnöveszteni az egész nemzet számára hozzáférhetô mûköltészetet. (Meg -
jegy zem, Horváth János koncepciójának hiányossága eszerint abban mutatkozik
meg, hogy Petôfi népiességének csak ez utóbbi funkcióját ismerte fel és írta le
részletesen, azt ti., hogy Petôfi a népköltészetre támaszkodva életszerûvé tette a
magyar lí ra nyelvét. Az elôbbi vonatkozás felismerésében megakadályozta, hogy a
népies zsá nerdalok figurájában csak a naivitást regisztrálta, azt a lehetôséget azon-
ban, amelyet a zsánerfigura és annak nyelvi világa az individualitás költôi kifejezé-
se szá mára kínált, nem – holott jónéhányszor regisztrálta, hogy alig húzható meg a
ha tár a zsánerdal és a személyes dal között.)
Ami a népies zsánerdalok továbbfejleszthetôségének kérdését illeti, már Hor -

váth János jelentôséget tulajdonított annak, hogy Petôfi elsôsorban nem népies da -
lokat ír, hanem népi zsáneralakokat szólaltat meg. E zsánerképek lényege a tipi-
zált figura. A figura maga alig különbözik Csokonai zsánereitôl; a lényegi különb-
ség abban áll, hogy saját nyelve van. Petôfi népi zsánerei (ellentétben az olyanok-
kal, mint A magyar nemes) azáltal tûnnek ki, hogy a bennük szereplô figurák nyel-
vük által megalkotott világban mozognak; a népköltészet nyelve nem egyszerûen
„tôsgyökeres”, „életszerû” magyar nyelv, hanem rendelkezik azzal a képességgel,
hogy a tárgyat a beszélô – ahogyan Hegel a lírát meghatározta – saját magáévá te -
gye, vagyis hangoltságához igazítsa. (NB.: csak sajnálhatjuk, hogy Petôfi nem is -
merte vagy nem követte a népköltészetnek ilyen szempontból leghatásosabb réte-
gét: „Nem úgy van most, mint volt régen, Nem az a nap süt az égen, Nem az a
nap, nem az a hold, Nem az a szeretôm, ki volt”.) A Petôfi-zsáner voltaképpen:
figura-és-világa, reflektálatlan bennelét egy olyan valóságban, amelyet nyelve által
akaratlanul teremt maga köré a beszélô (persze nem a költô, aki a legnagyobb
tudatossággal hozza létre e reflektálatlanság látszatát). Ez a figura-és-világa képlet
rejti magában azt a lehetôséget, hogy a sematizált figura individualizálódjék és
egyedi hangoltságától meghatározott módon vetítse ki maga köré a maga nyelvi
világát, miközben ehhez igazítja – deformálja – a népköltészet „természetes” nyel-
vi karakterét.
A saját, egyedi nyelvi világ megalkotásának lírai kifejezésmódja a zsánerdalok-

kal ellentétes verstípusban, a Felhôk verseiben dolgozódik ki. Persze ez a ciklus
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sem a „semmibôl teremti” nyelvét és világát, de gnómáiban már-már karikaturiszti-
kus az a mód, ahogyan a szélsôségesen egyedített lírai én rányomja hangoltsága
bé lyegét az általa felmutatott tárgyakra, ahogyan beállítódása a lehetô legönké-
nyesebb kapcsolatokat teremti meg a tapasztalati világ jelenségei és a rendelke-
zésre álló toposzok között. Ebben a verstípusban beszélô és lírai én nem különül
el; hogy itt valóban maga a lírai én szólal meg, kiderül az olyan – rokon világú –
versekbôl, amelyekben a lírai én az általa látott világról mint saját hangoltságának
szüleményérôl beszél, lásd az Álmos vagyok és mégsem alhatom vagy a Miért
vagyok én még a világon? címû verseket. Az utóbbiban olvassuk: 

Vagy tán valólag a világ nem ilyen?
Ily szomorúnak én látom csupán?
Én látom így csak, keresztülnézvén a
Kétségbesésnek sötét fátyolán?
Mindegy... elég, hogy én kétségbeestem,
Elég, hogy én elkárhozott vagyok,
Hogy engem éles, égô körmeikkel
Tépnek, szaggatnak a rosz angyalok!

Ahhoz, hogy a Felhôk bizarrba játszó önkényességét felválthassa az individuális
han goltság, a kivetített nyelvi világ természetessége, Petôfinek meg kellett találnia
a népies zsáner egyedítô deformációjának hatékony módját.
A zsánerdalok egyedítése – s ezzel beszélô és lírai én közelítése – eltérô foko -

za tokat mutat. A figurák és nyelvük tudatos megalkotottságára, vagyis beszélô és
lírai én elkülönülésére leginkább azok a versek utalnak, amelyek címe nem beszé-
lôjüktôl ered. A lírai én virtuóz mutatványosként áll elénk, bejelentvén, hogy most
kö vetkezik a Szomjas ember tûnôdése címû produkció. De már amikor a vers címe
a kezdôsorral egyezik (Befordúltam a konyhára…), vagy nem a figurát, hanem a
helyzetet nevezi meg (Füstbe ment terv), legföljebb abból következtethetünk a
„mutatványos” és a figura különbségére, hogy erôsen tipizált alak szólal meg erô-
sen tipizált helyzetben, erôsen sematizált népies nyelven. A megszólalásmód egye-
di jellegének fokozódásával együtt jár a figura és a lírai én távolságának csökke-
nése; igaza van Horváth Jánosnak és Margócsynak, amikor azt állítják, hogy a „szo-
katlanul erôs sémák”-kal dolgozó dalok esetében „individualizációs törekvések” is
kitapinthatók (ami koncepciójuk szerint persze engedmény a zsánerdal és a sze-
mélyesAindividuális líra ellentétéhez képest).D7 Nos, éppen ezek az individualizáci-
ós törekvések jelzik az elmozdulást, a deformáció irányát. A Ki vagyok én, nem
mon dom meg címû vers elsô versszaka elrejti a beszélôt, s a mai olvasónak akár a
Nin csen apám, se anyám is eszébe juthat – míg meg nem tudja a második vers-
szakból, hogy itt a betyár beszél. Éppen fordított irányú a Hej nekem hát vigaszta-
lást mi sem ad… címû vers: az erôteljesen sematizált, humoros elsô versszak után
vá lik a beszédmód egyedítettebbé.
Külön kifejtést érdemelne, hogyan találkozik össze a természet két aspektusa –

táj és népköltészet – a tájversekben, amelyekben a népies gyökerû nyelvet a lírai
én hangoltságából születô tájélmény kifejezése egyéníti (Az alföld, A Tisza, A
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puszta, télen). Ezúttal egy másik (bár szintén tájélményen alapuló) verset, az Itt
van az ôsz, itt van újra címût hadd idézzem meg mint a fent vázolt folyamat teljes
ki fejletének példáját.
A vers kulcsa megítélésem szerint a harmadik versszak (amit Németh G. Béla

biedermeier sablonnak minôsítettD8): a beszélô hangoltságát a kedves leendô anya-
ságának igézete, s persze saját leendô apaságának öröme határozza meg; a beszé-
lô férfi ebbôl a pozícióból látja a világot. Ez diktálja a spontánnak látszó nyitóasz-
szociációt, amely szerint a szelíd nap sugara úgy néz a földre, „Mint elalvó gyer-
mekére A Néz a szeretô anya”. A beállítódás diktálta hasonlat összetett teljes meta -
fo rává nô: a természet a gyermekkel válik azonossá, az ôsz az estével, amikor a
gyermek leveti szép ruháit, mert álmos és aludni készül (NB. nem a kedves vetkô-
zik, ahogy Németh G. Béla állította,D9 hanem a gyermek). Ha az ôsz az este, a reg-
gel a tavasz, amikor a természet-gyermek fölébred és felöltözik. A beszélô úgy
szólítja meg a természetet, mintha saját gyermekéhez szólna, s a metafora logikai-
lag hézagtalanul folytatódik azzal, hogy a dal, amelyet az ôsz ihletett, az aludni ké -
szülô természet-gyermek altatódalává válik. A beszélônek még arra is van gondja,
hogy dalát a suttogó szélhez hasonlítsa, vagyis egy fordított irányú hasonlattal visz-
szahelyezze a természeti létezés közegébe, ahonnan az egész trópus vétetett. A
vers logikailag ugyanilyen következetesen zárul azáltal, hogy megjeleníti a han-
goltságot kiváltó lényt, a kedvest magát; ezáltal explicitté válik a kedves mint leen-
dô anya és a földet anyaként szeretô napsugár, illetve a természet és a születendô
gyermek azonossága. A két záróversszakban az ôszi természet hangulatát teljesen
áthatja az intim családi együttlét hangulata, ahol a még meg nem született gyer-
meket az álomba szenderült természet helyettesíti. A vers csattanója, hogy az olva-
só csak a zárlat elolvastával érti meg a beszélô beállítódásának indítékát; a verset
va lójában e felismerés nyomán újra kell olvasnia, hogy a vers koherens hangulati-
nyelvi világát átfoghassa.EB

A tudatossá tett, a birtokba vett lét nagy romantikus verse ez; ha van vers,
amelyre igaz Hegel líradefiníciója, amely szerint a lírikus „a reális tartalmat egészen
ma gába fogadja s a magáévá teszi”, az Itt van az ôsz, itt van újra címû versre ez
bizonyosan igaz. A beszélô nyilván ugyanúgy tudja, hogy hangulata fátyolán át
„csak ô látja ilyennek a világot”, mint a Mért vagyok én még a világon? reflektált
lírai beszélôje, magatartása azonban mégis a népi zsánerek figuráiéval azonos: ál -
talános élethelyzetben alkotja meg a maga világát, ám e világ megalkotottságára
nem reflektál. A lírai én és a beszélô azonossága persze ennek ellenére sem lehet
kétséges: ezt a népdal természetességet biztosító nyelvének individualizált, egyedi
deformációja garantálja, amennyiben a deformáló erô a lírai én egyedisége felôl in -
dul ki.

Összegzés

Igaz, hogy az individuális vallomás is szerep, akárcsak a népi figuráké; azonban ha
igaz, hogy a szerepek megszólalási módok,EC akkor nem tekinthetünk el a vallomá -
sos líra megszólalásmódjaiban mutatkozó lényegi különbségektôl. Attól ti., hogy a
val lomástévô reflektál-e aktuális világtapasztalásának szubjektivitására, netán an -
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nak egyediségét állítja elôtérbe, vagy pedig nem reflektál rá, és egyedi világta-
pasztalatát egy „természetes” költôi nyelv (esetleg alig észrevehetô) deformálásá-
val kívánja az általános érvényûség rangjára emelni. A fenti levezetés tükrében e
különbség költészettörténeti jelentôségûnek mutatkozik: utóbbi típus képezi
ugyanis a nemzeti költészet ama csarnokának egyik pillérét, amelyrôl Arany János
beszélt.
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HANSÁGI ÁGNES

A megtartó felejtés
A KÔSZÍVÛ EMBER FIAI TEMETÉSI IMÁJÁNAK OLVASATAI

A nyolcvanas évek kánonkutatásai óta közhelynek számít, hogy a kanonizáció fo -
lyamatában az emlékezés mellett a felejtésnek is döntô, konstitutív szerep jut,
amely éppen a szelekció kizáró eljárásai révén képes hozzájárulni a kánon kultu -
rá lis identitásképzésben betöltött funkciójának a fenntartásához. A felejtés szerepét
azonban sokszor a mûvek kánonból való kihullásának szükségszerûségére korlá-
tozzák az értelmezôk, az emlékezés és felejtés egymást kiegészítô, de egymással
el lentétes irányú mozgását pedig olyan bináris oppozíció mûködéseként interpre -
tál ják, amelyben a felejtés az emlékezés szupplementumaként jelenik meg. Ez a
megközelítés értelemszerûen az emlékezés (mint elsô elem) prioritását tételezi fel
a kánonképzôdésben, a felejtést pedig csupán az emlékezés tagadásaként gondol-
ja el. Olyasvalamiként, aminek a szerepét ugyan aligha lehetne elvitatni, de amely
minden bizonnyal kimerül a negációban: a kánon egy korábbi állapotának lebon-
tásában, egy addig jelenlévô, jelenléttel bíró elem törlésében. Ez a szemléletmód
az emlékezést ugyanazzal a kizárólagossággal rendeli hozzá a megôrzéshez, mint
amellyel a felejtést nem-megôrzésként, tehát csak törlésként, kizárásként, a hozzá-
férés lehetôségének megszûnéseként vagy felszámolásaként képes elgondolni.
Iser szerint „egy kanonikus szerzô értelmezése azt jelenti, hogy hozzáférhetôvé
kell tennünk az olvasóközönség számára.”C Ebbôl Iser számára az is következik,
hogy ebben a tekintetben nem tehetünk különbséget a szent és a világi szövegek
kö zött, viszont annak, hogy az aktualizáló olvasat ezt a hídszerepet betölthesse,
vagyis megteremthesse a hozzáférést az olvasók számára a kanonikus szöveghez,
egy másik hozzáférés a minimális feltétele. Ez pedig a kánonhoz magához való
hozzáférés, amely elsôdlegesen a kortársi olvasó kulturális kódjainak volna a függ-
vénye.D Ha Iser nyomán a kánonképzôdés problémáját a „hozzáférés” eme kettôs
ér telmét (szöveghezAkánonhoz való hozzáférés) szem elôtt tartva kíséreljük meg
új ragondolni, a felejtés szükségszerûen kimozdul a szupplementum státuszából.
Olyan konstitutív, ugyanakkor megtartó erôként tûnik fel, amely elôfeltétele lehet
egy szöveg kánonban való megôrzésének, vagyis hozzáférhetôségének és hozzáfér-
hetôvé tételének. Elsôsorban azért, mert a szöveghez és a kánonhoz való hozzáférés
sokszor csak éppen annak révén biztosítható, hogy egy-egy konkrét kontextuális
vagy a korábbi jelentéskánonban fontos szerepet játszó elem a felejtésnek köszön -
he tôen törlés alá kerül, vagyis éppen a felejtés nyitja meg az utat a ká nonhoz, illet-
ve az adott szöveghez. A zárt társadalmakban és a diktatúrákban a fe lejtés így óha-
tatlanul is a kánonhoz és a szövegekhez való hozzáférés biztosításának az egyik le -
hetséges stratégiája. A rendszerváltás után negyedszázaddal azonban nem könnyû
szembenézni azzal a ténnyel, hogy a kánonok sajátos „iskolafunkciójának” köszön-
hetôen a felejtés törlései ott és akkor is megmaradnak, amikor megszûnik az a ko -
rábbi szerepük, hogy biztosítsák a kánonhoz és a szövegekhez való hozzáférést.
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Ha a Jókai-életmû, vagy akár az egyes regények kanonizációjának kalandos
(vagy inkább viharos) történetén végigtekintünk, két olyan kulcsfontosságú elemet
ta lálunk, amely az elsôdleges kanonizációban még meghatározó szerepet játszott,
ám a kanonizáció-történet késôbbi szakaszaiban a felejtés kitörölte az életmû, és
az egyes regények értelmezésének kontextusából. Az egyik ilyen kitüntetett elem
Jó kai kálvinizmusa, amelyre Németh G. Béla egy C975-ös tanulmányában utalást is
tesz, és amelyet Jókai „felvilágosult kálvinista racionalizmusának” nevez.E A tanul-
mány Németh G. azon írásai közé tartozik, amelyeken keresztül generációk sora
ta nulta olvasni a magyar irodalmi hagyományt; vagyis sokat hivatkozott, referen -
cia ként számon tartott szöveg, az egyetemi curriculumok máig elmaradhatatlan
háttéranyaga. Olyan nagyhatású olvasat, vagy olvasati javaslat, amelynek kifejezet-
ten erôs, meghatározó szerepe volt a (jelentés)kánon alakulásában, és amely hosz-
szú idôn át és sokak számára volt képes betölteni a kánonba tartozó szövegekhez
va ló hozzáférést biztosító (híd)funkciót. Ezért is különösen tanulságos, hogy az
utalás, Németh G. argumentációjának eme sarokpontja elszigetelt, lényegében
vissz hangtalan maradt. Pedig az általa felkínált szempont legalább két irányban in -
dít hatta volna el a továbbgondolást: a mentalitástörténet irányába egyfelôl, amennyi -
ben Németh G. Jókai kálvinista racionalizmusában annak a kulturális fö lénynek a
forrását látta, amellyel Jókai a katolikus mûveltséggel szemben rendel ke zett, és
amely Jókai szocializációját a „kisebbségi, de kiemelô kisebbségi” szituáció kultu-
rális paradoxonjába is helyezte.F A hermeneutika irányába másfelôl, hi szen abban
az alapsémában, amelyet Jókai gondolkodásában meghatározóként tár gyal, és
amelyre a tanulmány több cselekményszerkezeti, narratológiai, retorikai sa já tos -
ságot is visszavezet, az egyik legrégibb hermeneutikai maximát ismerhetjük fel. Ez
a séma pedig nem más, mint a rész egész felé, az egésznek pedig a rész felé mu -
tató körkörössége, amely a hermeneutikában a megértés körszerû mozgásának az
alapstruktúrája.5

Az, hogy mindezek ellenére ebbôl a legalább két kutatási irányba is utaló, erôs
állításból nem vált a következô évtizedekben olyan hipotézis, amely bármilyen
késôbbi olvasat kiindulását vagy pretextusát képezte volna (vagy netalán átszabta
vol na az olvasáskor igénybe vett pretextusok körét), a felejtés sajátos, megôrzô
funkciójáról is sokat elárul. Az ideológiai tiltás (legalábbis C989-ig) nyilvánvalóan
csu pán az egyik olyan szegmens, amely Németh G. tételmondatát a diskurzus zár-
ványává tette. A Jókai-olvasatok úgy biztosíthatták a közönség hozzáférését a szö-
veghez a hetvenes évek derekán (egy zárt társadalomban a szó betû szerinti értel-
mében is), ha a felejtés mûködési mechanizmusait megerôsítve mintegy törlés alá
helyezték (írásban) a jelentéskánonnak azokat az elemeit, amelyek az adott dis-
kurzusban tabunak minôsültek. A felejtés ebben az esetben azonban hozzájárulha -
tott ahhoz, hogy a materiális kánon érintetlen maradjon, a kánon pedig az adott
kö zösség kulturális kódjainak megfelelôen hozzáférhetô legyen. Ha tehát ebben
az esetben a felejtés elsôdleges motivációja egy az irodalomrendszeren kívüli, ide-
ológiai okban keresendô, a másik bizonyosan az irodalomrendszeren belüli ok,
amelyet számos más mellett két szempont mindenképpen determinált. Az egyik a
re génnyel, az irodalmi mûalkotással, a klasszikusokkal szembeni elvárásokkal
kap csolatos, a másik pedig az a játéktér, amelyet ettôl nem függetlenül, egy adott
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periódus tudományos paradigmái jelölnek ki az értelmezôk, és értelmezô közössé -
gek számára.
A felejtés motivációinak ilyetén, irodalmon belüli és kívüli okokra való szétszá -

la zásával szemben természetesen joggal vethetô fel, hogy az ideológiai, politikai
és esztétikai-irodalmi komponensek a kanonizációs folyamatokban igen sokszor
nem különíthetôek el egyértelmûen egymástól. Hogy a felejtés Jókai kálvinizmu-
sának tényét és következményeit, mindazokat a kulturális, mentalitástörténeti, sôt
re torikai kérdéseket, amelyek ebbôl következtek volna, milyen hatékonyan he -
lyezte az irodalom diskurzusán kívülre, azt valójában az elmúlt negyedszázad Jó -
kai-értelmezéseibôl érthetjük meg. Lényegében azért, mert C989 után már intéz-
ményesen sem érvényesült az a tiltás, amelyet Németh G. tanulmánya már a het-
venes évtizedben megszegett, és ezzel gyakorlatilag kiiktatott, ha csak az elitnek
fenn tartott, és ezért zártnak tekinthetô tudományos diskurzusból is. Az intézmé-
nyes, cenzurális tiltások megszûnése vagy feloldása láthatólag nem jelenti egyúttal
az addig „tiltott” és ezért felejtéssel sújtott vagy törlés alá helyezett elemek (pl. pre -
textusok) automatikus visszavezetését. Vagyis a megôrzô felejtés, amely a ma -
teriális kánonban való bennmaradást a jelentéskánon módosításával szolgálja,
más  képpen mûködik, mint a materiális kánonból való kiiktatás. Ez utóbbi esetben
a szövegek sokszor igen gyorsan, akár egy-két évtized alatt vissza tudnak kerülni
a nyilvánosságba, a hozzáférés látványosan áll helyre. Azokban az esetekben
azonban, ahol a felejtés a hozzáférést tette lehetôvé, mindaz, amit a felejtés ennek
ér dekében kitakart, a tiltó kényszer elmúltával ugyan ismét kimondható és leírha-
tó, vagyis a nyilvánosságban is tudható „tényként” lesz jelen az ismeretek tesauru-
sában, de az aktualizációk jelentésképzô kontextusait (vagyis az olvasás folyama-
tában sokszor önkéntelenül mozgósított pretextusok körét) nem tudja érdemben
be folyásolni.
Az elsôdleges kanonizáció által kiépített jelentéskánon nemcsak kitûnô kont-

rasztot kínál. Az ebben meghatározó pretextusok átértelmezése és funkcióváltása
ah hoz is hozzásegítheti a mai olvasót, hogy megértse, miként mûködik a megtartó
fe lejtés a kanonizáció folyamatában. Csupán néhány hónappal Jókai halála után je -
lenik meg Szabó László életrajzi monográfiája,6 amely a Jókai-mitológiát (és a pozi -
ti vizmus normáltudományának elôfeltevéseibôl következôen a mûvek kulturális
kontextusát) egyértelmûen Jókai kálvinizmusára alapozza. A szerzô hosszan idézi
Vályné Jókay Eszter leírását a szülôházról és Jókai születésének körülményeirôl:
„Ilyen volt ezernyolcszázhuszonötben az a ház, melyben Jókai Mór született és jár -
ni tanult. Buzgó protestánsok épitették azt az épületet a vallás-üldöztetés korában,
s ott tartották titkos istenitiszteleteiket; azért nem szolgált ki az egy utcára sem ab -
lakaival, sôt falával sem; azért ültették be a különben elég magas kerités-melléket
a gyorsan növekedô, dús lombozatú akácfákkal, hogy az utcáról ne is láthassák az
épü letet. Az utcaajtóra alkalmazott zörgetô koccantásáról ismerte meg a hívek jö -
vetelét abban a kis elôszobában lakó ôr, mit mi kis konyhának hivtunk. Mint ne -
kem beszélték, az istenitiszteletre rendelt helyiség az a leghátulsó szoba lett volna,
ha nagy volt a hívôk száma ünnepek alkalmával, mikor mindenki igyekezett bár-
hogy ejthette is módját, a közönséges istenitiszteletben résztvenni. Akkor még az a
szo ba egy volt a mi általunk éléstárnak használt helyiséggel és igen jó nagy lehe-
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tett. Valószínû is, hogy azt a falat, mely a szobát a kamrától elválasztotta, késôbb
épitették, mert az igen keskeny fal volt, alig valami kis ajtóközzel, mig a többi ajtó-
közökben kényelmesen játszottunk zord idôben. Az eredetileg épült falak rendkí-
vül vastagok voltak, az a vékony fal hát késôbb készült. Ha nem is volt látható
maradványa annak a hajdani templomnak, mely a monda szerint az a ház lett
volna, melyben mi akkor laktunk, mikor Móric született, de nagyon valószinü. Azt
pedig erôsen hiszem én – ha más nem akarná is hinni –, hogy abban a szobában,
melyben Móric született, tartotta néhány buzgó protestáns mindennapi imáját, egy
kegyes és áhitatos öreg halász fönnhangon rebegett ihletett imája után.”7 Jókay
Eszter leírása már a szerzô életében megjelent, elôször C865-ben, a Hazánk s a
Kül föld 8 címû hetilap hasábjain. Hitelességét nem egyszerûen részletessége, apró -
lé kossága adja: a visszaemlékezés nem a visszaemlékezô szubjektív benyomásait
rögzíti, hanem azokat az anyagi, már-már mûszaki jellegû észrevételeket, amelyek
a szülôház történetének hitelesítésére szolgálnak. A döntô ponton, vagyis a szüle-
tés helyének pontos meghatározásánál, ezért is képes lefegyverezni a szemtanú-
 elbeszélô az olvasót. Az építészeti leírás részletekbe menô pontossága váratlanul
szakad meg, és csap át a leírás a vallomás személyességébe. Ez a szövegelôz-
ménybôl nem kalkulálható, és ezért váratlan regiszterváltás ráadásul a „hiszem”
igével nem egyszerûen a hit megvallásának ismerôs szótárát veszi igénybe, de az
elbeszélôt, a vallomástevôt egyúttal szembe is állítja egy feltételes módban „léte-
zô”, és ezért kontúrtalan másik (hitetlen) idegenségével. Szabó László nem vélet-
lenül adózik el ismeréssel Jókay Eszter elbeszélôi teljesítménye elôtt, amelyet mai
olvasója is joggal értékelhet retorikai bravúrként.
Mikszáth Kálmán a Jókai Mór élete és korában szinte szó szerint megismétli a

fenti leírást, mindössze annyit változtat az alapítótörténeten, hogy az egykori ima -
szo ba nála nem Jókai születésének helyszíneként jelenik meg.9 Magáról Jókai szü-
letésérôl nem beszél Mikszáth, ellenben az író keresztelôjének leírásánál fontos
szerepet szán a kitüntetett helyszínnek: „...a harmadik, legtágasabb szobában
(amelyik a szájhagyomány szerint az imaszoba volt) az oszlopai közt lengô bölcsô -
ben ott feküdt az ünnepelt, a csecsemô egykedvûségével véve a meg-megnyíló aj -
tón az ünnepi lakoma zaját – az elsô lakomáét, mely az ô tiszteletére rendezte-
tett.”CB A kijelölô jelzô (elsô) egyúttal elôre is utal, olyan jóslatként funkcionál,
amely nem csak a késôbbi sikereket vetíti elôre, hanem azt a szerepet is, amelyet
Jó  kai mint regényíró „örömhozóként” betölt majd. A Jókay Eszter-féle leírás és
egy úttal szimbolikus rend átvétele azonban egy olyan mítoszi történetet alapoz
meg, amelyben a személyes eredet metonimikusan (Szabó Lászlónál a születés,
Mikszáthnál a bölcsô „helye” azonos az egykori imaszobáéval), a helyszín közös -
sé ge révén kapcsolódik össze a vallási-kulturális hagyománnyal. Az életrajzról
életrajzra vándorló leírás ezzel a metonímiával ugyanis a vallási hovatartozást nem
egyszerûen családi, vagy nemzetségi-kulturális örökségként állítja be, vagy annak
kér désévé teszi: olyan személyre szabott adományként viszi színre a narráció,
amely egyúttal egy másik adomány (tehetség, siker) eredeteként is értelmezhetôvé
vá lik.
Szilasi László A selyemgubó és a „bonczoló kés” címû monográfiája a Jókai-szak -

iro dalom kultikus paradigmájának kiépülését vizsgáló fejezetében az elôször Jókay
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Eszternél felbukkanó, majd szinte kötelezô életrajzi motívummá váló epizód jelen-
tôségét éppen a kultikus paradigma megalapozásában látja: „A jelképesen értel-
mezett vagy értelmezhetô eseménysorban pompásan összegzôdik a természetfe-
letti és a nemzeti héroszhoz illô múltbeli és eljövendô szakrális hely szerepe, me -
lyet a két idôpont között épp a születés avat szentté.”CC A metonimikus és referen-
ciális érintkezés a kétféle szakrális hely között (a nagy mesemondó születési helye,
a vallásüldözés idején a titkos istentiszteletek helye) Szilasi számára tehát egyér -
telmûen a kultikus beszéd bizonyítéka. A kultikus diskurzusnak viszont éppen az
a legfôbb jellemzôje, hogy lemond a mû – szövegként való értelmezésérôl.CD Az a
„kál vinista racionalizmus” tehát, amely Németh G. szerint a szövegértelmezések
pre textusainak a körét kellene, hogy meghatározza, Szilasinál egy olyan kultikus
dis kurzus elemeként értelmezhetô mozzanat, amely a kritikai szövegolvasást blok-
koló paradigmát épít ki. A jelenet Szilasi-féle olvasata igazolható és elfogadható.
Fó kuszában a kultusz kiépülése áll, és ebbôl következôen számára nem a kálvi-
nista hagyományhoz való metonimikus kapcsolás lesz a legfontosabb mozzanata a
leí rásoknak (amint arra az olvasót már a „szentté avat” fordulata is figyelmezeti).
Holott éppen a sola scriptura elvébôl következôen egy író születésével kapcsola-
tosan az életrajzoknak ez a visszatérô metonímiája aligha értelmezhetô egyszerûen
a kultúra felekezeti meghatározottságának nyugtázásaként. Óhatatlanul is arra a
szöveghagyományra irányítja olvasója figyelmét, amelyben a kálvinista gyökerû író
reflektáltan vagy nem, de benne áll. Míg Eötvös Károly A Jókay-nemzetségben a
csa lád kálvinizmusát elsôdlegesen mentalitástörténeti aspektusból tartja fontos-
nak,CE az író születése kapcsán Jókay Józsefnek, az író édesapjának kézírása mint a
test nyomát ôrzô materiális jel válik a kálvinista örökség félreérthetetlen megmu -
tat kozásává: „Az apa semmit sem sejthetett arról, él-e, hal-e, ki lesz, mi lesz, mi
sor sot ér Móricz fia és születését mégis az isteni kegyelmes gondviselés különös
jó sága gyanánt jegyezte föl. Mintha csak az az isteni gondviselés valamit súgott
volna neki a csecsemô születése napján! […] Gyönyörü szabályos, olvasható öreg
betüs irása volt. Kálvinista módra irt gömbölyü betükkel, a melyeket a latinoktól
ta nultunk.”CF Az írás itt tehát úgy válik a hagyomány hordozójává, mint amelyet a
test emlékezete kvázi öntudatlanul is átörökít.
Nagy Miklós C968-as monográfiája a felütésében, részben követve Eötvös Ká -

roly eljárását, a felekezeti kérdést a szülôhely, Komárom városa kapcsán építi be
az életrajz mûvelôdéstörténeti hátterének tablójába. Fontos mozzanat, hogy a mo -
nográfus már az elôszóban elhatárolja mûvét és annak célkitûzéseit a biografikus,
élet rajzi monográfiákétól, és a hagyományos életrajzi elbeszélést a társadalom-,
mû velôdés-, illetve mentalitástörténeti kontextus ismertetésével váltja ki. A koráb-
bi életrajzok nem kevéssé érzelmes, kálvinista mítoszteremtésébôl az új félszázad
meg határozó monográfiájába mindösszesen az a száraz, számadatokban kifejezhe-
tô (és ebbéli minôségében demisztifikáló) társadalomtörténeti tény kerül át, mely
sze rint Komárom népességének többsége az író születésekor katolikus, „a más val-
lásúak – köztük az igen népes református tömb – a lakosság több mint negyven
szá zalékát tették ki ekkor.”C5 A mítosztalanítás törekvése a biográfia, és különösen
a gyermekkor ábrázolásában már Zsigmond Ferencet is arra a megoldásra vezette,
hogy a kálvinista eredet mítoszteremtô elbeszéléseit „kiszerkessze” az életrajzból,
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és a kulturális szocializáció felekezetitôl nem függetleníthetô mûvelôdési sajátos-
ságairól az író iskoláztatására fókuszálva beszéljen.C6 A Zsigmond-monográfia eb -
ben az összefüggésben azért is tekinthetô paradigmatikusnak, mert a pozitivizmus
bi ografikus monográfiáival szemben ez a munka merôben új eszményeknek és cé -
loknak kíván megfelelni. Feladatát nem a szerzô életrajzi bemutatásában, illetve a
mû vek és az életrajz egyes mozzanatai között kimutatható hatásösszefüggések fel-
tárásában látja. Sokkal inkább azoknak a formaelveknek a rendszerezésére vállal -
ko zik, amelyekre a mûvek hatása visszavezethetô, és ebben a komparatív eljárás is
fontos szerephez jut. Sôtér István monográfiája hasonlóképpen a mûvekhez való
oda fordulás és a mítosztalanítás jegyében jár el akkor, amikor „a zsoltározó kálvi-
nista házak” mesevilágának leírását a Mikszáth által megalkotott és a Jókai-életre-
génybe illesztett komáromi legendárium legsikeresebb képei közé sorolja.C7 Az író
ha bitusának leírásakor azonban Sôtér nem egyszerûen eltekint a biografikus ha -
gyo mány kálvinista mítoszteremtésének gyakorlatától: „A Jókai-ház szeretôn szigo-
rú levegôje a protestáns nevelôelvek diadalát hirdette s így nem gyôzünk eléggé
csodálkozni rajta, mily kevéssé volt puritán vagy akár protestáns jellem Jókai Mór!
Nem mintha felekezeti hûségét akarnók megcsorbítani ezzel, hisz köztudomású,
mily becsületes, kitartó fia volt ô egyházának, mily példaszerûen tudta össze-
egyeztetni a legritkább vallási türelmességet azzal a hittel, amelyben felnevelke-
dett. Mégis, ha a katolikus és protestáns megjelölést nem vallási, hanem jellem -
meg határozó értelmében vesszük, Jókai inkább »katolikus«, mint »protestáns« alkat:
pom pakedvelése, érzelmi és képzeleti szélsôségek iránti hajlama, lágysága, festôi-
sége: mind kevéssé protestáns tulajdonságok!”C8

Sôtér tehát a mítosztalanítást úgy hajtja végre, hogy a kálvinizmus vagy feleke-
zeti hovatartozás kérdését az emberi habitust, mentalitást meghatározó tényezôk-
ké retusálja. A kálvinista hagyományt azonban nem csupán az életrajzi mitológiá-
ról kapcsolja így le, a mitologikus-misztikus életrajzi elbeszélések kiiktatásával. A
Né meth G. által „kiemelô kisebbségiként” aposztrofált kulturális eredetet Sôtér egy
ra dikális lépéssel iktatja ki a Jókairól folyó diskurzusból, úgy, hogy sem a nevelô-
dési hagyomány fontosságát, sem pedig a mûvek olvasásához ajánlott pretextusok
körének kérdését ne kelljen érdemben érintenie. A biografikus monográfiák logi-
káját fordítja ki akkor, amikor a felekezeti vagy kulturális eredet kérdését nem a
szerzôi karakter magyarázataként építi be az érvelésbe, hanem éppen ellenkezô-
leg, a karakter jellemzô vonásai alapján keresi a megfelelést vagy hasonlóságot a
fe lekezeti kulturális sztereotípiákkal való összevetésben. Végül ezen az úton jut el
arra a monografikus hagyomány eredetmítoszainak nem kis cinizmussal ellent-
mondó következtetésre, amely szerint Jókai karaktervonásaiban inkább a többségi,
katolikus mentalitással összekapcsolt sztereotípiákat látja megtestesülni. A feleke-
zeti kulturális hagyomány kérdését ezzel nem csak a mítoszgyártás szolgálatából
iktatja ki, de lényegében el is súlytalanítja. Egyrészt, mert annak hatását nem mint
a szövegeket és az életmûvet meghatározó tényezôt, hanem egyszerûen az embe-
ri viselkedés többféleképpen megítélhetô tünetegyüttesét kezeli. Másrészt, mert ez
a tünetegyüttes Sôtér értelmezésében, a kockadobás elve szerint valójában bármi-
féle mintázatot kiadhat, függetlenül a mûvelôdés (Bildung) processzusának faktu-
maitól, lé nyegében megtagadva ezzel a hagyomány és az azt alkotó szövegek

86



autoritását. Fábri Anna társadalom- és mentalitástörténeti irányultságú monográfiá-
ja, a Jókai-Ma gyarország „Vallás” címû fejezetében azonban mégiscsak azt erôsíti
meg, amire Né meth G. elemzése is felhívta olvasója figyelmét,C9 nevezetesen, hogy
az olvasatok pretextusainak megválogatásánál nem volna szabad eltekinteni attól a
vallási-kulturális és mûvelôdési hagyománytól, amely a „felemelô kisebbségi” kál-
vinizmusból következik. Fábri pontos statisztikai adatokkal bizonyítja, ami a szor-
galmas Jókai-olvasónak inkább csak benyomása lehet: „a reformátusság mint men-
talitás mindvégig értékes marad az író szemében.”DB A szerzô által vizsgált D9
regényben a pozitív fôszereplôk túlnyomó többsége református vallású, nem is
beszélve a mûvekben szereplô regényhôsök felekezeti arányairól. Fábri Anna ada-
tai szerint az elbeszélô Jókai megfordítja az arányokat a „felemelô kisebbség” javá-
ra, amely a re gények univerzumában többségként jelenik meg.
Az elsôdleges kanonizáció másik olyan sarkalatos pontja, amelyet a felejtés

eme megtartó, megôrzô funkciójának mûködésére példaként hozhatunk, Jókai re -
gényeinek hírlapi megjelenésével, vagyis a tárca kérdésével kapcsolatos. Szabó
László C9BF-es könyvének XXI. fejezete tulajdonképpen egy bibliográfia, amely a
szerzô mûveit idôrendben veszi számba, áttekintést ad Jókai kiadóiról, fordítóiról.
Sza bó a tárcák esetében a regények elsô megjelenéseként mindig a napilapot adja
meg, és a könyvformátumú kiadást csak a kronológiának megfelelô helyen,
késôbb szerepelteti, a maga természetességében kezelve azt a tényt, hogy a regé-
nyek közül a legtöbb eredetileg tárcaként látta meg a napvilágot.DC Zsigmond Fe -
renc, az elsô rendszeres monográfia szerzôje C9DF-ben, könyve utolsó elôtti feje-
zetében, külön alfejezetet szentel a tárcaregény kérdésének. Hogy a tárcát Zsig -
mond sem tartja egyértelmûen és kommentár nélkül magasirodalomnak, az már a
fe jezet különállásából is kiderül: a Jókai „Elôadó mûvészetérôl” szóló részben tér
ki a »tárcaregény« problémájára. Ezúttal elméleti oldalról is körüljárva a kérdést, hi -
szen a tárcaközlések (irodalomtörténeti) tényét az egyes regények tárgyalásánál
minden esetben nyilvánvalóvá teszi. Zsigmond véleménye, kortársaiéhoz hasonló-
an, nem túl hízelgô a tárcaregény mûfajáról: „A regény gombamódra való szaporo -
dása és egyúttal degenerálódása a hírlapírással kötött érdekházasság gyümölcse.
Ez a házasság a XIX. század második negyedében jött létre, s azóta szakadatlanul
tart. A „tárcaregény” szerzôjére az áldatlan frigybôl igen kétes értékû örökség há -
ramlik legjobb esetben is: a gyors elhíresedés, mely minél túlzóbb, annál kikerül -
he tetlenebb bukásban végzôdik. A regényköltô akarva-akaratlanul újságíróvá ved-
lik, még jó, ha csak félig.”DD Zsigmond azonban a „tiszta irodalom” eszményét sem
tartja általános érvényûnek; az irodalmi jelenségek körébôl ugyanis nem zárja ki
eleve azokat a mûfajokat és mûveket, amelyek a l’art pour l’art ideológiájával
összeegyeztethetetlennek bizonyulnak. Lényegesnek látja, hogy a tárca olvasókö-
zönsége nem ezrekben mérhetô, mint a könyvé, hiszen a tárca a tömegolvasóhoz
szól; ami persze az író részérôl „engedményt” és „alkalmazkodást követel”.DE

Azt is felismeri azonban: a tárca alkalmas lehet a nagyközönség ízlésének a fej-
lesztésére, az olvasóvá nevelésre. A hetvenes évek óta, amikor az irodalomtudo-
mány érdeklôdése a triviális mûfajok, a szórakoztató irodalom és általában a kul-
túra populáris regisztere felé fordult, a tárca problémája beiktatódott azon témák
so rába,DF amelyek a tudományos-kritikai reflexió „legitim” tárgyát képezik (vagyis a
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normáltudomány elfogadott kutatási témája lett az irodalomtudományon belül is,
legalábbis megnyílt ennek lehetôsége). Ezért is lehet meglepô az a természetesség,
amellyel Zsigmond Ferenc jó félszázaddal korábban, C9DF-ben a népszerû iroda-
lom, a tárca kérdését vizsgálja. Az irodalmi jelenségeket három regiszterhez sorol-
ja, amikor különbséget tesz a csak keveseket megszólító elitirodalom; a mûvelt
nagy közönséget mindennapi, ám nívós olvasnivalóval ellátó népszerû irodalom
vagy lektûr; valamint a szépirodalom határain „kívül” esô ponyvairodalom között.
Lé nyeges felismernünk, hogy nem a(z esztéta) modernség elitista pozíciójából be -
szél: álláspontja józan, pontosan méri fel a modern médiatársadalom napi realitá-
sát. Míg az elitirodalom szerinte párszáz ember ügye, „milliók azok, akik belátható
ideig kívül fognak maradni a mûvészet országának legtágabban értelmezett határa -
in is és a ponyva-irodalom nomád sátrai alatt tengôdnek innen-onnan zsákmá-
nyolt, gazdátlanná vált, dirib-darabra töredezett szellemi hulladékon.”D5 A kettô kö -
zött azonban feltételez Zsigmond egy általa százezres nagyságrendûre becsült réte-
get, amely igényli a színvonalas olvasnivalót, amely bár a népszerû, de még szép -
irodalom fogyasztója. Ezt az olvasói réteget az a mûvelt középosztály alkotja,
amely nek igényét az „értékes szellemi táplálékra” mennyiségileg sem egyszerû ki -
elé gíteni. A könyvkiadók nagyüzemei olyan ipari vállalkozások, amelyek e közép-
osztály formálta piac számára termelnek, de amelyek mindeközben nem zár -
kóznak el a mûvészettôl, sôt, foglalkoztatják, munkával látják el a mûvészeket.
Zsigmond tehát elfogadja a mûvészeti piac létezését, amely szerinte nem annyi-

ra kizáró ellentétes, mint inkább megengedô, hozzárendelô viszonyban áll az elit-
kultúra kevesek számára hozzáférhetô experimentális mûvészetével. Jókait ebben
a kontextusban nevezi „a magyar irodalomnak legnagyobb, a világirodalomban is
minden idôk egyik legnagyobb tárcaregény-írójának”.D6 Aki, miközben a tárcare -
gény írók többségéhez hasonlatosan százezreket szólított meg, vagyis regényeivel
egy szélesebb publikumnak kínálva értékes lektûrt, képes volt regényeivel a vájt
fülûek számára is, esztétikai-magasirodalmi élményt nyújtani. Jókai „önmaga sem
tud ja megrontani mûvészetét, akaratlanul is, a rideg ûzleti forrásból csöppenô
sanyarú napszám mellett is a mûvészet megfizethetetlen és eltanulhatatlan értéke-
ivel gyönyörködteti publikumát.”D7 A monográfus szerint „tehetsége éppen a nagy -
üzemszerû gyors alkotásra volt teremtve, világjáró képzelete úgy ontotta az origi-
nálokat, mint egy kisebbfajta sokszorosító gyár a reprodukciókat.”D8 Zsigmond
tehát a tárcaregényt az irodalom önálló megnyilvánulási formájaként kezeli,
amelyben éppen annyi esélye van az esztétikailag értékes mûalkotásnak megszü-
letni, mint az irodalom korábban már kipróbált alakulataiban, amelyek elsôsorban
a könyv médiumában váltak hozzáférhetôvé a szükségszerûen sokkal szûkebb
keresztmetszetû olvasóközönség számára. Azt a látszólagos ellentmondást, hogy
Jó kai eme (kettôs értelemben is) népszerû regényei egyúttal az esztétikai kánon-
ban is elôkelô helyet vívtak ki maguknak, Zsigmond azzal az írásmóddal magya-
rázza, amelyet ma „kettôs kódolásnak” neveznénk. Zsigmond argumentációjában
Jókait tehetsége, írói alkata predesztinálta arra, hogy tárcaregény-íróvá váljék. Egy -
részt, mert számolt az irodalmi kommunikáció realitásával, másrészt, mert a tárcá-
ban ismerte fel kora legjobban „mûködô” médiumát, amely a közönség számára a
C9. század második felében messze a leghatékonyabb hozzáférést biztosította a
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regényekhez.D9 A fejezet a továbbiakban azokat a konkrét szöveghelyeket tárgyal-
ja, amelyek a könyv médiumában „üres” utalásokként terhelik a szövegeket,
vagyis azokat az ana- és kataforákat, amelyek a tárcában a napilap más rovataiban
sze replô szöveghelyekre mutatnak elôre vagy vissza. A példák arra világítanak rá,
hogy a napilap szövegkörnyezetében még egyértelmûen referencializálható utalás
a könyvolvasó számára csak komoly kreatív befektetés árán, és csak az imaginári-
usban válhat értelmezhetôvé. A monográfus tehát reflektál arra a változásra is,
amely a transzpozíció, a szöveg tárcából, napilapból könyvbe való, intermediális
áthelyezésének eredményeképpen megy végbe. Vagyis arra, hogy a jelölôk áthe-
lyezésével a szemiózis folyamata maga alakul át.
Zsigmond Ferenc máig revelatív felismerései, korszerû argumentációja, leg-

alábbis a tárcaregény összefüggésében, hosszú évtizedekre kitörlôdtek a Jókai-ká -
nonból. A felejtés nyilvánvalóan itt is a materiális kánon megôrzését szolgáló eljá -
rásként mûködött. A marxista irodalomtudománynak a populáris kultúra, illetve a
tö megmédiumokkal szembeni gyanakvása egyfelôl arra a nyugati marxizmustól
sem idegen mûvészetfelfogásra vezethetô vissza, amely a konzumkultúra affirma-
tív karakterét mûvészet és áru kizáró ellentétes viszonyaként értette. Lényeges le -
het azonban, hogy mindazok a tényezôk, amelyek a felejtést ebben az esetben
kon stitutív metódussá tették, nem választhatóak el tisztán egymástól. Az irodalom,
a mûvészet lehetséges funkcióiról alkotott elképzelések, a társadalom és mûvészet
rendszerének egymáshoz való viszonyáról kialakult felfogások soha nem intaktak.
A médiumoknak a korszakban adott rendszerétôl éppen úgy nem függetlenek,
mint ahogyan a regény mûfajáról kialakuló konszenzusokat is meghatározzák
azon matéria tulajdonságai, amelyeknek a révén a szemünk elé, vagy egyenesen a
ke zünkbe kerülnek, netán a „fülünkbe jutnak”. A mûalkotás immanenciájának,
zárt ságának eszménye nyilvánvalóan abban a könyv alapú kultúrában gyökerezik,
amely a regény irodalmi mûfaját a könyv médiumának kizárólagosságához rendel-
te hozzá. Ugyanígy: az irodalom szórakoztató „jellege” is akkor vált (ismét) akcep-
tálhatóvá (a nyilvánosságban), amikor a pozitivizmus etikai imperatívuszait a befo -
ga dócentrikus szemléletmódok, vagy a tömegmédiumok valóságának elfogadása
váltotta fel. Szajbély Mihály Jókai-monográfiája, amely a Magyarok emlékezete
sorozatban látott napvilágot, egyfelôl úgy tér vissza a tárcaíró, illetve újságíró Jókai
sokáig retusált portréjához, hogy Zsigmond argumentációjából semmit nem vesz
át.EB Ez a mozzanat azért is tûnhet lényeginek, mert rávilágít a megôrzô felejtés
mûködésére is. Szajbély számára a tárca nem egyszerûen a regény médiuma, ha -
nem olyan közvetítô közeg, amely a populáris író, a kalandregények szerzôje szá-
mára kínál adekvát közlési formát, és ezt egy a regényekre jellemzô strukturális,
formaelvi sajátossággal támasztja alá. Jókai regénypoétikáját a Jolles által kidolgo-
zott egyszerû formák kategóriájára visszavezetve értelmezi, olyan, a mesékbôl
ismert struktúraként, amely a jó és rossz bináris oppozíciójára építi a regényhôsök
vi lágát. Vagyis Szajbély nem a zsigmondi „kettôs kódoltság” teóriájának a hagyo -
mány vonalát viszi tovább, hanem a megôrzô felejtés által törölt elemet teszi újra
„iro dalmi ténnyé”, mégpedig úgy, hogy az ezredfordulóra jelentékenyen átalakult
iro dalomfogalom tágasságát használja kontextusul. A felejtést kikényszerítô ok,
vagyis részint a mûfaj, az alkalmazott mûforma, illetve a használt médium popula-
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ritása – nagyon leegyszerûsítve: a populáris regiszterhez való tartozás – ugyanis
ebben az új irodalomfogalomban már nem olyan tényezô, amely akár a szöveg-
hez, akár a kánonhoz való hozzáférést meggátolhatná. Az is nyilvánvaló ugyanak-
kor, hogy mindkét vizsgált elem (Jókai „kálvinista racionalizmusa”, illetve a tárca-
regényírás), amelyet a kanonizációtörténet évtizedeken át sikeresen helyezett tör-
lés alá, vagyis a felejtés révén volt csak képes hatékonyan kezelni, ugyanazoknak
a diszkurzív ke retfeltételeknek vált kiszolgáltatottá, ezért sem alaptalan a két
törlési mûvelet kö zött kapcsolatot keresni.
Erre az összefüggésre minden bizonnyal a leginkább akkor világíthatunk rá, ha

egy konkrét szöveghely értelmezésén keresztül kísérletet teszünk a törlés feloldá-
sára. A kôszívû ember fiai Jókai talán legismertebb regénye: mindmáig kötelezô ol -
vasmány, a regénybôl készült filmadaptációEC egy évtizeddel ezelôtt még a leg -
népszerûbb magyar filmek sorába tartozott, a legkülönfélébb televíziós csatornák
má ig kötelezô programeleme március C5-én. Korcsmáros Pál képregényt készített
belôle.ED A regény folyamatosan az aktív kánon egyik legtöbb inter- és intramediá-
lis hivatkozással rendelkezô (metszés)pontja maradt; a Jókai-kritika pedig idôrôl
idôre megalkotta a maga érvényesként elfogadott értelmezéseit. Azok a már az
ezredforduló után született erôs olvasatok, amelyek bizonnyal hosszú idôre meg-
határozóak lesznek a regény értelmezésében,EE a regény nyelvi komplexitását vizs-
gálva elsôdlegesen arra kérdeztek rá, miként építi ki a forradalmat (újra)alkotó el -
beszélés az „új mítoszt”. Az olvasót ugyanakkor, jócskán túlra utalva a konkrét re -
gény aktualizációján, szükségszerûen konfrontálták a történelem elbeszélhetôsé -
gé nek, és ezzel összefüggésben a „történelmi regény” mûfaji értelmezhetôségének
vagy értelmezhetetlenségének, illetve a nemzeti „mitológia”, a mítoszalkotás prob-
lémájával is. Wéber Antal szerint Jókai regénye azért válhatott igazi kultuszregény-
nyé, mert több, „önmagában is legendásított eseményt emel” a narratíva csomó-
pontjaiba.EF „Jókai a szabadságharc e kultikus regényét nem úgy írta meg, mint va -
lami poetizált történelmi epizódot, hanem egy olyan romantikus regényt írt, amely
a történelmi emlék megörökítésével együtt „szabályos” kalandregény, amelyben az
emlékezet és a fantázia kölcsönviszonyban vannak egymással, s olyan „érdekfeszí-
tô” cselekménysort alkot, amely megfelel a szélesebb publikum ilyen irányú elvá-
rásainak.”E5 Az „új mítoszt” alkotó, vagyis kultikus regény népszerûsége tehát sze-
rinte nem egyszerûen arra vezethetô vissza, hogy az elbeszélés valójában a pozitív
kö zösségiAnemzeti identitás elbeszélését alkotja meg, hanem arra is, hogy a
népszerû irodalom olvasói számára is ismerôs regénypoétikai konstrukciót követ.
A kalandregény populáris regiszterhez való kötôdése kapcsán ugyan nem kerül
szó ba a tárcaregény problémája, Wéber mindazonáltal éppen a regény poétikai
megalkotottságának a szintjén reflektál arra a feszültségre, amely a nemzeti irodal-
mi kánonhoz való tartozás és a populáris regiszterben való (egykori) jelenlét (ép -
penséggel kivételesnek sem nevezhetô) egyidejûségét illeti.
Eisemann György és Bényei Péter invenciózus olvasatai szintén nem kerülik

meg sem a „mítoszalkotás”, sem pedig a regény mûfajiságának a problémáját, a
po puláris regiszterhez való tartozás kérdése azonban ezekben az értelmezésekben
nem vetôdik fel. Mind Eisemann, mind Bényei a szöveget vizsgálják, nyelvi mû -
alkotásként, vagyis a Jókai-olvasásnak ahhoz a Zsigmond óta akár lappangónak is
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nevezhetô hagyományvonalához térnek vissza, amely a regények „kettôs kódolá-
sából” indult ki. Míg Bényei Péter egyik premisszája, hogy a szöveg ellenáll a tra-
dicionális mûfajfogalmakra alapozott olvasási stratégia mûködtetésének, addig
Eise mnann György a „forradalom” elbeszélhetôségének nyelvi-filozófiai megala -
po zásából vezeti le a regény narratív stratégiáinak értelmezését. A két, komplexi-
tásában példaértékû szöveganalízis érintkezési pontja, hogy mindkettôben komoly
szerepet kapnak a mitológiai és bibliai allúziók és intertextusok, bár szerepüket a
két értelmezô igen eltérôen interpretálja. Bényei Péter szerint a hasonlításba be -
vont elemek „valamennyi mítoszra rájátszanak: az antik, a keresztény, ôsmagyar
mi tológiai párhuzamok révén a jellemek egyedisége archetipikus jelentést kap, az
események történeti behatároltsága pedig a stabil világrendet magában hordozó
eredet-elbeszélések felôl általános értelmet és legitimációt nyer.”E6 Eisemann
György szerint ezek az intertextusok funkciójukat tekintve kulcsszerepet játszanak
(a gyakran egymással ellentétes) párhuzamos olvasati lehetôségek kiépülésében.E7

A tanulmány egyik korszakos érdeme, amellyel ténylegesen új fejezetet nyit a
Jókai-olvasás történetében, hogy rámutat arra a sajátos poétikai, szövegalkotási
eljárásra, amely a nyelvi szekvenciák literális jelentésével szemben, az intertextus
ré vén mûködésbe hoz egy „másik”, sokszor a szó szerintivel ellentétes értelmezô
dinamizmust. „Az intertextus háttérjelentése tagadja a textus jelentését, pontosab-
ban a „törzsszöveg” értelmezhetôsége a „vendégszöveggel” szembesítve alakítható
ki, szemantikai ellentétet tárva fel a történet és elbeszélés viszonyában. (Ponto sab -
ban: a citátumokkal való beszéd ellipszist képez a narratívában.)”E8 Ha a Németh
G. által „racionalista kálvinizmusként” aposztrofált felekezeti-kulturális hagyomány
a maga szó szerintiségében nem is tematizálódik ezekben az értelmezésekben, jól
lát ható, hogy a regény szövegszervezôdésének vizsgálatánál mindkét elemzô kie-
melt jelentôséget tulajdonít a Roland Barthes által „kulturális kódnak” nevezett
jelentésalkotási szint szerepének. A keresztény mitológia, a göröghöz hasonlato-
san, azért válhat kitüntetett szövegszervezô réteggé, mert az intertextusoknak ép -
pen ez a rétege lehet alkalmas arra, hogy létrehozza az olvasás folyamatában az
iró nia retorikai alakzatát. Az irodalomtörténeti diskurzusból a „mítosztalanítás” el -
járásai révén kiiktatott kálvinista felekezeti-mûvelôdési hagyomány pretextusainak
egy része tehát a keresztény mitológiához kötôdô szövegek kapcsán tér vissza az
ér telmezések kontextusába.
A „magyar Times”,E9 a „Politikai és közgazdászati napilap”, amelynek reggeli

kia dásában a tárcaregény C869-ben megjelent, vélhetôleg jelentôsen tudta bôvíte-
ni olvasói táborát a regény folytatásos közlésével. Hiszen ezek az epizódok olyan
ol vasókat is megszólíthattak, akikre a lap állandó rovatai kevéssé számíthattak, be -
leértve magát a tárcarovatot is. Ez utóbbinak Jókai mindvégig kitartó feuilletonistá-
ja maradt, még akkor is, amikor szerkesztôként már nem vállalt részt a napilap
elôállításában. A reggeli és esti kiadás tördelése, hasábtagolása eltér egymástól: a
reggeli kiadás öthasábos, míg az esti három, ám az állandó rovatok többnyire azo-
nos körbôl kerülnek ki („A Hon magánsürgönyei”, „Gabonabörze”, „Árfolyambörze”,
„Ár  kelet”, „Új vállalatok”, „Galanterie-cikkek”, „Pártélet”, „Külföld”, „Újdonságok”,
„Köz gazdá sza ti rovat”, „Vidéki tudósítások”, „Vegyes”). A lap struktúrájában a C9.
szá zad második fe lének hagyományosabbnak tekinthetô hasábtagolását követi. A
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mai olvasó számára nehezen áttekinthetô, olykor szinte kaotikus a lapszerkezet. A
hasábokon az egyes rovatok hosszanti irányban folyamatosan futnak végig, csupán
a tárca, a vonal alatti rész tagolódik úgy, hogy párhuzamosan, mind az öt hasábon,
a lap alsó harmadának teljes terjedelmében követhetô a szöveg. Az esti kiadásban
az is gyakran elôfordul, hogy a tárca nem különül el a többi rovattól. Az C869. janu-
ár CE-i esti kiadás tárcája jó példa erre: „Deákkori emlékek” címmel közölnek foly -
ta tá sokban visszaemlékezést a debreceni református kollégium életérôl. Bár tipog-
ráfiailag mégis elkülönül annyiban, hogy a rovat címe (ellentétben a többi rovatéval)
csupa nagybetûvel szedett, a szöveg itt is a hosszanti hasábtagolás szerint halad. A
reggeli kiadás tárcája, ahol A kôszívû ember fiai olvasható, ennyiben világosabban
elválik a lap egyéb tartalmaitól. Ez a kikülönülés más lapokhoz képest akkor
különösen feltûnô, ha megfigyeljük, milyen tartalmak jelennek meg azokon a na -
pokon a tárca helyén, amikor nem hoznak le regényfolytatást. A vonal alatti részen
ugyanis ilyenkor nem csupán a más lapoknál szokásos feuillleton-tartalmakkal
(könyvismertetés, kulturális hír, ismeretterjesztés) találkozhatunk. A Hon gyakran
itt közli négy hasábon „A pesti börze hivatalos árjegyzékeit”, a „Vaspályák menet-
rendjét” Pest és Bécs, valamint Pest és Kassa között, valamint a „Bécsi börze” árfo-
lyamait. A regény folytatásos közlése általában a hét négy napjára korlátozódik, a
pén tek, szombat, vasárnapi regénytárca igen gyakori, de összességében mégsem
igaz az, hogy a folytatás megjelenése a hét konkrét napjaihoz volna köthetô, még
ha gyakran ismétlôdô szekvenciákról beszélhetünk is. Ha a Luhmann-i három, tö -
megmédiumra jellemzô programsáv meglétét vizsgáljuk, a tagolódás még nyilván -
va lóbb: a reggeli kiadásban a hírek programsávja mellett megjelenik a tárcaregény,
vagyis a szórakoztatás, valamint a reklám programsávja, ami az esti kiadásban álta -
lá ban nem szerepel.

A kôszívû ember fiai egyik több szempontból is kulcsfontosságúnak tekinthetô
je lenete A Hon C869. január CE-i számában olvasható. A Kritikai Kiadás „A temeté-
si ima” címû fejezetének ez a második része, amelyben a fejezetcímül szolgáló
„ima” ténylegesen szerepel.FB Mint az a fentiekbôl is világosan kiolvasható, ebben
az esetben a tárca kontextusát a napilapban olyan pártpolitikai és fôleg gazdasági
hí rek összessége képezi, amelyek kevéssé alkalmasak arra, hogy a korabeli olvasó
számára a szöveg jelölôinek és utalásainak konkretizálásához valamifajta referenci-
amezôt hozzanak létre. A szövegnek ez a fajta különállása tehát a referenciaképzés
lehetôségeit máshová helyezi át, az olvasót inkább kivezeti a napi hírek kontextu-
sából, és megemeli annak a saját életvilágbeli tapasztalatnak a szerepét, amellyel
az olvasó a temetéssel és az imával kapcsolatosan általában rendelkezik. A szöveg -
résszel párbeszédképes vagy orientáló jellegû szöveg lehet azonban az esti kiadás
tár cájában folytatásokban megjelenô, a Debreceni Kollégium életét, hagyományait
bemutató sorozat. Az ima, illetve az érintett két epizód értelmezésénél ez a tárca
azért is kerülhet kulcspozícióba, mert a január CD-i epizód, vagyis az „imát” elôké-
szítô szövegrész több deixise is a debreceni kollégiumhoz, illetve a „fôiskolai can -
tus hoz” utalja az olvasót. Az epizód (és a regényfejezet) felütése egy ellipszis („A
kô szívû ember temetése csak egy hét múlva ment végbe”FC). A temetés idôpontjá-
nak kijelölését az elbeszélô négy okkal magyarázza, amelyek közül kettô már a te -
metés elbeszélésének inszcenírozását vetíti elôre, vagyis proleptikus funkcióval
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bír. Az el nem beszélt egy hét az elbeszélô szerint a távolról érkezô és nagyszámú
résztvevô, valamint a mesteremberek mellett két okból szükségeltetett. Egyfelôl,
hogy a „nagytiszteletû és fôtisztelendô” urak megírhassák a gyászbeszédet; másfe -
lôl, hogy a debreceni kántus „egészen új harmóniákat” betanulhasson.FD A teme-
téssel kapcsolatosan azt a két pontot emeli ki a narrátor, amelyben a halott véga -
karatát az özvegy, fogadalma szerint, megszegi, sôt, éppenséggel az ellenkezôjébe
for dítja át. A végakarattal való szembefordulás, illetve a haldokló kérésének negli-
gálása nem csak a legsúlyosabb tabutörés. Olyan tudatosan vállalt bûn, amelynek
je lentésessége, és deklaratív szándéka az olvasó számára a késôbbiekben egyér -
telmûvé válik, a lapolvasók számára pedig már ebben az epizódban, amikor az el -
beszélô két nézôpont folyamatos váltogatásával beszéli el a templomi szertartást. A
har madik személyû, tudósító jellegû elbeszélôi szólamot idôrôl idôre megakasztja
Ri deghváry szólama, aki a mellette ülôvel beszélgetve kommentálja a történteket,
és ebbôl a párbeszédbôl nem csak a beszélgetôpartner, de az olvasó is értesül
arról, hogy az özvegyen kívül más is tudott az elhunyt (végül is ignorált) végaka-
ratáról. A következô epizódban azután, a temetési ima normaszegése utólagos ma -
gyarázattal szolgál az elsô tabutörésre (nevezetesen arra, hogy a végakarat szerin-
ti zsoltárok helyett a Nabucco híres Rabszolgakórusát, vagy közkeletû nevén Sza -
badságkórusát énekli el a kántus). A kántus lényeges szerepet játszik az epizód-
ban: maga is eszköze, sôt, társtetteseFE lesz a tabutörésnek, a haldokló akaratával
szembeni „lázadásnak.” A recepció által elsôsorban heroikus anyafiguraként értel-
mezett Marie döntése azonban korántsem egyértelmû akkor, ha ezt az epizódot a
lap ban olvassuk. A debreceni kollégiumról szóló tárcasorozat már címében jelzi
(„De  ákkori emlékek”): visszaemlékezést közöl. Vagyis a kálvinista felekezeti kultúra
nagy múltú intézménye ebben az esetben a tárcarovatban nem a fikciónak, hanem
a valóságot megcélzó kulturális újságírásnak lesz a tárgya. Ez pedig olyan kontex-
tust kínál a lapolvasó számára, amely felerôsíti a kántusra való regénybeli hivatko-
zásnak a valóságillúzió megteremtésére irányuló törekvését, illetve ennek a hatá-
sát. Az intézmény történeti és emlékezeti realitása, amelyet a párhuzamos tárca
kon textusa kínál a két temetési epizód kapcsán, az olvasót nem engedi át „mara-
déktalanul” a fikció világának. A temetési epizódok értelmezése ezáltal olyan
keretbe kerül, amelyben a szabadságharcot elbeszélô fikció aligha képes felülírni
az olvasóban élô morális és szokásjogi imperatívuszokat, amelyek felekezeti hova -
tar tozástól függetlenül kötôdnek a keresztény temetéshez; az elhalálozott végaka-
ratának nem teljesítését nemcsak az emberek közötti, de az Istennel való érintke-
zésben is „elszámolandóként” tünteti fel. Az Ószövetség végakaratainak ráadásul
közös strukturális eleme, hogy a haldoklók nem csak a rájuk bízott hagyományt,
ha talmat és feladatot adják át, de „felszólítják az életben maradókat mûvük folyta-
tására.”FF Innen olvasva Marie távolról sem idealizálható figura: fiatalon özvegyen
ma radt, bosszúálló feleség, aki nem csak ott mond ellent a meghalt férj végakara-
tának, ahol erre anyaként vagy honleányként egy másik erkölcsi törvény kénysze-
ríti. Azon a ponton is, ahol valójában semmi értelme nincs az ellenszegülésnek,
sôt. A zsoltárok fölcserélése a Szabadságkórussal ugyan olyan szimbolikus aktus,
amelyet az operasláger kontextusa (és az intertextusként óhatatlanul belépô szö-
veg) a szabadságharc elbeszélésébe helyezve érzelmileg legalábbis motivál, de
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ezzel együtt is olyan gesztus, amelyre nem feltétlenül talál az olvasó maradéktalan
és kielégítô magyarázatot. Két okból sem. Egyfelôl, mert a nemzeti összetartozás és
ellenállás szimbolikus kifejezésére pl. a 9B. genfi zsoltár a C7. század óta használatos
volt egyfajta „néphimnuszként”. Másfelôl, mert a narrátori szólam azt is tudtul ad ja,
hogy a dallamot, amelyet az „operábul ismerünk” az alkalomhoz illô szöveggel ad ták
elô. Vagyis az eredeti szöveg nem hangzik el, az ismerôs kórus új szö veget kap.
Az epizód folytatása az imajelent értelmezése szempontjából is lényeges lehet.

Az ellipszist kommentáló harmadik személyû, omniszciens elbeszélést ugyanis vá -
ratlanul, a narrációba mintegy „idegen testként” beékelôdô egyes szám elsô sze -
mélyû kitérô szakítja meg. Az elsô személyû közlés beszélôje a gyermekkorá ra
vissza tekintô elbeszélô, aki a már-már intim, gyermekkori halál- illetve temetés-
 tapasztalat felidézésével késlelteti a történetmondás, a „regény” elbeszélésének
foly  ta tását. Bár grammatikai értelemben a kitérô nem tartalmaz vocativust, az egyes
szám elsô személyû, személyes névmással kezdôdô mondat mégis az elbeszélô ol -
vasóhoz való odafordulásaként, megszólításaként lép funkcióba („Én sok temetést
lát tam életemben.”), mintegy arra szólítva fel a párbeszédre hívott olvasót, hogy az
el beszélendô Baradlay-temetést vesse össze majd saját tapasztalati tudásával. Jókai
egyébiránt nagyon jól ismerte a temetéseket: „temetôgyerek” volt maga is, egyik
önéletrajzi írásából, Az én iskolatársaim címû visszaemlékezésébôl ez is átlépett a
késôbb felejtéssel sújtott Jókai-mitológiába.F5 A református temetéseken a C9. szá-
zadban általános volt, hogy iskolás fiúk énekeltek, ami ellen az egyház elôször
C889-ben emelt szót, és a századfordulón már tiltották.F6 A korabeli olvasó számá-
ra a temetés (alapszövetét tekintve kivonatos) elbeszélése, a narratológiai értelem-
ben vett jelenetig, ahol Lánghy „imájával” az elbeszélés tempója radikálisan lelas-
sul, és az elbeszélt idô valamint az elbeszélés aktusának az ideje fedésbe kerülnek
egymással, inkább tûnhetett realisztikusnak, deskriptívnek, olyan esemény elmon-
dásának, amely a saját tapasztalati valóságával egyezônek bizonyulhatott. Eötvös
Ká roly A Jókay-nemzetségben hosszadalmas passzust szentelt a C9. század közepi,
re formátus nemesi temetések leírásának, aprólékosan kitérve a temetési szertatás-
ban részt vevô két vagy három pap feladatára, és ismertetve azokat a retorikai
megoldásokat, amelyek a funkciókat elkülönítették.F7 Eötvös részletezô visszaem-
lékezése akkor is igazolhatja azt a feltételezésünket, hogy a korabeli olvasó szá-
mára a temetés leírása nagyon is realisztikusnak hathatott, ha a regényben elmon-
dott beszédek mindegyikérôl (a kivonatos elbeszélés technikája miatt) az olvasó
nem rendelkezik elegendô információval. A január CD-i epizód (amely a fejezet el -
sô, a címadó „temetési ima” jelenetét elôkészítô része) a második beszéd közepén
szakad meg. Az elsô beszédrôl csupán korlátozott mennyiségû információt tudat
az elbeszélô az olvasóval, sôt, saját tudásának a korlátozottságát hangsúlyozza.
Vagyis nyomatékosan olyan „tudósítói” pozícióból indítja el a temetés „közvetíté-
sét”, amely ekkor még kizárja az elbeszélô „mindentudását.” („Annyit tudok, hogy
a fôtisztelendô úr gyászszónoklata igen hosszú volt. Maig is megvan valahol az
archívumban…”F8) Az elbeszélô ezután (most már mindentudóként) a temetésen
résztvevôk, a beszéddel egyidejû, kommentáló megjegyzéseinek közvetítésére
szo rítkozik, majd a gyászszónoklat végének elbeszélôi felvezetésében mintegy
már szemtanúként erôsíti meg: „Igaz is, hogy nagyon szépen beszélt. A homileti-
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kában nem volt párja.”F9 Az elsô és a második gyászbeszéd között hangzik el az
ope rakórus, és ez a zenei intertextus készíti elô a második beszédet, amelyben a
nagytiszteletû úr „korrekt sorozatban” búcsúztatja el a néhait az ittmaradottaktól,
„helyesen választott búcsúmondatokat adott át a megboldogult nevében”, vagyis
ebben az esetben ô kölcsönzi a hangját az eltávozottnak. Az epizód úgy ér véget,
hogy a második gyászbeszédrôl szóló tudósítás egy ponton megszakad, és a cse-
lekménynek ez az egysége, a cliff hanger eljárásnak megfelelôen, a tárcaregény
epi zódtagolásának bevált technikáját követve áthúzódik a következô epizódra.
A címadó temetési imát az elbeszélô körültekintôen készíti elô. A szertartás

leírásának mintegy a végét jelenti be, a feszültség fokozásának a tárcában jól
ismert módszerével azonban a cím már az elôzô napi epizód élén elôre jelzi azt a
megfordítást, amely a temetési szertartás idôben is kiterjedtebb, és nyomatékosabb
ré szeirôl a cselekményegység csúcspontját a regény világában is intencionáltan
súlytalannak, vagy formálisnak szánt záróaktusára helyezi át. Az elsô epizód ek -
ként, a cím segítségével, csupán elôkészítôje annak a jelenetnek, amelyet a szerzô
a második (január CE-i) részben „tesz hozzáférhetôvé” az olvasó számára. Ha
könyvformátumban olvassuk a fejezetet, akkor a feszültségkeltésnek ez a módja
olyan fokozásként értelmezhetô, amelyben a címben elôrevetített csúcspont a feje-
zet végére kerül, annak lezárásaként, tetôpontjaként rekeszti be a cselekmény
adott szakaszát. A Hon tárcájában azonban az olvasónak január CD-én be kellett
érnie azzal, hogy a várhatóság szerint szervezôdô „temetési tudósítás” a címben
elôre jelzett fordulat vagy csattanó elôtt hirtelen lezárul. A következô tárca (vagyis
az alábbiakban vizsgálandó szövegrész) elsô mondatai ekként olvashatóak az
elôzô, hosszas leírásra való visszautalásként, az elôzô rész rövid összefoglalása-
ként. „Végre az is elmúlt; vége lett éneknek, gyászbeszédnek, búcsúztatónak”.5B Az
elbeszélô részint az ellentét eszközével vezeti be a címben már elôre vetített csúcs-
pontot: az átkötô mondat lakonikus tömörsége („Még egy rövid szertartás volt hát -
ra”), a határozatlan névelô akár az irónia retorikai alakzataként is olvashatóvá teszi
az elbeszélôi kijelentést. Az állító modalitású, átvezetô mondatok neutrális hang-
neme itt kiegészül még egy elemmel: az elbeszélô az olvasó tapasztalati tudását is
já tékba kívánja hozni: „Amidôn a koporsó örök nyugalma helyére letétetik, egy
végsô ima mondatik el fölötte – bevett szokás szerint a helyi lelkész által.”5C Az el -
beszélô mindössze három rövid mondatot szentel a lelkész „bemutatásának”. Az
in formációk szûkössége azonban éppen annak a néhány mozzanatnak a fontossá-
gát hivatott hangsúlyozni, amelyeket az elbeszélô mégis megoszt az olvasóval. A
narrátor itt is távolságot tart attól az információtól, amit az olvasó tudtára ad: arról
számol be, miért „szokták” Lánghy Bertalan tiszteletest „öreg kurucnak” nevezni
(mások). A második mondatban két hasonlítás következik,5D amelyek a lelkész
szó noklatainak szubverzív hatását hivatottak érzékeltetni; az utolsó pedig retorikai
értelemben az irónia eszközével él: hiszen az elbeszélô olyan döntést igenel („Jól
volt intézve”), amelynek az elbeszélés nyelvi aktusával éppen az ellenkezôjét hajt-
ja majd végre („hogy csak egy imádság bízatott rá, mert ha búcsúztatóját végezte
vol  na a megboldogultnak, azt az élve maradtak majd nagyon megemlegették vol -
na”). Az „öreg kuruc” illetve „tiszteletes” azonosítás persze már önmagában is mo -
ti vált lehet, hiszen a református lelkész a „magyar” vallást képviseli.5E
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A lelkész külsejének leírását követôen az elbeszélô csupán egyetlen rövid köz -
be vetéssel megszakítva idézi az imát. Az ima az Úr megszólításával kezdôdik,
vagyis nyitóformulája megfelel az imádsággal kapcsolatos elvárásainknak, ameny-
nyiben az imádságot mondó személy Istenhez beszél. Az ima, amely következik,
közbenjáró és kérô imádság egyszerre, amennyiben Tillich szerint mindkét imád -
ság típus „azt kéri, hogy Isten irányítsa az adott szituációt a maga beteljesedése
felé.”5F A lelkész tehát egyes szám elsô személyben szólítja meg az Urat, és az ima
be szédaktusában ott következik be a fordulat, ahol a lelkész a prosopopoeia reto -
ri kájának alkalmazásával ahhoz a párbeszédhez kölcsönzi a hangját, amely az el -
hunyt és az Úr között folyik le:
„Óh, én uram, légy irgalmas azokhoz, akik életükben az irgalmat nem ismerték

soha. Ne kérdezd az elôtted reszketô lélektôl fölöttébb szigorún: »ki voltál? ki
kísért idáig? Mi hangzik onnan alulról utánad?« Ne engedd a földi párát tovább
hatni a föld felhôinél; legyen az átok vagy magasztalás. Te magasan állsz mind-
azok fölött. Mert ki védné meg, ha nem a te végtelen irgalmad a föld hatalmasát,
midôn dicsôségébôl levetkôzve elôtted áll és rettentô kérdéseidre felel: 
«Segítéd-e a nyomorultat?
– Nem! 
– Fölemelted-e az elesettet?
– Nem! 
– Oltalmazója voltál-e az üldözöttnek? 
– Nem! 
– Hallgattál-e a kétségbeesôk könyörgéseire? 
– Nem! 
– Törülted-e le a szenvedôk könnyeit? 
– Nem! 
– Kegyelmeztél-e a meggyôzötteknek? 
– Nem! 
– Szeretettel fizettél-e a szeretetért? 
– Nem! nem! és mindörökké nem!«
És ha kérdezed a föld hatalmasától, ki fegyvertelenül áll elôtted: »mire használ-

tad a hatalmat, amit kezedbe adtam? boldogítottad-e a milliókat, akik rád voltak
bízva? építettél-e az utókor számára, mely tôled várta jövendôjét? igazán szolgál-
tad-e hazádat, vagy porban csúsztál idegen bálvány elôtt? éltél-e a te nemzeted-
nek, vagy eladtad annak oltárait, melyen az én nevemnek áldozatai füstölögtek?«
Mit feleljen akkor? Kihez forduljon akkor? […] Ne vesd mérlegre hibáit és botlása-
it; számítsd be neki, hogy ô hitt abban, hogy jót cselekszik, amidôn vétkezik.
Bocsáss meg neki az égben; valamint azok megbocsátanak neki, akik ellen vétke-
zett itt a földön. Törüld el munkáinak emlékét, hogy ne legyen amirôl reá vissza-
emlékezzenek. S ha bûnhôdnie kell a vétkezônek, óh uram! Ha engesztelhetetlen
vagy egy bevégzett élet rossz mûvei iránt; ha nem bocsátod magad elé súlyosan
terhelt lelkét megtisztítatlanul, add, hogy legyen az ô vezeklése az, hogy lelke,
mely most már mindent világosan lát és nem tükörbôl többé, térjen vissza a földre
és szállja meg gyermekeit, hogy mindaz, ami az apának bûne volt, forduljon meg
és legyen a fiakban erény és dicsôség; add, hogy a haza földe, mely koporsója
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volt, amíg élt, legyen ringató bölcsôje, midôn halva fekszik benne! Hallgasd meg
uram a te szolgádnak imáját. Ámen…”55

Az a beszédcselekvés, amelyet a narrátor imaként jelent be, jól láthatólag kere-
tes szerkezetû: a nyitó és záróaktus, az Úr megszólításának két beszédaktusa közé
azonban egy sajátos, mind a népi vallásosságból, mind pedig az irodalomból jól is -
mert hangkölcsönzésre, illetve a prosopopoeia retorikai alakzatára épülô rész éke-
lôdik be. Az énekes vagy verses búcsúztatókban a pap vagy a kántor az elhunyt-
nak kölcsönzi a hangját, az ô nevében szól az élôkhöz, és vesz búcsút tôlük.56

Eötvös Károly leírásában ez a retorikai fogás az elsô és a harmadik pap beszédé-
hez kapcsolódik.57 Ebben kitüntetett szerep jut a prosopopoeia alakzatának,
amelynek fontosságára a XVII-XVIII. századi magyar költészeti hagyományban
Szentmártoni Szabó Géza mutatott rá.58 Kecskeméti Gábor Rettenetes utolsó szem-
pillantás címû tanulmányában, reflektálva Szabó Géza munkájára, arra is felhívja a
figyelmet, hogy a prosopopoeia (vagy personificatio) Szentmártoni Szabó Géza
által is tárgyalt, igen gyakori formája mellett (amikor az orátor a búcsúzó elhunyt-
nak kölcsönözve a hangját, egyes szám elsô személyben szólal meg) a halotti
beszédekben a hang- és maszkkölcsönzés másik formája is ugyanilyen gyakorinak
tekinthetô. Az az Eötvös Károly által is említett formula nevezetesen, „amikor a
szöveg által megteremtett fictio personae szerint a gyászolók vagy a halottat éle -
tében körülvett tárgyi világ elemei – épületek, használat tárgyak – szólnak a halott-
hoz, intéznek hozzá búcsúzó szavakat, s mélyítik el ezáltal a halál fölötti panaszt,
lamentációt. Maga a szónok is gyakran intéz aposztrofét a halotthoz.”59 A temetési
jelenet imájában a Kecskeméti által utóbb említett aposztroféra valóban találunk is
példát, ám a hang- és maszkkölcsönzés retorikai kiépülése az általa említett kon-
venciónak mégsem felel meg. A tiszteletes ugyanis nem csupán a halottnak, de az
Úrnak is kölcsönzi a hangját, az imitált párbeszéd lezáró aktusaként pedig vissza-
tér az ima egyes szám második személyéhez az Istenhez való odafordulásban. Ám
a feltételes módú „ha” kötôszó után ismét idézi az Úr kérdéseit a halotthoz, ame-
lyekre itt már nem az elhunyt, hanem a lelkész „felel”. A válaszok helyén azonban
kérdések állnak, olyan kérdések, amelyeket a tiszteletes intéz az imában megszó-
lított Istenhez. Ha a temetési szertartás elbeszélése az elôzô epizódban olyan rea-
lisztikus elbeszélôi „tudósításként” volt olvasható, amelyet az olvasó saját, életvi-
lágbeli tapasztalatai csak megerôsíthettek, az ima retorikai formája ezt a korábbi
„olvasóval kötött paktumot” legalábbis megingatja. A prosopopoeia retorikájával
elhangzó párbeszéd szemantikai tartalma azonban egyenesen olyan tabutörés,
amelyet az elôzô epizódban leírt tabutörések csupán elôkészíthettek, és amelyek
az elbeszélésbe ágyazott „ima” értelmezhetôségét alapvetôen más keretbe helye-
zik át. Kecskeméti Gábor elemzi azt a Kelemen Didáknak tulajdonított, Krucsay
János felett elmondott halotti prédikációt, amely Kassán nyomtatásban is megjelent
C7FC-ben, és amely szokatlanságában egyedi példa a halotti prédikációs gyakorlat-
ban. Kelemen Didák ugyanis, szakítva a halotti beszédek laudációs gyakorlatával,
szókimondó, éles kritikával illeti a halottat, ráolvasva bûneit. „A halotti beszédek
történetének rendszerszerû tanulmányozása azt hozta felszínre, hogy a nemesi
gyászszertartás retorikai keretei a laudációra méltatlan jellemvonásokkal, cseleke-
detekkel kapcsolatban kizárólag a »silentio praeterire« fogását ismerték el, és még
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az is komoly botrányt idézett elô, ha a gyászoló rokonság az implicit bírálatot az
explicit dicséretbôl hiányzó jellemzôk elhagyásának szándékosságában vélte felis-
merni.”6B Amennyiben a korabeli olvasó figyelmesen követte az elôzô epizódban
neki szóló utasítást, úgy az imajelenet retorikai kiépítettsége arra is felhívhatta a
figyelmét, hogy a sírboltnál felhangzó „ima”, ellentétben az elôzô epizódban elbe-
szélt gyászszertartással, nem olyan kázus, amely megtörtént vagy megtörténhetett
volna. Ez az összeférhetetlenség minden bizonnyal az imajelenet értelmezhetôsé-
gének egyik kulcsa. Lehetséges irodalmi elôképe pedig az egyetlen olyan gyász-
beszéd, amely szemben áll a halotti beszédek évszázados hagyományával.
Az ima által közrefogott részben Lánghy Bertalan olyan párbeszédhez kölcsön-

zi a hangját, amelyben az elhunyt nem az élôket szólítja meg, hanem az Úr hozzá
intézett kérdéseire felel. A hang- és maszk kölcsönzésének retorikája pedig a dia-
lógusban résztvevô mindkét félre, vagyis nemcsak az elhunytra, de az Úrra is kiter-
jed. A hangosan, a sírnál elmondott ima azonban, amely az Én-Te szituáció intimi-
tásán szükségképpen túllép, az Istenhez fordulás, a megszólítás nyelvi aktusában
va lójában azokat is megszólítja, akiknek a nevében imádkozik. A jelenet összetett-
ségét talán éppen a beszédhelyzet rétegzettsége, komplexitása adja. Az explicit és
grammatikai értelemben is megszólított mellett, a keretes szerkezetû imádság reto-
rikájának így rejtett megszólítottjai az élôk, akiknek a „képviseletében” is elhang-
zik az imádság. A hét kérdésre mind a hétszer „nem” a válasz, amelyet a hetedik
alkalommal háromszor ismétel a kérdezett; a „mindörökké” nem egyszerûen a
nyomatékosítást, hanem a lezártságot szolgálja, a szakrális szövegek jól ismert
záróformulájával kontrasztot képezve, az ellentét segítségével éppen a tagadás
hatását erôsíti fel. A mesei számok itt nem csak a fokozást erôsítik, hanem az elbe-
szélés fikcionalitására is ráirányítják az olvasó figyelmét. A párbeszéd lezárulása
után az imádság ismét egyes szám elsô személyben folytatódik, a második sze -
mélyû megszólítotthoz, az Úrhoz való odafordulás aposztroféi ritmikus ismétlôdés-
sel tagolják az ima zárlatát. A megtisztítatlan lélek vezeklését a beszélô az Úr hoz
forduló kérés formájában, ismételten egy megfordítással írja le: a chiasmus struk-
túrája az apai (bûnös) cselekedetek eltörlését azok visszafordításában, ellenkezô
elôjelû megismétlésében látja – a fiak által – megvalósíthatónak. 
Ha azonban az imádság szövegét a Második Helvét Hitvallással olvassuk össze,

a keretes szerkezetû imádság tényleges megszólítottja bizonyosan nem a gramma-
tikai struktúra által kijelölt „Te”, vagyis nem az Isten lesz. A beszédcselekvésnek
így ez csupán a felszíni struktúrájaként olvasható, mégpedig olyan nyelvi megol-
dásként, amely elfedi a tényleges kommunikációs aktust. „Mert azt hisszük, hogy a
hívôk a testi halál után azonnal Krisztushoz költöznek, annálfogva ôk teljességgel
nem szorulnak az élôknek a holtakért való tisztességtételeire vagy könyörgéseire,
ál talában semminemû szolgálataira. Hasonlóképpen hisszük, hogy a hitetlenek
egye nesen a pokolba vettetnek, ahonnan az istentelenek elôtt nem nyílik fel a ki -
vezetô út, az élôk bárminemû szolgálataiért sem. Amit pedig némelyek a tisztító
tûzrôl tanítanak, az ellenkezik ezzel a keresztyéni hittel: Hiszem bûneimnek bocsá-
natát és az örök életet; továbbá ellenkezik a Krisztus által való tökéletes megtisztu-
lással és az Úr következô mondásaival: Bizony, bizony mondom nektek, aki az én
be szédemet hallgatja és hiszen Annak, aki engem elbocsátott, örök élete vagyon és
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kárhozatra nem megy, hanem átalment a halálból az örök életre (Ján. 5,DF); továb-
bá: Aki megfürdött, nem szükség, hanem csak hogy lábait mossa meg, mert minde-
nestôl tiszta; ti is tiszták vagytok (Ján. CE,CB).” Amennyiben a Második He lvét
Hitvallást a regénybeli imádság paratextusaként olvassuk, úgy Lánghy Ber talan
imádsága nem olvasható másként, mint olyan anagogéként, amelynek retorikai
struktúrája azt az elsôdleges célt szolgálja, hogy elfedje az igazságot. Vagyis az el -
beszélô azért nevezi Lánghy Bertalan beszédét imádságnak, és Lánghy azért
„választja” az imádság retorikai struktúráját, hogy a második személyû megszólított
ré vén elfedhesse a kommunikációs aktus tényleges célját, a tényleges megszólítot-
takat, akik ebben az olvasatban az élôk, a három fiú, az utódok, akiket a beszéd
konkrét cselekvésre szólít fel. A purgatóriumra és a vezeklésre való utalással a lel-
kész beszéde olyan összeférhetetlenséget (vagy más aspektusból: kognitív disszo-
nanciát) állít elô, amely a regény imaginárius világában a temetési jelenet szerep-
lôi számára, és az olvasás folyamatában a regényolvasó számára is egyértelmûvé
te szi, hogy a keretes szerkezetû „imádság” csak a felszín, és az elmondott, tulaj-
donképpen politikai beszéd megszólítottjai ôk maguk.
Várkonyi filmadaptációja, amely (mint szinte valamennyi sikeres transzpozíció)

sokszor szó szerint követi a regény szövegének nyelviségét, párbeszédeit, a teme-
tési imajelenetet a regényhez képest jelentôsen módosítja. Az epizód zárlatában az
elbeszélô a következôrôl számol be: „A vén pap leghátul maradt, s midôn minden -
ki a kastély felé rohant, megfogva annak a barnaruhás leánynak a kezét, egy mel-
lékúton másfelé került. Az ô számára hiába terítettek a kastély dísztermében.”6C A
rá következô epizódban pedig a torra késve érkezô Tallérossy Zebulont azzal ülte-
ti le a pap üresen maradt székére Rideghváry: „Lesz az után a pap után még majd
több üres szék is nemsokára.” Az adott szövegkörnyezetben az adminisztrátor jós-
lata már nem csak azt jelzi, hogy a papnak politikai beszédéért lakolnia kell,
hanem azt is, hogy a regény imaginárius világában a szereplôk felismerik az ana-
gogét. Várkonyi a temetési imát eleve politikai beszédként értelmezi, és a filmnek
ezt a jelenetét azzal a képpel zárja le, hogy a lelkészt az ima közben két katona
közrefogja, s a temetésrôl hurcolja el. A felejtés konstitutív erejét a kánonképzô-
désben talán semmi nem támasztja alá jobban, mint hogy Várkonyinak ezt a meg-
oldását a film értelmezésekor olyan szükségszerû sûrítésként szokás kezelni,
amelytôl a filmadaptáció éppen idôbeni lefolyásának korlátoltsága miatt nem te -
kinthet el. A megôrzô felejtés kétségtelenül olyan eljárás, amely egy adott pillanat-
ban biztosítani tudja a szövegekhez való hozzáférést a közösség tagjai számára. Az
imajelenet anagogéja azonban arra szolgálhat példával, amire a tárcaközlés sajátos
kommunikációs körülményeinek, ana- és kataforáinak vizsgálata is: a szövegek re -
torikája is csak olyan struktúra, amely az emlékezet függvényében épül és omlik.
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HOVANECZ FRUZSINA

Részleges igazságok
VIRTUÁLIS ÉRTELEMRENDEK TÖMÖRKÉNY ISTVÁN NOVELLÁIBAN

A magyar irodalmi kánonban Tömörkény a Szeged-környéki tanyavilág életformá -
já nak irodalmi közvetítôjeként, a régió életvitelének mûvészi ábrázolójaként ka -
pott helyet. Dolgozatomban néhány tematikusan választott novella elemzésével
egy olyan szempontrendszer kialakítására teszek kísérletet, mely a mûvei értelme -
zé sében általánossá vált szociográfiai megközelítésmódot azáltal mozdítja el a
novellák szövegszervezô eljárásai felé, hogy a hangsúlyt a paraszti világ ábrázolá-
sáról a befogadói horizonton konstruálódó idegenség, másság tapasztalatára he -
lyezi. Az interpretációk, kiegészülve a kultúraelméletben bekövetkezett paradig -
ma váltás elméleti tanulságaival, talán néhány észrevétellel hozzájárulhatnak a Tö -
mörkény-újraolvasáshoz.CBD



Ami mûvei fogadtatását illeti: a korabeli olvasóközönség egy rétege bizonyos
szo ciális problémák képviselôjét látta az íróban. (Megjegyzem, hogy a Szegedi
Nap ló a „Rajz a népéletbôl” rovatban közölte írásait, e címadással is rájátszva a
tényfeltáró szerepkörre.) A korforduló irodalmi tudatát jellemzi, hogy olvasói oly-
annyira valóságosakként kezelték a vissza-visszatérô szereplôket és problémáikat,
hogy a folyóirat hasábjain hozzá is szóltak a novellákban felvetôdô témákhoz.
Ez a jelenség azonban a kritikusok ellenállását váltotta ki.C Gyulai Pál például

nem csak Tömörkény novelláit, de a nevéhez fûzôdô új mûfaj létjogosultságát, esz-
tétikai kvalitását is megkérdôjelezte. Szerinte a tárcanovellák kifejtetlenek, felü le te -
sek, mûgondot nélkülözô jellegük nem teszi lehetôvé, hogy bennük az anekdoták,
le leményes ötletek elbeszéléssé nôjenek.D

A Budapesti Szemle Tömörkényt elutasító attitûdjének másik oka a folyóirat iro dal -
mi önszemléletében keresendô. A folyóirat irodalmi köre ugyanis az értékôrzés je gyé -
ben kívánta formálni a népnemzeti esztétika kánonját úgy, hogy a nemzeti tradíció át -
szár mazásában szerepet vállaló mûveket rendezte idôrendi sorba, a ha gyomány ôr -
zésre korlátozva ezáltal a kortárs irodalom mozgásterét is. E kötelezô normává emelt
mér ce szerint tûnhettek keresetteknek, modorosaknak Tömörkény el beszélései.
Tömörkény mûvei számára valamivel elfogadóbb légkört teremtettek a század -

vé gi recepció egy másik arculatát formáló, A Hét vonzásköréhez tartozó értékmeg-
újító kritikusok. Kizárólag esztétikai szempontokon alapuló értelmezôi koncepció-
juk eleve a novella mûfaját tekintette az irodalmi megújulás letéteményesének. Mi -
vel megértéssel fogadták a saját elváráshorizontjukhoz kevéssé illeszkedô mûveket
is, kíváncsisággal fordultak a Tömörkény által megjelenített zárt világ felé, annak
el lenére, hogy idegenkedtek az író regionalizmusától.E A kicsit késôbbi Nyugat írói
elsôsorban Tömörkény magyarságtudatát, szociológiai érzékenységét értékelték,
valamint a tûnôfélben lévô paraszti kultúra ábrá zo lására irányuló igyekezetét díjaz-
ták.F A folyóirat irodalomszemléletének vidékiességet, provincializmust elutasító
jellege miatt mégis mellôzték mûveit. 
Késôbb, az C95B-es, 6B-as évek marxista irodalomtörténet-írása a realizmus va -

ló ságfeltáró esztétikája jegyében a parasztábrázolás társadalmi aspektusaira, a sze-
gényparaszti élet válságának feltárására, alakjainak élethû megjelenítésére helyez-
te a hangsúlyt.5 Méltatói, a korszak komparatisztikai elvei szerint, mûveit gyakran
az orosz realizmus világirodalmi hatásával vetették össze.6 Ugyanakkor a tanulmá-
nyok negatív konnotációjú fordulatai a kritikusok idegenkedését leplezik le, sze -
rin tük Tömörkény nem határolódik el kellôképpen a mûveiben megjelenô regio-
nális közösségtôl. Péter László például Tömörkény mûvészi látásmódjáról írja,
hogy nemcsak azonosul a „primitív paraszti szemlélettel”, de „kicsit benne is ra -
gad” az ábrázolt tanyai világban,7 Bodnár György pedig – a Tömörkény-recepció-
ban egyébként kitüntetett helyen lévô tanulmányában – az író „szociografikus szí -
nezetû” elbeszélôi modorát jellemzi úgy, hogy a narrátori szólamok is a „vállalt vi -
lág szavaiból épülnek fel”.8

Némileg eltérô álláspontot képvisel Kispéter András írása, mind az ábrázolt
témát, mind a kifejezésmódot illetôen.9 Kispéter szerint – aki mellesleg Tömör -
kényt a falusi élet eszményítésében érdekelt népies irányzathoz kapcsolja – az író
stilizálja, átformálja, átlényegíti a témául választott népéletet, hogy egy szebb, iga-
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zabb világot ábrázoljon, ahol még megmaradtak a természetes emberi érzések. Fi -
gyelmet érdemel az az észrevétele, hogy Tömörkény írásaiban a paraszti tematika
elsôsorban forma, kifejezési eszköz. Az C98B-as évek utáni idôbôl, egy-két nyelvé-
szeti szempontrendszert érvényesítô megközelítést kivéve,CB nem bukkantam Tö -
mörkény mûveinek behatóbb elemzésére. A századvég prózairodalmáról szóló ta -
nulmányok hivatkozásai többnyire ahhoz az irodalomtörténeti hagyományhoz
kap csolódnak, mely Mikszáth írásmûvészetének fényében marasztalja el Tö mör -
kény elôadásmódját.CC

Irodalom és antropológia

Összegezve az eddigieket, úgy tûnik, Tömörkény kanonizálása abba a paradoxon-
ba ütközik, hogy mûvei mûvészi értékénél ugyan mindig is többre tartották népraj -
zi vonatkozásaikat, mégis szépíróként tartja számon az irodalomtörténet. Mintha a
re cepció az esztétikai értékítéletet kerülné meg azáltal, hogy az etnográfiai szöve-
gek identifikációs aktusaként bejáratott retorikai konstrukciókat alkalmazza a Tö -
mörkény-szövegekrôl való beszédben.CD

Vajon Tömörkény irodalomtörténeti pozícióját tényleg csak akkor tudjuk ki -
jelölni, ha mûveit megpróbáljuk besorolni akár az irodalmi, akár az etnográfiai
szö vegek sorába? Napjaink szövegelméleti felfogásában egyre inkább a tudomány
és a mûvészet közötti határvonal összemosódásából adódó metakritikai távlat ér -
vényesül. A szövegmûfajok kölcsönhatásával, keveredésével, átmeneti jellegével is
szá moló szemlélet felôl nemcsak az irodalmiság meghatározásának kritériumai bi -
zonytalanodnak el, de az is kérdésessé válik, hogy egyáltalán kijelölhetô-e, miben
tér el az irodalmi szövegek diskurzusa az etnográfiai leírásokétól, vagy bármely
más beszédmódétól. Említésre méltó, hogy mind az irodalomtudomány, mind a
kul túraelmélet önszemléletét meghatározták azok az elvárások, melyek hosszú
idôn át a természettudományos egzaktság kritériumához utalták az etnográfia
szem pontrendszerét, az irodalom státuszát pedig értékmegôrzô jellegében hatá-
rozták meg. A néprajztudósok, ennek megfelelôen, objektív távolságtartásra, a
tény feltárás pontosságára törekedtek, emiatt igyekeztek korlátozni a többletjelen -
té seket, és kifejezésmódjuk tárházából kirekeszthetônek vélték a retorikai konst-
rukciókat, a fikcionálás aktusait vagy a hangvétel személyességét. Ezek a szubjek -
ti vitásra utaló jegyek, melyek a figyelmet a szöveg megfogalmazására, retorikai
szer kesztettségére terelték, az irodalomban kaphattak teret.
Az etnográfia tudományos alapjait megkérdôjelezô paradigmaváltás nagyjából az

C96B–as években következett be.CE Ebben fontos szerep jutott Clifford Geertz sze mi -
otikai rendszerének, mely azáltal bizonytalanítja el a valóság lejegyezhetôségének
kép zetét, hogy a kultúrát egyfajta szimbolikus jelrendszernek tekinti.CF A je lentések
nyo mába szegôdô antropológusnak le kell mondania a kultúra feltárásának aktu-
sáról, az elôzetesen létezô, megértésre váró kulturális igazságok kimondá sá ról, hiszen
az elemzés ennek a struktúrának csupán egy lehetséges értelmezését hoz hat ja létre.
Az antropológus szemléletét ugyanis bizonyos mértékben saját kul tu rális elô feltevései
ha tározzák meg, ezért más emberek tapasztalatait gyakran sa ját elképze lé sei szerint
elemzi, így a saját és az idegen tapasztalatok átmeneti szin té zisét hozhatja csak létre.
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A hermeneutikai fordulat következtében tehát a társadalmi jelenségek ábrázo -
lá  sa helyett maga a szöveg kerül a figyelem homlokterébe, így a leírás a kultúra
meg jelenítôjének, közvetítôjének státuszából magává a kultúra létmódjává lép elô.
Mi  vel egyre hangsúlyosabbá válik az etnográfiai szöveg konstruált természete, a
meg  alkotás folyamatára fókuszáló tanulmányok újragondolják az ábrázolt világ va -
ló szerûségének kérdéseit, átértékelik a kulturális események elbeszélésmódjának,
a szöveg retorikai dimenzióinak jelentôségét is.C5

James Clifford tanulmányaC6 a szociográfiai leírások allegorikus jellegének meg -
ha tározásánál abból indul ki, hogy minden szöveg hordoz olyan morális tartalma-
kat, szellemi fogalmakat, melyek közvetlenül nem az érzékelés tárgyai. Szerinte
minden történet létrehoz a befogadó fejében egy másik történetet, legyen ez akár
ismétlés, akár csere. Így a szociográfiai leírások is tekinthetôk olyan narratív fikci-
óknak, melyek tartalmaznak egy másik gondolatmenetre vonatkozó utalásokat.
Azaz „egyszerre írnak le valódi kulturális eseményeket és tesznek azon túlmutató
morális, ideológiai, sôt kozmológiai tartalmú állításokat”.C7 Ezek a vonatkozások
pe dig nem a közösségi eseményekhez mellékelt értelmezések, hanem éppen je -
lentést adnak nekik.
Ezek, a történet megjelenési formájára reflektáló – a teljesség igénye nélkül

megidézett – elképzelések olyan diszkurzív paradigmába ágyazódnak, mely nem-
csak az objektív valóság létezésével és a szövegek reprezentációs autoritásával
kapcsolatban fogalmaz meg ontológiai kételyeket, de – a mindenkori jelentés kon -
tex tusfüggô jellegének nyelvészeti tanulságaival összhangban – megkérdôjelezi az
eleve adott igazság lehetôségét is. Foucault a szubjektum tapasztalatának nyelvi
elôfeltételezettsége okán bizonytalanítja el az eredendô jelentések létezését.C8 Clif -
ford a foucault-i gondolkodásmódhoz kapcsolódva állapítja meg, hogy, mivel a
kulturális és történeti igazságok eleve részlegesek, kirekesztô jellegûek, így az
azoknak elkötelezett etnográfiai tanulságok sem lehetnek teljesek.C9

Idegenségkonstrukciók

Ebbôl az elméleti pozícióból úgy tûnik, a Tömörkény-szövegek újragondolásának
a mûfaji kérdésnél relevánsabb szempontja a kulturális másság mibenlétének meg-
határozhatósága. A posztmodern felôl úgy tûnik, mintha a recepció olvasásmódja
egyfajta metaforikus történetszervezô elvként, a novellák kapcsolódási pontjaként
jelölné ki a regionális közeg szokatlan világát ábrázoló kulturális sajátosságokat,
vi selkedésmódokat. E régió archaikus vetületét azonban az életmódfestéseknél hí -
vebben meghatározzák azok a létértelmezési módok, melyek a leírt szokásokhoz
kapcsolódnak, valamint azok a vallásos diszpozíciók, melyek a szereplôi cseleke-
deteket mozgatják. 
Az etnográfiai posztmodernség kérdései a „Másik” idegenségének megôrzésére,

az adott kultúra önmaga által meghatározott értelmének kifejezôdésére, a megnyi-
latkozások, cselekedetek, rituálék és a világról alkotott elképzelések sajátosságá-
nak megragadására irányulnak. Hogyan ragadható meg az idegen mint idegen, ho -
gyan fejezôdhet ki a „Másik” viselkedésének, cselekedeteinek, szimbólumainak
eg zotikuma.DB
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Az idegen konstitúciójának, megtapasztalhatóságának nehézségei összefügg-
nek az etnográfiai reprezentáció már említett válságával. Waldenfels úgy határozza
meg ezt a dilemmát, hogy minden megismerés, így az idegennel való foglalkozás
is, az elsajátítás jellegét veszi magára, hiszen az idegenség a saját tapasztalatban,
ön nön empirikus eszközeinek mozgósítása által jön létre, és nem függetleníthetô a
ta pasztalatszerzôi Éntôl.DC Ez azonban megszünteti az idegenséget, a tôlünk való
különbözôséget, a másság nem juttathatja érvényre önmagát. Az idegenség abban
a pillanatban megszûnik, amint hozzáférhetôvé válik. Husserl másításnak, elidege-
nítésnek nevezi azt a folyamatot, melyben a saját Én képtelen kilépni önmaga sajá-
tosságának szférájából. Így az idegenség megragadása a jelen-nem-valósággal szá -
mol, és ekvivalenssé válik az eredetileg hozzáférhetetlen hozzáférhetôségével, az
eredetileg ábrázolhatatlan ábrázolhatóságával.
Vagyis a dolgok idegensége aközben ragadható meg, miközben éppen kivonja

ma  gát a hozzáférhetôség körébôl, és azáltal jelenik meg, hogy mint önmaga nem
jelenik meg. Erre olyan közvetett beszéd lehet képes, mely többet mutat, mint
amennyit elmond. Waldenfels ennek lehetôségét egy másik mediális közeg, a fes-
tészet kifejezésmódjával szemlélteti, melyben a megvilágítás, az árnyékolás képes
láthatóvá tenni a láthatatlant. A Waldenfels által is idézett Merlau-Ponty a festészet
lényegét magában a festôben keletkezô látvány megjelenítésében határozza meg.
E virtuális létezés szemléletes kifejezôje a következô allegória: „A festô látása fo -
lyamatos születés, abban az értelemben, hogy az ember abban a pillanatban szüle -
tik, amikor az anyatest mélyén csupán virtuálisan látható valami egyszerre látható-
vá válik számunkra és önmaga számára”.DD

Ami pedig a Tömörkény-novellák ábrázolt közegét illeti, érdemes megvizsgálni
azt a gondolkodásmódot, mely hiteles tudást biztosít a közösség számára. Geertz
sze rint népcsoportonként változó kifejezésmódot öltenek azoknak a kulturális
rend szereknek a szimbólumai, melyek arra hivatottak, hogy renddel, formával ru -
házzák fel a tapasztalatokat, és a meggyôzôdéseket a megmásíthatatlan valóság
elemeiként tüntessék fel.DE Ez a háttértextúra sajátos módon jelenik meg Tö mör -
kény szövegeiben. A valóság szervezôdésének kollektív vonatkozásai nincsenek
megfogalmazva, ezeket a nem referencializált tartalmakat mégis a novellák szöve-
gébe rejti a régió kulturális másságát történetesítô elbeszélô. Ezek a tudati struktú-
rák hol történéssé transzformált, szereplôi cselekedetbe kódolt formában jelennek
meg, hol a novellák leírásai, életmódfestései válnak olyan, cliffordi értelemben
vett, allegorikus szintekké, melyeknek jelentést az utalásrendszerbôl létrehozható
tá gabb kontextus ad. Interpretációjuk felé, amint a bevezetésben már említettem,
ép pen ezért a novellák elbeszélésmódja és a kulturális mintázat ábrázolásmódja
nyithatja meg az utat. 

A narratív struktúra mint a hiedelemrendszer kódja

A tömörkényi beszédmód sajátosságát a narrátor kommunikációs szerepköre te -
remti meg, melyben, akár egy szónok, egymástól távol álló világok (a szereplôi és
a befogadói horizont) között közvetít. Említettem már, hogy a recepció úgy viszo-
nyult Tömörkény nyelvhasználatához, mint ami képtelenné teszi az elbeszélôt,
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hogy „felülemelkedjen” az ábrázolt világ perspektíváján. Ugyanakkor a szokáso-
kat, életformákat népi képzettársításokkal ábrázoló nyelvi elemek olyan szimboli-
kus térbe rendezôdnek, melyben az archaikus tudatú ember világról való gondol -
ko  dásának alapjai körvonalazódnak. E narrátori pozíciónak pontosan abban a
folyamatban van szerepe, amely éppen a nyelvi megformálás által hozza létre a
va lóság elemeit, kijelölve ezáltal a tudhatóság szövegbeli határait. Így a fiktív tuda-
tokhoz kapcsolódó alakzatok szövegbeli helyérôl gondoskodó narratív struktúra
egyfajta elôfeltételezettségi kategóriává lép elô.
A Valér a földbe megy címû novella allegorikus regiszterei például a régió val-

lásos rendszerét a közösségnek a transzcendens hatalmakkal azonosított természe-
ti jelenségek iránti alázatával, valamint a szereplôi tudatoknak az ezzel összefüggô
bib likus meghatározottságával érzékeltetik. A közösség természetközeli szemléle-
tét tükrözik például az idôjárást méltató fokozás („szép idô, pompás idô, kitûnô
idô, kincses idô”); a kalászok nagyobbodásának zajára utaló szinesztézia, vagy a
pap rikát szép kisded növényként, kedves gyümölcsként megjelenítô metonímia. A
falubeliek kognitív struktúráihoz kapcsolódik a növényt udvarlásra váró fiatal lány-
ként megszemélyesítô allegória is: „most van abban a korban, amidôn kedvét kell
neki keresni”, majd „e kicsi szelíd bokor ekkor kezdi teremni az ô nagy gyümöl-
cseit”. E termékenységi toposzok, a földanyánk ölébe megy halotti szinonimával
összekapcsolódva a természet körforgását szimbolizáló allegorikus sorrá válnak,
bibliai reminiszcenciákat idézve az olvasó tudatába. Ez a diskurzus a parasztság vi -
lágképének azokat a szemléleti elemeit válogatja a szövegbe, melyek az ember és
természet harmóniáján alapuló ôsi rend képzetét keltik. Ezzel a szemlélettel függ
össze a novellában az a gondviselést feltételezô misztikus bizalom, mely a fiatal
Valér kapálás közben bekövetkezett váratlan halálának elfogadó magyarázatához,
azaz a szélütés allegorikus kibontásához kapcsolódik: „Irigyelte ezt a szívet a szél
Gergelytôl, s megölte. Nem jó dolog, de mit lehetne ellene tenni? […] Meghalt a
felsôbb hatalmak végzése szerint.” (A mai olvasó számára ez a beletörôdô attitûd,
a felsôbb hatalmak akaratának ilyen mértékû elfogadása hat szokatlanul.)
Ehhez kapcsolódik a szöveg másik szakrális jelentéstartománya, mely nélkül a

mai olvasó számára értelmezhetetlenek azok az indulatok, melyeket a váratlanul
elhunyt fiatalasszony kórházba szállítására vonatkozó parancs vált ki. A narrátor
elôre jelzi, hogy fordulóponthoz érkezett a történet, amikor a haláleset elbeszélé-
sét a következô fordulattal zárja: „mert nem errôl van itt most szó, hanem másról
van szó”. A pusztázó közvetíti a parancsot: „Gergô, a halottadat be köll vinni a
kór házba, […] majd odabent az orvosok mögvizsgálják, hogy mi ölte mög”, mire
az özvegy elôtt „elsötétül minden”, úgy érzi, mintha „ököllel a szívére” csapnának,
„mintha kezdené elhagyni esze”.
A novella középpontjában ennek a kétségbeesésnek a lélektani vonatkozásai

áll nak, melyek a szereplôi tudatok nonverbális tartományához kapcsolódnak. Ezek
fel tárásához a tudósításokon túl az elbeszélôi analízis is hozzájárul. Jelen esetben
ez olyan mentális folyamatokra vonatkozik, melyeket a szereplôk valószínûleg
nem is lennének képesek megfogalmazni. Ezek megélését olyan szimbolikus for-
mák teszik lehetôvé, mint az a liturgikus ének, melyben „Gergelyre példázván” az
István királyhoz szóló éneket kántálják: Rólad emlékezvén, csordulnak könnyei,
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Bú val harmatoznak szomorú mezei, Lankadnak szüntelen vitézlô karjai, Nem
szûn nek iszonyú sírástól szemei. Az effajta frazeológiai sémák teremtik meg fájdal-
muk jelentésteli kontextusát; Geertz azt írja ezzel kapcsolatban, hogy a rituális
ének szókinccsel látja el az embert bajának kifejezésére, ezáltal megfoghatóvá, a
megfoghatóság révén pedig elviselhetôvé teszi azt.DF

Visszatérve Gergelynek a parancs által kiváltott érzelmi reakcióihoz, már utal-
tam arra, hogy ennek az érzésnek a gyökerei a közösség kollektív értékrendszeré-
bôl erednek. Az elbeszélôi eljárások a világról való gondolkodás archaikus rend-
szerére az özvegy és a többi sirató perspektívájához kapcsolódó szólamok össze-
mosásával utalnak. „Ím viszik szép Valérunk testét be a csúnyaszagú házba, hol ôt
ha lott korában ké sekkel vagdalni és darabolni fogják. S majd onnan lészen teme-
tendô több testi darabokban, mik, ó én uram és én istenem, föltámadáskor miként
lesznek vajon ismét eggyé?” A kórházhoz negatív képzeteket társító trópusok pél -
dá ul azt a szociokulturális beállítódást sejtetik, melyben mindez a holttest meggya-
lázását jelenti.D5 A szeretett halott állapotára vonatkozó halmozás („nyomorultan,
sze gényesen, szégyennel”); valamint az Apostoli Hitvallás szövegébôlD6 kölcsönzött
nyelvi szerkezet („onnan lészen temetendô”) pedig a közösség tiltakozásának
valódi okát fedi fel: a rituálé deszakralizálódásától, és ezáltal a halott túlvilági
üdvözülésének elvesztésétôl való kimond(hat)atlan félelmet. A szertartásnak
ugyanis, amellett, hogy a halál traumájának feldolgozását segíti, lehetôvé téve az
elmúlással, a saját halálunkkal kapcsolatos szorongások, kételyek megélését, az a
legfontosabb szerepe, hogy megkönnyítse a földi kötelékek eloldozását, és – a tér
szakrális felfogásából adódóan – lehetôvé tegye a halott túlvilági helyének elfogla-
lását a világ topológiai rendjében. A siratók nézôpontjából ez az aktus kerül ve -
szélybe a novellában a rituálé megszokott rendjét megbolygató parancs miatt.
Geertz azt írja ezzel kapcsolatban, hogy a szimbolikus rend egy elemének megvál -
toztatása megrendíti a világkép egészét, mert következtében értelmezhetetlenné
válnak mindazok a morális, ontológiai jelentések, melyeket a szokásrend betartása
biztosít gyakorlói számára. D7 Az effajta rejtélyes, értelmezhetetlen jelenségek pedig
fé lelmet (metafizikai aggodalomáradatot) keltenek, mert veszélyeztetik az ember
vi  lágban való eligazodását, fenyegetik az élet áttekinthetôségének hitét.
Mivel pedig az ember képtelen a káoszt (a mentális stresszt) kezelni, ösztönö-

sen a szokatlannal való elszámolásra, vagy legalább annak látszatára törekszik. Ezt
a szerepet tölti be a zárlatban a temetési menet elôtt kardot rántó gyalogos ezred.
A tisztelgés aktusa a halottnak járó végtisztességként interpretálódik, ezáltal tolja
hely re a világ kizökkent rendjét. Egy pillanatra visszatérve a szereplôi tudatok bib-
likus meghatározottságára, látható, hogy a történet szakrális vonatkoztatási rend -
sze rét az üdvtörténeti utalások teremtik meg, amit a keresztény liturgia verbális
struktúrái tesznek a szereplôk számára kifejezhetôvé.

A kulturális mintázat mint a világkép kódja

Az elôzô novella szemléltette, hogyan mûködik a halotti szertartás a világkép kicsi-
nyítô tükreként. Talán a rítusok, mítoszok, hiedelmek szövegbeli megjelenéseibôl
de kódolhatóvá válnak a többi novella rejtett kollektív struktúrái is, mivel ezek a
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közösség világról való tudását sûrítik, tárolják, hagyományozzák. Ezek a szimboli-
kus rendszerek teszik ismerôssé, befogadhatóvá a világot, teremtik meg a
természet mûködésének értelmezési keretét.D8 A Megy a hajó lefelé címû novella
cse lekménye az elkövetett bûnhöz kapcsolódó hiedelemrendszer példázata. Az el -
beszélés kerettörténete a következô: a kereskedelmi bárkán utazó falubeliek ép -
pen a vôlegénye által elhagyott Vér Teca rejtélyes eltûnésérôl beszélnek, amikor a
ha jóslegény megpillantja a folyóban a lány holttestét. Katának, a vôlegény szeretô-
jének el kell hagynia a hajó fedélzetét.
A tragikusan végzôdô szerelmi történet néphitben gyökerezô értelmezése sze -

rint a hûtlen férfi azért küldte vissza Teca jegykendôjét, mert „elcsábították rossz
asszonyszemélyek”. A „Te csaltad el, Kata, a vôlegényit, te…” mondat a hiedelem -
rend szernek azt az elemét sejteti, mely szerint a szerelmesek elhidegülését megba-
bonázás, rontás idézhette elô. Geertz a boszorkányságot olyan perspektívafüggô
je lenségként értelmezi, mely, a valláshoz hasonlóan, megmagyarázza és elfogad -
ha tóvá teszi az anomáliákat, ellentmondásokat. Az azande ember akkor mondja,
hogy boszorkányság történt, amikor valami megzavarja a hétköznapi élet rutinjait,
el várásait.D9 Tömörkény Legényavatás címû munkájának néprajzi adalékai is a csá-
bítás pejoratív, bûnös konnotációjára reflektálnak. Azt írja, a tanyán nemcsak azért
nem fejlôdnek ki deli szépségek, mert „hamar elhúzza ôket a becsületes dolog”;
van magyarázata a parasztság értékrendjében is, melyben a szép szemek azért
veszélyesek, mert megbabonázzák a férfiakat. (A nôk mellét is hasonló okokból
kö tötték le szíjjal, hogy „apróbbra apadjon”.)EB

A szöveg rafinált elbeszélôi eljárásai is ezt az értelmezést készítik elô, hiszen
eb ben a szövegkörnyezetben a férfi bûnössége még lehetôségként sem jön szóba,
ez zel szemben a Kata megítélését tükrözô alakzatok mindvégig a lány csélcsap ter-
mészetére utalnak. „Természetes, hogy végül, legutoljára a Kata érkezik”. A lány-
nyal metonimikusan azonosuló cifra papucs leírása a közösségi nézôpont tükre-
ként Kata kihívó magatartását vetíti elôre: „sarkai kackiásan kopognak”, „formás
bokákat mutat”. A történet kezdetének a lányt rosszcsontként jellemzô pajkos
hang nemét fokozatosan váltja komolyra a „mintha ördög volna” hasonlat. 
Szélpál Mihály utasítást ad a hajó visszafordítására, Katát pedig kiutasítja a hajó

fe délzetérôl. A novella felütése a kormányos helytartói hatalmát, igazságszolgálta-
tói kötelességét hozza játékba: ô az „igazgatója ezen vidéki utaknak”, aki a hajó
minden ügyét intézi, „a fôbenjárótól kezdve egészen az aprólékosig.” A szereplôi
cse lekedetek hátterében álló hiedelemrendszernek van egy másik aspektusa, mely
sze rint szerencsétlenséget hoz, ha a bûnös a hajón van. Az eltávolítási rítusnak így
a rontás elhárításában van mágikus jelentôsége. 
Ugyanakkor az eljárás tükrözi a szereplôk biblikus tudatát is, a Jónás Köny -

vének architextusa a kijelölt útról való letérés következményeire emlékeztet. Ez zel
kap csolódnak össze a szövegben a hal- és kenyérmotívumoknak a feltámadással
összefüggô elôfordulásai is, melyek közül a legbeszédesebb a temetési ének szö-
vege: „Támaszd fel örömre testemnek morzsáit, add meg egek fényét.”
A szövegbôl kibomló valóságrendek azt mutatják, hogy a közösség vallásos tu -

datában a keresztény képzetek mágikus elemekkel keverednek. Tömörkény no -
vel láinak vallási szinkretizmusára is érvényesek lehetnek azok a megállapítások,
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melyeket Nagy Zoltán a Nyugat-Szibériában élô hantikkal kapcsolatban jegyez le.EC

E népcsoport világképét az istenrendszer fokozatos átrendezôdése jellemzi, a világ
ôsi, obi-ugor eredetû tagolását felváltja az értékközpontú világkép, melyben a dol -
gok mûködése fölött alapvetôen egyetlen mindenható istenség határoz. A közös-
ségi szemléletet azonban továbbra is meghatározzák a természetben élô mitikus
lények, bár spirituális hatalmuk lassan érvényét veszti, a démonok, ártó szellemek
pedig gyakran a keresztény ördög képzetével olvadnak össze. Az ôsi hitvilág je -
len ségei teremtik meg a Ferkó címû novella szimbolikus rendszerét is, melyben a
cso portnak a kulturális különbözôséghez, az azonos kultúrkörbôl való mássághoz
fû zôdô viszonya válik hangsúlyossá.
A címszereplô fiú szokatlan viselkedése feszegeti a megszokáson alapuló rend

ha tárait, az elbeszélô részletesen jellemzi a tevékeny paraszti életformától idegen
viselkedésformákat, szemlélôdô hajlamát, ahogy órákig „bámulja” az áldozó napot,
a holdfényt, az erdei fákat. Ez kiváltja a pusztaiak távolságtartását, idegenkedését:
„Na gyon furcsa gyerek volt ô. […] Mert például azt elnézni, amikor a malacokat
eteti az ember, hogy miként falnak, miként eszik föl az árpácskát, az nagyon he -
lyes, és senki nem talál rajta megütközni valót. De hogy valaki, még hozzá egy
egészen kicsi gyerek, egy fát bámuljon az erdôben!” Tehetségét is csodaként tart-
ják számon, fafaragása „vagy ördögi segítséggel van csinálva, vagy pedig […] isten-
tül való”. Ferkónak nincs szókincse alkotásvágya verbalizálásához, maga is úgy éli
meg, hogy „megnevezhetetlen vágyak […] bolygatták az ô agyát, amik álmatlanokká
tet ték az éjjeleit”, amikor a napáldozat és a holdudvar színes ábrázolásáról ábrándozik.
Ezekre a furcsaságokra olyan magyarázatot kell találni, amelyik megóvja a

pusz taiakat az érthetetlenség, értelmezhetetlenség által keltett félelemtôl. Geertz
azt mondja, univerzális az az igény, hogy az ember a szokatlan jelenségekre olyan
ma gyarázatot találjon, amellyel ezeket saját népe hagyományaihoz tudja azt illesz-
teni. Hogy a fiú viselkedését az ôsi világkép szabályaihoz tudják igazítani, rossz
szellemekrôl, táltosokról kezdenek suttogni, akik közismerten a fák belsejében él -
nek gyíkok barátságában, és éjjel bújnak elô onnan. „Azok a rossz lelkek könnyen
el bánnak az emberrel; mert ôk az erôsek, és a pusztán nincsen harang, hogy el
lehetne ôket kongatni a határból. Meg van eset rá akárhányszor, hogy az imádság
sem használ annak, aki velük bajba keveredik. […] Mikor valaki gyalogol éjnek éj -
sza káján az iszonyú pusztán, hallhatja olykor a rejtelmes suhogást a feje fölött, s ha
ilyenkor gyorsan nem vet magára keresztet a megijesztett, még rá is rikkanthat-
nak.” Ez a magyarázat azért nem billenti ki világuk biztonságát, mert a hiedelem-
rendszerben kódolva van az ellenszer is; a narrátor tényszerûen valóságosnak tün-
teti fel e védekezési módokat, nem kérdôjelezi meg e kollektív reakciók haté-
konyságát. De persze Ferkó „nem csinált ott a fa elôtt semmi galibát, nem társalko -
dott semmiféle rossz lelkekkel; ô egyszerûen leverte maga elôtt a tenyerével az er -
dô nedves földjét simára, és aztán egy kis ágacska hegyével belekarcolta abba a
nagy fának az alakját.”
Hasonló az Elveszett címû novella fôszereplôjének viselkedése. Anna, a csôsz

lánya földkunyhóban nevelkedett; az elbeszélô utal a lány szokatlan, különleges
szépségére, különc viselkedésére. Anna nem járt mulatságokba, otthon maradt és
dolgozott, a fiatal béreslegények incselkedésére sem figyelt. A falubeliek az apját
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is bolondnak tartották, aki „zöldségeket” beszélt, földkunyhójuk pedig „kackiás”
külsôt öltött. Mindkét karakter sorsa a megértetlenség; nincs szókincsük az ön -
meg határozáshoz, nem vívhatják ki az idegen státuszt, saját maguk számára is
értelmezhetetlenként vannak jelen. Önértelmezésüket, saját kívülállóság-tudatukat
nem képesek elválasztani a közösség róluk alkotott narratívájától – ehhez az is
hozzájárul, hogy éppúgy jártasak az otthoni élet szervezettségében, a hagyomá-
nyokban, szokásokban, mint bárki más, képesek prognosztizálni a velük szemben
tanúsított viselkedést, illetve a többi ember reakcióját. Sôt, rendelkeznek azokkal a
kódokkal is, melyek értelmezhetôvé teszik cselekedeteiket. 
Megítélésük mércéje talán a hiteles személyiség mai fogalma lehetne, amit a

szociálpszichológia az eredetiség és az egyedülállóság fogalmaival határoz meg, és
melyet az egyén – nem konvencionális magatartással azonosított – önmegvalósítá-
si kísérletei modelleznek. Ez azonban ismeretlen a falu elvárásrendszerében; az
ilyen törekvésekkel ellentétben Tömörkény különc figurái nem tudatosan bontják
le a közösségi szocializációs mintákat, talán a világgal kapcsolatos beállítódást
nem tudják integrálni. Mindenesetre személyiségüknek azon alapjegyei miatt vál-
nak életképtelenné a puszta világában, melyek elvágyódóvá, ábrándozóvá, szen-
vedélyessé teszik ôket. Így a jelenlétük által korlátokba ütközô rendképzet helyre-
állításához az önkéntes kivonulás marad az egyetlen lehetôségük. Eltûnésük is
valószínûleg a világképnek a szokatlan jelenségekre vonatkozó elôírása, elismert
módja alapján történik, hiszen nem keresik ôket, beletörôdnek eltûnésükbe.
Annus esete teljesen hidegen hagyja a falubelieket, „mert hogy ô maga is olyan
volt, mint az apja, tudákos, s okosabb akart lenni mindenkinél”. Még az apja is
passzív marad, annak ellenére, hogy szeme világán bizony „rontanak a könnyek”.
Az eljárás megszokottságára utal a két novella kapcsolódási pontjaként felbukkanó
vándortársulat, melynek nyomába erednek ezek a különcök. Ferkó történetesen
azért követte a színészeket, mert megbabonázta a kocsijukra festett természeti
kép. Közben hóvihar támadt, és a fiút a pusztán érte a fagyhalál. Anna szintén
„különös érdeklôdéssel” figyelte az elôadást: a Sármány királyfit alakító színész
„ré veteg tekintetével a sarokból egy másik szempillantás találkozott, egy égô, tü -
zes, forró, vágyódó tekintet arról a helyrôl, ahol a szalmáscsôsz leánya állt”. Majd
meg babonázva követte a vándortársulatot, „megindult Annus, és ment, ment a ko -
ronák, bíboros ablakfüggöny-palástok után”.
A kívülrôl érkezô, játékukkal egy szokatlan világot megjelenítô vándortársula-

tok az idegenség vagy másság reprezentánsai, amennyiben a fogalom Derrida által
meg alkotott jelentésébôl, a jelenség nyelvi-gondolkodásbeli aspektusából indu-
lunk ki. Elmélete az azonos kultúrkörbôl való másságra vonatkozik, a görög szö-
veghelyekbôl kiinduló értelmezésében az idegen olyan valakit jelent, aki, sajátos
gondolkodásmódjánál fogva, nem úgy fogalmaz, mint a többiek.ED

A világrend stabilitása és védelme

Derrida meghatározása alapján az említett novellák majd mindegyike értelmezhe-
tô a szereplôi világ idegenségkonstrukcióinak metaszintjén. Ez az elképzelés a
nyel vek, kódok, konnotációk kulturális különbségeire reflektáló szociolingviszti-

CCC



kai rendszerrel léptethetô párbeszédbe. Derrida „az idegen az ugyanabban”EE vo -
natkozásában beszél a nyelven belüli nyelvek, a nemzeti nyelven belüli szemioti-
kai eltérések jelenlétérôl. A novellák szövegvilágának heterogén nyelvi struktúrájá -
ban a szemléletmódok kulturális különbözôségei, a különféle értelemrendek mu -
tatkoznak meg az eltérô nyelvhasználati formákban.
Ilyen értelemben a Valér haláláról szóló novella cselekménye arra mutat példát,

mi történik akkor, ha a vallásos rendszer világmagyarázó elvei egy másik, a tanyai
em ber szemléletétôl különbözô rendképzethez képest bizonyulnak ingatagnak.
Erre utal a hermeneuta narrátor, amikor azt írja a vizsgálattal kapcsolatban, hogy
„vá rosi ember talán nem talál e dologban oly sok iszonytatót, de itt […] minden
más képp van”. A halálkultúra kapcsán körvonalazódó világnézeti eltérések olyan
egy idejû egyidejûtlenségeknek (Reinhart Koselleck) tûnnek, melyek interferenciája
mind két rendszer autoritását fenyegeti.
A szinkron szakasz felfogásbeli különbségei a halálfelfogás történeti változása

felôl értelmezhetôek. Ezzel kapcsolatos Thomas Macho tanulmánya a halál topo-
lógiai rendjének felbomlásáról.EF Azt írja, hogy valaha minden kultúra lokalizálta a
ha lottak birodalmát, melyet spirituális térként tiszteltek. Az élôket a holtaktól elvá-
lasztó határ fogalma magában foglalta annak átjárhatóságát is, vagyis az élôk meg-
határozott idôben, helyen találkozhattak az elhunytak szellemével. A halottaknak
ugyanis olykor vissza kell térniük annak érdekében, hogy egyébként távol marad-
janak. A halál térbeli felfogása biztosította a halottakhoz való viszony stabilitását.
Amint azonban az ember az idôben próbálta értelmezni az elmúlást, a halál min-
denhol jelenvalóvá vált, mely a jövôbôl hiánya révén közeleg hozzánk. Ez a meg-
foghatatlanság teszi fenyegetôvé, aposztrofálja bajként a halál puszta lehetôségét.
A gond az, hogy a modern kor idôbeli dimenzióként kezeli az elmúlást, pedig tör-
ténetisége megfoghatatlan, mivel a halál nem az idô rejtélye.
A Tömörkény-szövegek rendszerében a különbözô ídôsíkokhoz kötôdô elkép-

zelések ütköznek egymással, hiszen a pusztai felfogást tükrözô metaforikus meg-
határozásokban a halál fogalmának jelölôi olyan helyváltoztató toposzok (földbe/
földanyánk ölébe megy, Thurzó útja), melyek térbeli felfogásra utalnak. A nyelvi
kü lönbségekhez kapcsolódó szemlélet másik aspektusát az individuális tudat vál-
tozásának a halálfelfogást érintô hatásai jellemzik. Aries történeti szempontból te -
kinti át ezt a világnézeti változást.E5 A tanulmány a korai középkorhoz kapcsolja a
megszelídített halál fogalmát. A hôsköltemények és a legrégibb középkori regé-
nyek lovagjai természetes jelekbôl tudták vagy egyszerûen megérezték és várták
ha láluk közeledtét. Bölcsen elfogadták, ôsi szokások diktálta rituális cselekvések-
kel búcsúztak az élettôl és közeledtek Istenhez. A középkor közfelfogásából hi -
ányzik a fizikai halál borzalma, az ember szinte együtt létezik halálával.
A középkor végére módosult a halálfelfogás, a szerzô ezt az individualitás-tudat

felerôsödésével kapcsolja össze. Törôdni kezdenek az egyén különösségével, hi -
szen a krisztusi ítélet mindenkit élete szerint bírál, jó és rossz cselekedetek szám-
bavételével. A C9. századra egyre inkább a közelálló, szeretett személy halála válik
félelmetessé, a gyász eltúlzása jellemzi ezt az idôszakot. A DB. századra pedig a
közösségek felbomlásával együtt teljesen átalakul a halálkultúra. Az evilági lét egy -
re fontosabbá válik, így a bûnök és a túlvilági szféra nem játszik szerepet, a halál
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tabuvá válik, a haldoklót egy szenvedéseket enyhítô közeg, a kórház falai közé
rejtik. A nyilvánosságot kizáró diszkréció egyrészt a halál intimitásának közegét te -
rem ti meg, másrészt a környezetet óvja meg az erôs érzelmektôl. A Valér a földbe
megy címû novellában eszerint a gyászoló közösség világrendje egy korábbi men-
talitástörténeti korszakhoz kapcsolható, melyben a halál még nem kiközösítendô,
inkább a földi lét célpontja. A pusztázó által képviselt társadalmi rend ehhez
képest az ellentettjébe fordított halál E6 modernkori modellje szerint szervezôdik. A
világrend stabilitása akkor ôrizhetô meg, ha a világkép, még ha kényszerû formá-
ban is, saját szabályai szerint rendezôdik helyre. A Megy a hajó lefelé címû elbe-
szélésben a kisodródott világ folyása a rontó lény eltávolításával terelhetô vissza
eredeti medrébe, a Ferkó és az Elveszett címû novellák különc figuráinak sorsa pe -
dig olyan játékteret hoz létre, melyben a másként gondolkodó nem képes önálló
szólamot alkotni.
Az elemzett mûvekben hangsúlyossá válnak a különleges dolgok értelmezés-

módjai, valamint azok a kollektív reakciók, amelyeket ezek a szokatlan jelenségek
váltanak ki a csoport tagjaiból. Az, ahogyan a szereplôk megpróbálnak azonnal
leszámolni a váratlannal, a világról alkotott elképzelések olyan rendszerét feltéte-
lezi, mely nemcsak magyarázattal szolgál a paradox szituációkra, de tagjai számá-
ra elô is írja az ilyen esetben elfogadható viselkedésmódokat.
Visszautalva a dolgozat elején felvetett elméleti vonatkozásokra, a recepciótör-

ténetben kijelölt irányvonal folytathatónak tûnik, amennyiben nem a reprezentáci-
ós autoritást tekintjük a Tömörkény-novellák kizárólagos megközelítési szempont-
jának, és nem próbáljuk besorolni e szövegeket sem az irodalmi, sem a szocio grá -
fiai mûvek sorába. A novellák ellenállnak az ilyesfajta kategorizálásnak, hiszen a
bennük megelevenedô szokások, események, a Szeged környéki régióhoz kötôdô
beszámolók inkább olyan narratív fikciók, melyek önmagukon túlmutató jelenté -
se ket történetesítenek, transzcendens vonatkozásokra, vallásos képzetekre tesz-
nek utalásokat. Elemzéseim arra tesznek kísérletet, hogy e leírások narratív struk -
tú rája és jellegzetesen figuratív nyelvhasználati formája révén olyan további alle-
gorikus szin teket hozzanak létre, melyek a novellák virtuális közösségeinek világ-
ról való el gondolásait, szemléletmódját közvetítik. 
E tekintetben érdekes lenne továbbgondolni a befogadástörténet egy másik

visszatérô szempontját, a Tömörkény-szövegeknek a Mikszáth elbeszéléseivel való
rokoníthatóságát, hiszen a tömörkényi beszédmódra is jellemzô az A tót atyafiak-
ból és A jó palócokból ismert eljárás, mely megalkothatóvá teszi a narrátor karakte -
rét. Erôs hasonlóságot mutat a két elbeszélônek a népi hitvilághoz (Tömörkénynél
in kább az ôsi, mágikus elemekhez, Mikszáthnál jellemzôen a babonához) való el -
fogadó viszonya, e szimbolikus rendszerek megkérdôjelezhetetlenségét közvetítô
módja is. Ugyanakkor Tömörkény novellái – a szereplôi tudatok sajátos kódolási
tech nikájánál fogva – jobban megôrzik az ábrázolt világ idegenségét, szokatlan sá -
gát a befogadóhoz képest, mint Mikszáth hasonló írásai.
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szemle
Maga az öröklét
MARNO JÁNOS: KAIROS

Ha az egész kötet válasz, akkor mi a kérdés? Szerencsére a Mirôl van szó? (CBF.)
el sô két sorából megtudjuk: „És mit tesz egy játékos elme A gyászosabb körülmé-
nyek közt?” Persze ez a játékosság nem kifejezetten örömteli, az elme sem csak
men tális, de legalább annyira testi „funkció”, a gyászosabb körülmények pedig a
leg általánosabb élethelyzetektôl a metafizikai összefüggésekig terjednek. Marno
nagy ravágyó szerzô, anélkül, hogy ezt bejelentené, hogy talán ô maga érzékelné:
rengeteget merít. Ebben persze inherensen benne foglaltatik a forma szétesésének
ve szélye – ámde olyan veszély ez, amelyet Marno nagyon is érzékel. Gyakorlott
kö téltáncosként száguld át a mostanra otthonossá vált tizennégy sornyi be -
tûláncon, és még nem ritkán felszínre törô agóniájában is kicsattan az erôtôl: „For -
mánkat állva A miért ne vághatnánk egyszer az A életben magunk is a földhöz A ma -
 gunkat.” (De profundis, CD.) 
Marno költészetének útján a legújabb kötettel az együttesen megvalósuló

transz parencia és kiismerhetetlenség újabb, talán az elôzôekhez képest is súlyo-
sabb állomásához értünk el. Szinte már fojtogató sûrûségben kell megbirkóznunk
a leírt reáliákkal, az egyes versek fölött ugyanakkor a megfejthetetlen idegenség
szelleme lebeg. Az ellentmondás a kettô között csak látszólagos, ugyanakkor több
helyütt tematikusan vagy legalábbis asszociatíve is jelzett: például a mottószerû
Ké sei mondóka álnaiv gügyögésében, de még hangsúlyosabban ott kísért már a
kötet címében is. A kairosz az idôbe beékelôdô idô, nem a tartam, hanem a lehe-
tôség és a döntés ideje: a kairosz a termékeny pillanat, az „esemény” ideje, amely
be ékelôdik a homogén és lineáris, kronologikus idôbe. Az elôzô, a Nárcisz-mitoló -
gia újraértelmezését továbbgondoló kötet (A semmi esélye) felôl úgy fogalmazha-
tunk, a kairosz az a pillanat, amikor Nárcisz meglátja önmagát a víztükörben – az
a pillanat tehát, amely elôre-hátra újra- és átírja az én idôbe esô történetét, sôt
talán magának az idônek a történetét is.
Vajon segít-e mindez abban, hogy közelebb férkôzzünk a kötet poétikájához?

Rész  ben igen, amennyiben az egészen sajátos önreflexió többféle szintjére irányít-
ja a tekintetünket. A nem ritkán felbukkanó önreflexív kitételek azonban sokszor
mintha pusztán csalétkek volnának, gnómaszerû megfontolások, amelyek mentén
nehéznek tûnik valamiféle általános hermeneutikai stratégia kidolgozása. Így pél-
dául kétértelmû eredményre vezet, amikor Marno magáról a verselésrôl, a rímek-
rôl szól: „Vérem a lövészsport, A nem célom. És nemkülönben A vagyok a rímmel,
ha megnyeri A tetszésem, szemétnek tekintem, A s hagyom hûltében keringeni.”
(Hi  degvérrel, C57.) A szerzô látszólag egészen nyíltan vall egy alapvetô lírai alak -
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zat hoz fûzôdô „érzéseirôl”, az eredmény mégsem mentes az ambiguitástól.
(Hasonlóan ambivalens nyelvi logikát sejtet a Pormutáció [E7.] is, ahol a versbôl
kimaradó szavak maguknak ellentmondva[!], sírva kiabálnak be az ablakon.) A
rímektôl való ódzkodás azonban a konkrét kérdésen túlmenôen is beszédes:
Marno egy egészen másféle, temporális-tematikai ritmikát tart szem elôtt. A
Kairosban ugyanis a versek többségét meghatározó narratológiai elv a közelítés és
a távolítás, az idô sûrítése és „elengedése”. 
Noha szokás a marnói poétikát a hermetizmus „vádjával” illetni, itt mégis mind-

untalan azt látjuk, hogy a versek többsége egészen zavarba ejtô mennyiségben
vonultat fel valós, szinte „kézzelfogható” létezôket. Az idézett versnél maradva:
„Szemembe lobogó víz tolul, A míg könyvem a konyhaasztalon A heverve hígul, és
kedvemre A éppen a frigiditásról szól.” (uo.) Minden egyes szó egyszerre gazdagít-
ja a leírást, ugyanakkor teszi azt homályosabbá is. A helyzet egyszerre a legapróbb
részletekig pontos, mégis felismerhetetlen. Mintha itt megmutatkozna Marno köl-
tészetének igen erôs kriminalisztikai vetülete – talán erre utalhat a vonatkozó vers
címe is –, nem ritkán (tett)helyszíneket látunk, amelyekkel kapcsolatban mindig
mérlegelnünk kell, melyik nyom merre vezet. 
A bûn és a vér üdén vöröslô foltjai – lásd a disznóvágás-verseket (CFE–CFF.) –

persze sokszor elkerülik ezeket az oldalakat, ámde még a „leghétköznapibb” pilla-
natok is irreális fénytörésben jelennek meg: „átszöktünk este A a váróba és félre-
toltuk A az ormótlan pólyázóasztalt, A és táncoltunk összesimulva.” (Melltartótövis,
CF6.) A dolog egyszerre valószerûtlen és konkrét. A részletek mind a helyükön
vannak, az összhatás mégis szorongásteljesen idegen. Ezt a szorongást a vers egé-
szének összefüggésében jobban érzékeljük: a melltartótövisrôl van szó, amelyet
„nô vérem A viselt titokban”. A pólyázóasztal helyén megvalósuló danse macabre
vagy nem szerelmi légyott kezdete, vagy pedig, amennyiben az, incesztuózus:
végig a nôvérrôl van szó. A tánc pillanatképe után ugrunk az idôben – „Mellkasom
azóta behorpadt” –, majd zárlatként a megszólaló a bánat morfológiáját kutatja: „az
so kat A nyugtalanít, hogy mi a bánat, A és min járhat közben az eszem?” (uo.) A
versben tehát pontosan az történik, amire a kötet címe utal: egy valóságosAimagi-
nárius „középpont”, egy éjszakai tánc mozdulatlan pillanata lesz az, amely körül az
idô egyáltalán megképzôdik, amely viszonyítási pontként egy miniatûr életmodell
rendezôelvévé, a bánat origójává lesz, és mi mást tenne a játékos elme, gyászo-
sabb körülmények között, mint hogy erre emlékezik?
A húgok és nôvérek másutt is felbukkannak, leghangsúlyosabban talán a Vér

cí mû versben. Ez a vér jelenti a disznóvágás salakját, s jelenti egyúttal a beszélô
már halott nôvére és a sehol sem látott, valahová elbújt húga közti kapcsolatot is.
A halott nôvér „sírva önti át az edénybôl A a vért a tepsibe”, miközben a húg „vala -
mer re leghátul, mindig A mögöttünk, gondolom, örökre” tartózkodik. Túl azon,
hogy rémületes mélységû drámáról van szó, a vér – illetve a Vér – az ember és a
disznó közti „rokonságra” is utal. Ennek egy további fogódzója lehet a Jelek zárla-
ta: „hajam hullatva készülök A lépéseket tenni igazság A szerint a kertben, mellsô
lá bam A helyett a két hátsót szólítva A fel – felváltva – emelkedésre.” (CEE.) Kafkai?
Igen és nem. Egyrészt igaz, hogy az emberi alakok itt folyamatos transzformáción
men nek keresztül, másrészt viszont azt is érdemes rögzíteni, hogy ez az átalakulás
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folyamatosan nyelvileg meghatározott. Ahogyan Lengyel Imre Zsolt frappánsan
megfogalmazta Marno poétikájával kapcsolatban: „A versek összenyitják egy erô -
tel jes középponti alak körül a valóság, az emlékek és az álmok terrénumát, ezt az
így átjárhatóvá tett területet viszont újra és újra a nyelvi mûködés logikájának ki -
szolgáltatottjaként mutatják fel, egy intimitásában is mûvi (és mûviségében is in -
tim) versvilágot hozva létre”. (Szabadpolc C. – Közélet, magánélet, költészet, litera.hu,
DBCD. június CB.) 
A torzulások valóban a nyelvi mûködésbôl származnak, ahogyan maga az írás

is biofiziológiai aktus (Marno maga errôl sokat értekezett Kezünk idegen formákba
kezd… címû esszékötetében): „Késô A bánatomban tollat ragadnék A hát, me lyet
nincs honnan kitépnem.” (A kedves, C56.) Nyilvánvalóan nem pusztán a toll szó
kétértelmûségét kihasználó „játékról”, nyelvi ötletesrôl van szó, hanem asszo cia tív
áramlásról, intimAmûvi, közeliAtávoli folyamatos váltakozásáról. Innen származik
Marno rendkívüli vizualitása, amely nem is annyira a képek „erôsségébôl” vagy
„eredetiségébôl”, hanem a képek belsô dinamikájából nyeri az erejét. A kötet
magára hagyatottságában brutális nyitóverse – S – mintha csak a (fél)álom, illetve
az ébredés prousti fenomenológiájához kapcsolódna: a hajnali fekvés „zagyvasá-
ga”, riadalma, „az éjszaka felhörpölt mályva A körfolyosónyi íve”, az idáig bejárt, S
alakba görbülô út, amely kikényszeríti a reggelt, tele szomjúsággal: „mert szomjú -
hoz  tam, A mentem hát oltani félálomban, A fél lábam kint, fél a vadonban.” (9.) Ha
úgy vesszük, az egész versben semmi sem történik, hiszen pusztán az ébredés vil-
lanásnyi eseményét rögzíti, ugyanakkor mégis megtörténik benne minden. Meg -
látunk valamit a kairoszból, amelyen kikukucskálva aztán imaginárius rálátásunk
nyílik a nappal „vadonjára”.
A korábban idézett Lengyel Imre Zsolttal szemben, aki a Kairosban nem lát

tematikusApoétikai elmozdulást a korábbi kötet(ek)hez képest, leszögezhetjük,
hogy Marno mégis továbbírta a két kötettel ezelôtt megkezdôdött Nárcisz-alak mi -
tológiáját. Abban a kötetben ezt olvastuk: „Ha megértek valamit, elvakultság az.”
(A semmi esélye, D8.) – A kötet erôtere minduntalan a „nárcisztikus pillanat”, a víz -
tü körben önmagát élvezô Erósz-gépezet felôl szervezôdött, amelyet persze olykor
melankolikusra színeztek Anna felbukkanásai. Ehhez képest a Kairos rendre nosz-
talgikus, visszatekintô, ezt a bizonyos pillanatot – lényegében a marnói nyelv meg-
születésének pillanatát, a mániákus önanalízis örökké elkezdôdô folyamatát –
több nyire a vég felôl látjuk. A kötetet halál- és betegségképek pettyezik, aki meg -
szó lal, legalábbis zilált, de inkább vért köhög, kezei elbomlanak (Este, CB.), testi
erodálódása pedig értelemszerûen a környezetére is rávetül: „Egy sötét nap, alvad
a vidék.” (Inkább, 5C.) 
A rendkívüli módon zsúfolt, számtalan helyen szédítô térmélységeket felölelô

kötet egyik jelentôs teljesítménye ugyanakkor talán éppen abban rejlik, hogy min-
den szenvedés-, halál- és gyászélmény ellenére nem romantizál, vagyis nem marad
meg az alanyi szubjektivitás szintjén. Marno elbeszélôje egyáltalán nem fél a halál-
tól, pontosabban tudja, hogy a mi problémánk nem a halál: „egyszer csak, se szó,
se beszéd, A megfulladunk, de valami gép A utánozza még egy darabig A a han-
gunk” (Trezor, CCD.) – Talán arról a géprôl van szó, amelyet másutt a „rímek”, illet-
ve a hozzájuk fûzôdô ambivalencia jelenít meg. „Rímhírekkel” (Ebbül, CC6.)

CC8



vagyunk körülvéve, és a kötetben fellelhetô kevés rímes részlet egyike szintén
nem véletlenül utalhat az organikusAgépi létezés zavarba ejtô keveredésére: „A
kutya hosszú, mint egy agár[!] A és lapos, idegei kuszán A tekergôznek kint a hor -
pa szán, A sárgán, zölden, szürkén vagy vakon, A mint sistergô vezetékhalom.”
(Ideg pórázon, CCE.)
A minket túlélô gépi hangról szóló Trezor így zárul: „utánozza még egy darabig A a

han gunk, s ezt a darabot A kellene végre magunk mögött A hagynunk. Mely maga
az öröklét.” Vagyis az élet: sikoly, amely azonban örökké visszhangzik a falak
közt. Ezzel vissza is érkeztünk Nárcisz történetéhez. Ekhó, vagyis a visszhang volt
az a nimfa, aki beleszeretett a hiú és fiatal Nárciszba. A szerelme azonban a szó
szo ros értelmében nem talált meghallgatásra. Nárcisz egyedül marad és öregszik:
„Nár ciszt az újdonság ereje A bágyasztja újabban megint” (CCD.), és miközben azon
töpreng, vajh’ „Miféle élet ez, mely hagyja A elröpülni a drága idôt” (Ficamlások,
C5C.), megszületik „Messzi, a A sarja” (Anamnézis, C5D.).
Bár a mitológia ezen a ponton darabossá válik – Messzi alakja értelemszerûen

tá voli –, sejtéseink mégis lehetnek. Nehéz megmondani, milyen sors vár Messzire,
aki „homályosan emlékszik A a bárányhimlôjére” (Feketebárányhimlô, C58.), min -
de nesetre vele zárul a kötet, amelyet olvashatunk kairológiai szempontból, allego-
rikusan, ismerôs-bizarr életképek tablójaként, egy poszthumán alanyi költészet
meg  elôlegezéseként, a Nárcisz-(magán)mitológia továbbgondolásaként, de amely-
re talán a leginkább egyfajta démoni erôvel bíró monadológiaként tekinthetünk. A
Ka iros minden egyes darabja belülrôl hozza létre azt a totalitást, amelynek gaz-
dagsága még a versek közti motivikus háló felfejtése nélkül is kimeríthetetlennek
mutatkozik. Ez persze nem az értelmezés szükségtelenségére, hanem befejezhe-
tetlenségére utal: kevés kortárs kötetre lehet tiszta lelkiismerettel azt mondani,
hogy „kimeríthetetlen”, a Kairos azonban ilyennek mutatkozik. A fentebb idézett
részletek csupán szilánkok egy jéghegybôl.
A záró, pontosabban az utolsó elôtti vers – Messzi (C6B.) – egy utolsó önrefle-

xív gesztussal a korábbi képek teljességére is utal. A szobájában fekvô Messzi em -
lékszik, hogy tegnap még képek díszítették a falat. Miután felesége meghozza reg-
geli italát, amelytôl Messzi „úgy déltájban A lábra kap majd”, a képek visszatérnek:
„dôlhetnek vissza A a festmények ismét a falnak.” (C6B.) Nem világos, hogy minek
vagyunk tanúi, a képek azonban látszanak és igaziak – felületek, amelyek a mély-
ség kérdésére válaszolnak, ugyanakkor azok a felületek, amelyek elôször adnak
rá látást a mélységre (Képek, C6C.). (Palatinus)

BARTÓK IMRE
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„Különben nem szakadt meg, mert keresi” 
ZÁVADA PÉTER: AHOL MEGSZAKAD

Závada Péter amellett, hogy kamaszkorától fogva Újonc néven az underground
rap, illetve slam poetry csapat, az Akkezdet Phiai formáció tagja, Süveg Márkkal,
azaz Saiiddal, DBB9 óta közöl verseket folyóiratokban, irodalmi pályájának elsô
mérföldköve a DBCD áprilisában megjelent verseskönyve, az Ahol megszakad.
A kortárs poétikai programok napjainkban egyre népszerûbb hulláma a slam poet ry.
A mûfaj számol a posztmodern igényekkel, amikor az elôre megírt vagy sza bad -
stílusban prezentált szövegek keretéül szórakoztató, karnevalisztikus, az (audio-vi -
zuális) élményt középpontba állító kontextust választ, s teszi ezt úgy, hogy nem
célja átvenni a klasszikus irodalmi hagyományok, tendenciák helyét, pusztán a lí -
rai mûfajokat, formákat, valamint a versek közegét újítja meg, rögzült kontúrokat
sa tíroz, népszerûsít, alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez. A slam
poetry közönségorientált mûfaj, amely párhuzamba állítható a stand up comedyvel
is, performansz jellegénél fogva. A slammerek játsszanak a színpadon, s az elôadá -
soknak nyilvánvalóan erôs nonverbális meghatározottságuk van, mégis a szöveg
az, melyre a közönség reagál, az elôadásmódnak csupán a hangulatteremtésben
van jelentékeny szerepe, s a slammer egyéni stílusának egyik fontos markere. A
mû faj a líra egyik új útja, mely segít, hogy a magaskultúra ne csak kevesek ügye le -
gyen. Nagyvonalú és egyben téves lenne azonban a slam poetryt a mai kor költé-
szetének nevezni, ugyanakkor a mûfaj teljes figyelmen kívül hagyása – mely viszo-
nyulás hátterében általában az áll, hogy a slam poetry nem az elitirodalom mélyré -
tegeibôl tört fel, s lett népszerû, hanem fôként az underground hip-hop szubkul-
túra úgynevezett open mic versenyeihez áll közel, s a szórakozástAszórakoztatást
helyezte központba – szintén egyirányú befogadói perspektívát, kritikai nézôpon-
tot mutat. 
Az Akkezdet Phiai vagy a slam poetry zenei alappal kísért ritmikus nyelvjáté-

kaiban hol óvatos, hol vakmerô kulturális allúziókat tapasztalunk, melyekkel a
rap fogyasztó olykor nem tud mit kezdeni. A misszió, az olvasásra ösztönzés, akkor
si keres, ha az „idegen” betétek implikálta kételyt eloszlatván a befogadó könyvhöz
nyúl, vagy a világhálón kutatja fel a zavarkeltô epizódot. Nehéz lenne ugyanakkor
meghatározni, hogy ez a folyamat mennyire tekinthetô általános tendenciának, s
mennyire csak a mûfaj elhivatott képviselôinek víziója. Az azonban bizonyos,
hogy a slammerek (dal)szövegei jelentékeny hatással vannak a kortárs irodalom
ala kulására.
Kérdésként vetôdhet fel, miért emlegeti elutasító jelleggel a kritika, hogy az

Akkezdet Phiai sikere pozitív hatással van az Ahol megszakad eladási mutatóira
(To rocz kay András: Jó sorok, rossz sorok. Závada Péter: Ahol megszakad,
http:AAwww.kortarsonline.huADBCDAB5Ajo-sorok-rossz-sorokACBDCB). Kétségtelen, hogy
a mintegy egy évtizede formálódó zenei pálya sikeressége is hozzájárul ah hoz,
hogy sokakhoz eljuthatnak a Závada-versek, s érdeklôdést mutatnak a verseskötet
iránt. A könyvet ért kifogások visszatérô eleme továbbá a kamaszos spleen, de az
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olykor könnyed, szlenges, spontán, laza nyelvi regiszter is bántja a bíráló szeme-
ket. A költô-slammer kamaszkorát az underground hip-hop szférában, s az édes -
apja, Závada Pál körüli irodalmi közegben töltötte, amelyek természetszerûleg
meg határozó élményeket jelentettek az „újonc” poétának, s eme köztesség fellel-
hetô a kötetében is. Závada eljuttat az olvasóközönséghez egy hibrid hangnemû
ala nyi lírát, amely által az Akkezdet Phiai textusain „nevelkedett” generációt is ké -
pes a szépirodalom felé terelni. Jogosnak vélhetjük azokat a bíráló felvetéseket,
me lyek az irodamiaskodó, modoros pózolásra térnek ki. Ezek tetten érhetôek töb-
bek közt a Szinopszis címû szövegben: „a polcon Rilke dôl egy Proust kötetnek –
el tûnt idôkben mennyi révület!”, vagy az Egyszer betört hatásvadásznak tûnô halál-
ví ziójában: „Úgy mondtam ki a halált, mintha várnám.” Az élményközlés és az oly-
kor keresettnek ható kifejezések közt bolyongó, így olykor pózoló modor váltako-
zása is az új szépirodalmi közegbe kerülés kételyeinek, újszerûségének hozomá-
nyaként aposztrofálható. Závada Péter kötete olyan konvencionális témakörökkel
dol gozik, mint a haza, a család, a szerelem, de saját kételyeit, benyomásait, isten-
keresését és halálnarratíváját is megismerteti. Lírájának fô motívumhálója egy sajá-
tos természetélménybôl bontakozik ki. „Az irodalmi hagyomány szempontjából a
táj költészetnek egy minôségi, mai változatát olvashatjuk. A régi természeti képek-
tôl a baudelaire-i meghatározáson át (a nagyváros a modern ember tája) az ezred-
forduló utáni metropolisig – a szerzô termékenyen tudta megújítani és továbbvin-
ni ezt a lírai tradíciót.” (Payer Imre: Érzelmes városlakó, Élet és Irodalom, DBCDAFC.)
Köl tészetének alapesszenciái az aprólékosan, olykor érezhetôen fáradságos mun-
kával kimunkált versnyelv és formaösszhang, a finoman lüktetô jambikus rímjáté-
kok szonanciája, az érzékletes képek melankolikus hangulata, az érzékeny közna-
piság jólesô banalitása. A kötet szövegei – melyeket Simon Márton, szintén költô-
slammer gondozott – négy ciklusba rendezôdnek. A ciklusokat a négyfelé szagga-
tott Csak addig címû szövegek zárják, melyek hosszas kitérôkkel, közbevetésekkel
nyújtott, fanyar hangulatú vallomások, egyetlenegy versmondatba sûrítve. A kötet
visszatérô képe az ablak-metafora, s az ablakból való szemlélôdés aktusa is rend-
re elôkerül a könyvben. Az ablakból kitekintve érzelmi-hangulati benyomások
érik az ént, miközben külsô környezetének megismerése zajlik. 
Az elsô ciklus könnyed, közönségesebb, köznapibb hangulatával mintegy

bevezet a kötetbe. A nyitó Boldog óra az Akkezdet Phiai második lemezén, a Kot -
ta  zûrön (DBCB) Skit érdekel címmel szerepel. A cím, s fôleg az alatta szereplô „C6h-
DBh-ig korsó Soproni C9B HUF” megjegyzés az éttermek, bárok happy hour ked -
vez ményére alludálnak, így ironizálják a szöveget. A várakozás melankóliája hatja
át a nyitóverset, miközben érzékletes képekkel a nyári kert idillje rögzül. („A fény
kisujjnyi, tört fehér A sugár a kerti asztalon.”, „A Nap korongja fölragyog: A ezernyi
égi vaskohász A locsolja szét a sörhabot.”) A várakozás nem hozza el az édesanyá-
val találkozás „boldog óráját”, s eme hangulatívbôl a halál víziója lebeg a vers utol-
só sorában („élek, s ez nem az én hibám. A Ígérem, orvosolva lesz.”). A cik lus
egyik markáns darabja az Átmeneti rendek, mely az én tavaszhoz kötött táj -
élményét rögzíti. A folyamatos körforgásban a kezdeti tavaszi derû csak átmeneti,
múlandó, mint egy anticiklon. Az én a természet újraéledésének érzékletesebbé té -
teléhez mitológiai-teológiai párhuzamokat von („most a Nap egy álhalál után majd
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föltámad, mint Ámon-ré vagy Krisztus”). Ezután szakadás áll be, s banális aktusok
rög zülnek: kiégô villanykörte, közértbe menô te. Ezek is átmeneti rendek, aho-
gyan a te is csupán hamarszáradó tócsa, illékony pára, felhô, földre hulló zápor. Az
elsô szakasz változatos tematikájának feszített tempójú, szorongó szerelmes
együttlétrôl valló darabja a Bontás. A dinamikus, közvetlen dikciót a hétköznapi
állítások teszik még életszerûbbé: „TV szól a szobából.”, „Nézem a függöny bojt-
ját.”, „Már nyitva van az ablak.” A szöveg a párkapcsolati nehézségekhez kapcso-
lódik, kiábrándultságot sugall („Ma mégse megy. Lemászol.”, Nem passzolunk
lélekben.”, „Együtt szorongunk halkan.”), miközben érezzük a problémák elbe-
szélhetôségének gátjait, az elfojtás szülte lelkiállapotot is, melyek a rövidmonda-
tos, zavart, ide-odakapó vonalvezetésben érhetôek leginkább tetten. A családi szá-
lat emeli be az elsô ciklusba a titkokat rejtô, tragikumot hordozó, megemlékezô
sóhaj, a Résistance naïve. A szöveg egy történetet bontakoztat ki a költô apai
nagyapjának a második világháborúban betöltött szerepérôl, amikor is az kézbesí-
tôként dolgozott. A lírikus tolla itt megered: nincs töredezettség, nincsenek rövid
mondatok; rímtelen prózasoraiból kihagyja az érzelgôsséget, a tényekre szorítko-
zik, emlékei közt kutat. Eleven elbeszélése által mintegy megjelenik elôttünk a
keserû múlt. („A családokat A az evangélikus templom melletti utcában, A egy
fehérre meszelt sarokházban A és a hozzáragasztott raktárépületben zsúfolták
össze. A házak fölülrôl nézve A mint a négyrét hajtogatott papírcetlik.”) Az elsô cik-
lusban kap helyet a formával játszani próbáló, a megszokott olvasói pozíciót leigá-
zó szöveg, a Varrás mentén. Egyetlen mondat ismétlôdik ebben, szavait pedig
elválasztva kapjuk: „Asz-falt-var-ró-gép-szag-gat-ta-fe-hér-öl-té-sek-az-or-szá-gút-szu-
rok-ka-bát-ján…” A szavakon végzett mûveletek eredményeképpen a szöveg vizu-
alizálódik, s mintegy látjuk, ahogyan azokat egymásba fûzi, azaz összevarrja a köl -
tô. A „országút” mint az utazás szimbóluma, élet-metaforaként artikulálódik a mû -
ben, a „fehér öltések” pedig egyszerre jelzik a folytonosságot és a szaggatottságot:
az egyéni, családi vagy kollektív trauma teszi szaggatottá az utat, de ahol megsza-
kad, ott mégis szükségszerûen folytatódnia kell.
A felvezetô elsô ciklust egymással dialogizáló, személyes élményközlések, mo -

zaikokként ciklusba olvadó nyolcsoros szövegek követik. A második ciklusban
kap he lyet két eltérô perspektívából kibomló istenélmény. A Jákob
Pestszentlôrincen cí mû versben a transzcendenst antropomorfizálja a lírai én
(„Csak néz merôn, nem is mer rám az Isten”, „Sapkája miatt sejtem, Ô lehet.”),
miközben számot vet sorsával („Nem jobb nekem, mint bárhol máshol, itt sem. A
Mivé akartam, nem lehettem azzá.”). A Jövôre harmincban mindezek ellenkezôje
történik: a költô objektivizál, rönt gengépként aposztrofálja istenét, mely képes
átvilágítani, belátni testét („Ve sémbe látsz, Istenem, mint a röntgen. A
Viharlámpásod csontig átvilágít.”), mialatt az elmúlás nyugtalansága rögzül
(„Jövôre harminc – szívem visszadöbben. A Ellátni in nét már a másvilágig.”), de az
én mégis az életet választja („defibrillálj, ma még ne mondj le rólam!”).
A személyes istenkeresés opusai mellett a második ciklusban Závada natura-

lisztikus „montázsai” jelentkeznek, melyek erôteljesen kötôdnek az évszakokhoz.
A természet változásait mintegy belefényképezi verseibe. Ilyen hangsúlyos vizuali -
tás sal indít az Indián nyár is („Mint napsütötte reklám-indián, A rézbarna most az
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árnyas Orczy-tér.”), s a képiség a szöveg további részében is domináns marad: a
szeptemberi táj színeit szokatlan, markáns metaforikával festi fel („A szeptemberre
kü lön színvilág van: A összekutyulva barna és fehér, A rumoskóla egy részeg indi -
án ban.”). A második ciklus nagy ívû verse, melyben a szerzô ezúttal nem a termé-
szet folyton alakuló tendenciáit, hanem a nagyvárosi teret kémleli, a Pesti sampon.
A szöveg a szerzô Budapest-élményéhez kötôdik, továbbá Babits Mihály Messze-
messze versének átirata, így a lírai hagyomány megidézése. A versszakok elsô sza-
vai egy-egy budapesti utcát vagy teret neveznek meg az ismert Taft-reklámra allu-
dálva, így válik világossá, hogy az én éppen hol jár képzeletbeli körútján. A vers-
szakok egymást követô filmkockaként engednek betekintést a szerzô Buda pest -
jébe: látjuk az Oktogon felhôk szûrte fényét, halljuk a Blahán vonyító mínuszokat,
érezzük a lágy szellôt a Barosson. Hatásos képekkel felépített tájleírás ez, melybe
beleíródik a szerzô ambivalens viszonya a városhoz. Ez a vers záróstrófájában a
leg szemléletesebb: „Úgy vonz a beton, szinte fáj. […] Inkább otthon, de nem ha -
za.” 
A harmadik ciklus központi vonulatához a családi témájú opusok tartoznak. Az

én emlékezik, identitását keresi, s közben – mint eddig mindig – környezetét
szem léli (Ajánló vízhez, Tôlünk jobbra, Hiánydramaturgia, Klauzália). Ebben a
han gulatban írja a kötet gerincét adó Valami fényes címû szöveget is, mely egy
megrázó halálnarratívába enged mélyebb betekintést. A versben egy családtörté-
net bomlik ki, az én zsidó gyökereire emlékezik. A szöveg legmarkánsabb képe a
szappanmetafora („Danzigban megfôtt a pipereszappan, A a lélek rózsaszín gôz-
ként szállt föl…”, „Nagyapa próbálkozott – mintha ujjat A szappannal a jegy gyû rû -
bôl –, hiába.”), s az Arthur-mondakörbôl ismert kôbe állított kard-motívum.
(„Mond ták: beleszorult valami fényes, A mint az a híres kard abba a kôbe. […] A
csa lád felszólító módja volt az. A Te kellettél, a lánya, hogy kirántsa.”) A kötet csa-
ládi tematikájának része a Mese címû, mindössze ötsoros szöveg, mely az elmaradt
gyer mekkori boldogságot kéri számon: „Óvodás koromban A anyám játékboltban A
dolgozott. Boldog A gyereknek kellett volna A lennem.” A harmadik ciklus foglalja
magába a kötet címadó versét. Az Ahol megszakad címû szövegben az én önmaga
meg ismerésének folyamatából indul ki, önnön határait kutatja, az idô múlásán töp-
reng, miközben emlékei közt kutat: „Belôled magamba áthallani A egy s mást – pár
kö dös képem, másom nincsen. A Kopottas portré, lámpa – asztali –, A köldökzsinór
– nincs hová kifeszítsem.” Egy gyászmunkakísérlet íródik a szövegbe („Anya -
jeggyel az életvonalon A ingázni, leszállni tragédiáknál. A Ahol megszakad, filccel
fo lytatom: A megrajzolom a bôr drapériáját.”), a hús-vér valóság megsemmisül,
meg foghatatlan, keserû emlékké változik.
A negyedik ciklus a szonettformát használja. A változatos tematika itt is jelen

van: ismét témát ad a szerelem, a párkapcsolati problémák okozta lelki szorongá-
sok, kételyek (Áspis, Szinopszis), de olyan már-már negédes finomkodások is fel -
lel hetôk, mint a Nugát (melyet a szerzô felrappelt a már említett Kottazûr albumra
is), vagy a Piknikmedve. Az évszakokhoz kötött élményközlések egyik jellegzetes
da rabja a Szellemtelep, mely az újpesti lakótelep fantázianevét emeli be, s szokat-
lanul bizarr módon személyesíti meg az ôszt („Beállt az ôsz, mint egy heroinista.”)
A nagyvárosi atmoszférát hozza a kötetbe a Nuit parisienne címû szöveg. A lírai én

CDE



különös viszonyban áll a terekkel. Verseiben éppoly eredetien képes saját élmé-
nyein keresztül megjeleníteni az intim szobabelsôt, mint a budapesti utca forgata-
gát, vagy a párizsi éjszaka miliôjét, miközben belsô, lelki terébe is betekintést
enged. A különbözô szituációkban nemcsak környezetét, hanem önmagát is szem-
léli. Így tesz a Nuit parisienne-ben is: „December lett, s a cigirôl leszoktam. A Le?
Még mit nem. A színdohányra át. A Párizs volt, kétezer-tíz, fôszezonban.” A könyv
záró verse – a Konkáv – talán a legmegkapóbb passzus a kötetben. Szuggesztív,
le leményes, s póztalan képi világgal bír. A szövegben az álomszerûség kap helyet:
többször megemlítôdik az alvás, illetve az álom, ugyanakkor a szöveg szervezôe-
reje is valamiféle kaotikus álomrend, melyben az álomképek feszített egymásutá-
nisága jellemzô. Az én álom és valóság tengelypontján áll, miközben erôs önrefle-
xív benyomások érik: Azt álmodom, A hogy ok és okozat vagyok egyben, önma-
gára A utaló félmondat, pihenô anafora, saját A rebbenésétôl megriadó madár, föl-
szeletelt kés.” A szöveget a jellegzetesen egyedi hasonlatok teszik különösen hatá-
sossá: „a szoba tompán A morajlik: mint mikor valaki tele szájjal beszél”, „megder-
med a fôterek zaja, mint mikor A beleüvöltenek egy hûtôszekrénybe”, „Éjjelente
keresztbe fordulok a matracon, A mint az óra lapján a nagymutató.”
„Különben nem szakadt meg, mert keresi.” – írta Darvasi László a könyv hátol-

dalára. A fiatal slammer elsô kötetével a szépirodalom útjára tért, de még saját
ösvényét keresi. A könyv több jellegtelen próbálkozásnál, de kevesebb egy egysé-
ges és sajátos lírai produktumnál. Az Ahol megszakad versei ugyanakkor azt bizo-
nyítják, hogy van mit várnunk a jövôben e költôi törekvéstôl. (Libri)

ZAHORJÁN IVETT

„hang a hályog túloldalán”
ÁFRA JÁNOS: GLAUKÓMA

Áfra János elsô kötetének középpontjában az érzékelés kérdése áll, az érzékek
nyel vének kutatása pedig a manapság reneszánszát élô testábrázoláshoz, testköl-
tészethez kapcsolja a Glaukóma poétikáját. Az érzékelés folyamatára koncentráló
lí ra Áfránál nem eredményez sem vallomásos költészetet, sem elvont, tárgyias
vers  beszédet. A beszélô csupán alanya, de nem elsôdleges tárgya a verseknek, így
az érzéki költészet sem jelenhet meg közvetlenül. Az érzékelés aktusa megkettô-
zôdik; az ábrázolt szubjekum töredékeken átívelô életének meghatározó élmé-
nyei, azok megélésének módja, illetve az ezt közvetítô beszélô érzékelése kevere-
dik egymással. A ciklusokon kívül álló nyitó vers, Az elsôk a látás egységességének
fel számolódását emeli témává, az egy, a mindent látó szem helyett a két szem bi -
zonytalansága, megosztottsága a könyv elbeszélôi helyzetét is találóan fejezi ki: „a
két szem a végsô elszáradásig A egymás számára nincsen”. CDF



A versek különbözô megszólalói egy központi szubjektumot láttatnak, ez a
szub jektum egységes voltában mégis láthatatlan, a kötet megfoghatatlan közép -
pont jaként határozható meg, hiszen csak egymást követô látás-töredékekrôl, be -
nyomásokról, érzékelésekrôl beszélhetünk. Nem csak arról van szó, hogy a beszé-
lôk e „személyhez” fûzôdô érzelmeiket, reflexióikat fejezik ki, hanem egy nem ra -
ci onalizálódott, érzékelési-tapasztalási nyelv is hangot kap általuk. Talán ennek
kö szönhetô, hogy több versben érezhetünk stiláris feszültséget a beszédmódok
kö zött, az átmenetek nincsenek kellôen eldolgozva, a beszélô nyelvhasználatától
ide gen mondatok az olvasóban a hiteltelenség érzését kelt(het)ik. Példaként említ-
hetjük a Megkerült vonzás címû vers kellôen nem elôkészített filozófiai eszmefut-
tatását: „mert rá van csatlakozva mindenki A mások önzésére, a legnagyobb bûn- A
hôdés pedig az öröm elviselése”. A versbeszédre tehát a széttartás a jellemzô: a be -
szédhelyzet egyrészrôl megképez egy a szubjektum élettörténetéhez kapcsolódó
han got, de a stiláris következetlenségek egyúttal le is rombolják azt, jelezve, hogy
a megszólalók nem uralják saját beszédüket, nem is beszélik el azokat a szó szo-
ros értelmében. A Torzó címû vers nôi megnyilatkozója például nem hús-vér való -
já ban, hanem egy fotó segítségével került kapcsolatba a másikkal: „sosem láttam,
ô is csak fotón”, mégis a rá gyakorolt (vagy elképzelt) hatását teszi érzékletessé:
„érzem, ahogy próbál A beleformálni egy papír nélküli térbe, A de folyton kicsú-
szok kezei közül”. 
A beszélôk gyakran „hozzáférnek” a harmadik személyûként megjelenített

másik múltbéli érzéseihez, ez az omnipotens(nek látszó) helyzet az én és a másik
köl csönhatásának ábrázolásakor még erôsebben van jelen. Az „ô” érzékelésérôl
köz vetve kapunk információt, a vallomás közvetlensége elvész (pl. Kapcsolás,
Meg emelt égbolt). 
A megismerés mediatizáltságát és tökéletlen voltát metaforikusan a glaukóma

állapota fejezi ki: a látóidegek lassú, de megállíthatatlan pusztulása, amely az azt
el látó erek keringési zavara miatt alakul ki, s amelyet tévesen zöldhályognak is ne -
veznek. Talán az sem véletlen, hogy a könyv borítója erre a téves megnevezésre
ját szik rá a félig az elôlapon, félig a hátlapon kirajzolódó baba-arc zöld színével;
ver bálisan pedig a könyvben szereplô hályog kifejezés utal rá: „a kis unokából pe -
dig érintés marad A fakó hang a hályog túloldalán.” (Bizonyos képletek) A glaukó-
ma a kötet visszatérô motívumához, a szemhez kapcsolódik, ami így az érzékelés
és a megismerés lehetôségeként, eszközeként, zálogaként értelmezhetô.
A Glaukóma gyakori eszköze, hogy egy élettörténeti részletet több egymást

kö vetô vers is körbejár, az élethelyzetek különbözô szemszögekbôl történô meg-
közelítése azonban ellentétes hatású: ahelyett, hogy az érzések, benyomások be -
ható ismertetésével közelebb vinne az ábrázolt személyhez, inkább eltávolít min-
ket, és a válságpoétikákhoz hasonlóan magára az érzékelésre, annak megragadha-
tóságára, kifejezésének esztétikai problémáira irányítja figyelmünket. A kötet alap -
egy sége így nem a vers, sokkal inkább a ciklus, vagy maga a könyvegész, az
összeálló és egyben szét is hulló élettörténet, amely a Glaukóma mûfaji behatárol-
hatóságát nehezíti meg, hiszen az verses monológokból összeálló regényként is ol -
vasható. Egy lineáris cselekményvezetéssel elmesélt élet regényeként, amely tör- CD5



ténetszerûségének háttérbe szorítása ellenére is a teljeségre törekszik: a születéstôl
egé szen a halál pillanatáig (öngyilkosság) követi nyomon „hôsét”.
Azoknak a verseknek az esetében, amelyekben megképzôdik egy, az élettörté-

nethez szorosan kapcsolódó beszélô (anya, nagyszülô, barátnô), a „másik” jelenlé-
tének közvetettsége szintén hangsúlyossá válik. Ez a közvet(ít)ettség is megala-
pozhatja ennek az alapvetôen lírai természetû szövegnek a prózapoétikai eszkö-
zökkel történô vizsgálatát, melynek középpontjában a beszédtöredékek között
meg képzôdô, de egyben fel is darabolódó szubjektum és a beszélôk viszonya áll.
A kötet nemcsak címével, de vissza-visszatérô témájával is kapcsolódik a

betegség- és a halálversek hagyományához, de Németh Zoltán A haláljáték le -
küzd hetetlen vágya címû könyvéhez hasonlóan a szerzô személyének leválasztá-
sával el is távolodik attól. Ám amíg Németh Zoltán a betegség statikus állapotában
lé tezô test történetére koncentrál, Áfra lírájában másra esik a hangsúly. A Glau kó -
ma nem kórképet, hanem folyamatrajzot tár elénk, nem betegségtörténet akar
lenni, sokkal inkább betegség-hatástörténet: a beteg test énbe íródására fókuszál,
tá gabban pedig a megváltozott érzékelésre, amiben az érzelmi traumák (családta-
gok halála, gyermekkori megaláztatások, párkapcsolati kudarcok) ugyanúgy szere-
pet játszanak, mint a fizikai betegségek (dongaláb). 
Németh Zoltán könyve a szerzôi név és az elbeszélô összekapcsolásával (ver-

ses halálnaplóként) idézi a betegség- és halálversek hagyományát, a szerzô-beszé-
lô halála pedig a versek megtisztulási folyamatának részét képezi. Áfra János nem
eli minálja a szerzô személyét, hiszen ô e hagyomány legfontosabb tulajdonságai-
val, a személyességgel és a vallomásossággal csupán eljátszik. A vallomásos költé-
szetben megfigyelhetô szerzôi jelenléthez képest (szerzô – lírai én ésAvagy ábrá -
zolt szubjektum párhuzamai) ugyanis jóval implicitebb s egyben izgalmasabb ittlé-
tet va lósít meg. A ciklusokat bevezetô illusztrációk, a különbözô életszakaszokban
csupán a fél arcot ábrázoló portrék a szerzô önarcképeiként is értelmezhetôk. Ez a
köz vetettebb szerzôi jelenlét a verbalitás és a vizualitás intermediális terében te -
remti meg a Glaukóma fiktív önéletírásként történô értelmezésének lehetôségét. A
szerzô és az ábrázolt szubjektum életének egymásra íródásai, összebogozódása az
elbeszélô-elbeszélt viszonyára emlékeztet, jelezve, hogy a könyv különbözô szint-
jein ugyanazon struktúra megképzôdése figyelhetô meg. 
Beszélô és elbeszélt viszonyának kulcsfogalma úgyszintén a kölcsönhatás, az

egymásba íródás aktusa, amely a könyvben legtisztábban talán a szerelmi kap cso -
la tok ábrázolásában nyilvánul meg. Nem a boldog, beteljesült szerelem költészete
ez, melynek során az én és a másik önmagát feledve egyesül egy felsôbb „struktú-
rában”, a mi boldogságában – a Glaukóma világában ugyanis továbbra is az egyén -
 re esik a hangsúly, akit a „másik” autonómiájában fenyeget. Kettejük viszonya, az
egymásba íródás pedig már-már az ént deformáló, erôszakos cselekményként áb -
rázolódik: „az élet megdôl, és én is, hisz annyira szeretem, A amennyire em ber csak
gyû lölhet egy másikat, A mert elvettük egymástól, amit csak egyszer” (Fér fi as sze-
rep); „azonosságunkból A egyetlen kiút van, felélni egymást A az eltávo lo dásban”
(Ha tározatlan). Noha közvetlen (stiláris vagy a motívumokra kiterjedô) hatásról
nem beszélhetünk, de ismét Németh Zoltán poétikája juthat eszünkbe, aki nek leg-
utóbbi kötete, a Boldogságtelep, vetélôgépben ugyanezt a problémakört járja körül.
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Az én számára a másik olyan idegen anyag, amely ugyan (akaratlanul) az énbe
épül, de emellett idegensége is megmarad. A Liften a repedés címû ciklus poétiká-
ja is jól példázza ezt a jelenséget – a versekben az élô és az élettelen keveredése,
az én határainak fellazulása figyelhetô meg: „körbeoldalaznak a falak, hátunk A ke -
rítésbe fordul a széktámlán”, „pillantása kicsit elvont, belôlem, A rátapadnak bôröm
fel feslései” (Berángásból a felület), „állunknál mosdó, A ablaka nyitva, mozdul,
majd elnehezedik A kendôm a fejünk felett, ázik, lassan ránk A tapad, ahogy a han-
gok idekint a szánkra” (Másik oldalról a száj). A másik idegensége és a selfben
betöltött szerepe a protézis fogalmában konkretizálódik („én rántanám magammal
végleg, A de túl gyengén ölel a mellemen, A ujjain bordóra vált a bôr, alkatrészeim A
csontra feszülnek” – Protézis), melynek értelmében a „te” mint funkciót kapott ide-
gen anyag definiálható újra. A protézis fogalma felôl nézve a szubjektum párkap-
csolatai is csupán pótlékként értelmezhetôek, kísérletként a boldog(abb) gyer-
mekkor újraélésére. A Glaukóma témái tehát egy pszichoanalitikus olvasatot is
meg alapoznak, amely nem merül ki a kapcsolatok összetettségének, ellentmondá -
so sságának tudatosításában, s amely az elbeszélésmód által szintén kettôzôdést
mutat, a versek nagy részében ugyanis az emlékezô és az emlékezés performatív
aktusa által megjelenített „másik” egyaránt vizsgálat alá vonható.
Áfra János könyve átgondolt koncepciójával, tudatos szerkezetével, koherens

po étikájával világossá teszi, hogy szerzôjének már nem a saját hang megtalálása je -
lenti a kihívást, a hatások ugyan jelen vannak (Németh Zoltán mellett a kötet fül -
szö vegét író Borbély Szilárdot és A közelség közhelyei címû versben a Fel és alá az
érdligeti állomáson segítségével megidézett Kemény Istvánt említhetjük), de nem
veszélyeztetik e poétika egységességét és autonómiáját. A Glaukóma témaválasz-
tása, megnyilatkozásmódja, szerkezete is hozzájárul ahhoz, hogy a mû több (egy-
mással akár ellentétes) olvasási stratégia felôl is megközelíthetô legyen. Talán csak
a finomhangolást hiányolhatjuk: a poétikai funkció felôl csupán részben magya-
rázhatóak a stiláris következetlenségek, a pontatlanság látszatát keltô megfogalma -
zá sok, illetve a kötet koncepciójába kevésbé illô versek. Mindezekkel együtt a
Glaukóma így is több, mint bíztató elôjel: nemcsak egy ígéretes költô pályafutásá-
nak kezdeteként, hanem önmagában nézve is értéket képvisel. (JAK + PRAE.HU)

SZALAY DÁVID
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Híreink

DBCE. június C-tôl az Alföld Alapítvány és az Alföld szerkesztôségének címe meg -
válto zik. Új címünk: FBDF Debrecen, Piac u. 68. Küldeményeiket korábbi postafió-
kunkra kérjük (FBBC Debrecen, Pf.: CFF.). Újabb jelzésig telefonszámunk és e-mail
cí münk változatlan marad.

* 

DBCE. július C-tôl munkatársunk, Lapis József kiválik a lap szerkesztôségébôl. Ezu -
tán a szépirodalmi rovatba szánt mûveiket a folyóirat e-mail címére vagy pos ta fi ó -
kunkba juttassák el a szerzôk.

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
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