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VASADI PÉTER

Sokan vagyok

Senki soha nem ragadott
még el, mert mielôtt
megtehette volna, te
megtetted. Azután
már nem. Semmit
nélküled, ha egyszer
benned. Látja, ki néz
tehetetlen’, színig
töltöd ezt a zöldes-
kék szempárt, mely-
ben öröm a napnyugta,
s gyöngyözik a bocsánat.
Hallgat ilyenkor a száj.
Most a Lét, aki Szó,

kéri a szót.
Állok, ülök, bámulok, 
elviselem magamat:
hatalmába kerítsen az az
izzás nélküli forróság;
szeme van, hall, csapdos
egyhelyben a szárnya,
szimatol téged, utánad, 
valahogy én vagyok az, 
egyedül (csak te tudod), 
mégis seregestül, honnan
vonulunk, merrôl merre,
zümmögve magunkat, világ-
ének az, nincs nyelve,
nincs betûje, de dallama 
testvére a tengernek;
megkapjuk kegyelembôl
a könnyek óvatos érkeztét,
s egy-egy legördül az állra.
Ahogy az otthonos
gödör alján, fejlehajtva.
Bíztat a sötét. Jönniük
kell, kik majd fényre
emelnek. Szoktak ugyan
késni, de nem véglegesen.
Azután már nincs, ki 
megállítsa. Hárman 
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örökös ölelésben.
Te vagy az, mégis az ô
lágy teste, dereka, 
szép arca, bôre, keze
csókoktól átitatottan.
Ettôl fénylik. Szenvedése
is ettôl. Nincs kor. Se idô.
Van, de más. Máshol. Másban.
Benned az is, mi kívüled.
Látod?
Elöntött ez a fényes 
apadás.

Babits szeme

Tartok tôle.
Védekezésre nincs mód.
Ártatlan, mint a penge éle.
Süt ki a barnájából.
S benne – nem körülötte,
nem a mélyérôl – benne, 
a törékeny sötétjébôl
mekkora fájdalmon
megvett szomorúság,
szétterül arcán.
Így süllyed a fegyver,
ahogy a kéz lassan, 
véglegesen földre
fekteti kardját.
Szemérmes habozás, hogy
egyáltalán szabad-e, 
majd nyit kíméletlenül
s behatol. Bent van.
Látnia adatott az iszap-
mély sûrû, penészes, 
mérgezô, szellemi
mocskainak ülepedését.
Szeme ôrzi a látványt.
Egész arca szeret komoran.
Fölszakadoznak a bûnök, 
versek, a látás, az ítélet
szarubôrei, mind. Kaszabolnak.
Annyi a tátott seb. De beforrad.
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Tetôzés

Ha Te nem kellesz, 
én legyek épp az, 
aki kell?
Megbotránkoztat, 
amit erre felelsz:
igen, éppen te.

Akkor most jöjjön
a teljes csönd,
vagy az az ordítás
a Jelenések Könyvébôl.

És nem számít, 
angyal-e, aki ordít, 
vagy fenevad.
Mindkettô lezuhantat.

Elítéltettél. Eltelítesz.

TÓTH ERZSÉBET

A régi nap az égen

a piton álmukban roppantotta szét a gerincüket
az egyik hatéves volt a másik öt
miután abbahagyták a lélegzést
már nem törôdött velük
a sarokban figyelt összetekeredve 
a fiúk csak vendégségben voltak barátjuknál
a hüllôkereskedés fölött
mi is csak vendégségben vagyunk a földön
emberek és hüllôk
ezek a hírek egy másik világból jönnek
nálunk csak a menyét garázdálkodik a kertben
falatozik a szôlôtôkérôl aztán elmegy 
piranhát is csak ritkán találnak itthoni tavakban
aligátorteknôs is néha pislog elô a bôröndökbôl 
az illatosított hálóingek fodrai közül
szemfüles vámosok  örömére
de már a világháborús aknákkal vigyázni kell
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naponta több is elôkerülhet 
a háborúnak soha nincs vége
valami láthatatlan kéz ügyködik a városban
máskor nagyon is látható
óriásdarukkal, fúrógépekkel dolgoztat, 
meghitt, régi dolgokat eltûntet
ezzel zaklatja föl a városlakókat
milyen jó volt leülni az esernyôs szobor mellé
a Pólus Centerben, aktatáska volt a kezében
esernyôjérôl víz csordogált
hûsölhettünk a permetben
ô se volt egyedül annyira, és mi sem
Pessoának hívtuk barátaimmal
találkozunk Pessoánál, mondtuk
aztán Pessoa eltûnt
bizonyára nem hozott semmit a konyhára
nem lehetett pénzt kérni a mellette üldögélésért 
egy ormótlan kávézó van a helyén
amit messzire elkerülünk
kit érdekel a büdös kávéjuk…
ebben a városban eligazodni
egy élet is kevés 
talán a Nap még a régi
szeretek néha felnézni, hogy megbizonyosodjak  
talán az egyetlen
amit még nem cseréltek ki valami újra
az augusztusi fehér lepkék bolond tánca
a mályvák körül is a régi
a sarki nyomóskútnál óriáspocsolya hûti a levegôt
verebek szolgáltatnak permetfüggönyt
a földön araszolóknak, csiripelnek is persze
a kút szépen faragott, masszív darab
még soha nem sikerült elmozdítani innen
pedig biztosra vehetô, hogy voltak próbálkozások
örökké folyik, iszik belôle boldog-boldogtalan
akár szomjas, akár nem
jönnek a biciklisták, megtöltik flakonjaikat
alátartják az arcuk, ez még a régi nyár
a régi nap az égen
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BEREMÉNYI GÉZA 

Vadnai Bébi

Egyszer déltájt Dobrovics szobájának nagy ágyán elterülve olvasott. Körülötte
egyéb könyvek. Egyikbôl a másikba kapott. Ebbôl néhány oldal, abból egy egész
fe jezet. Négyéves kora óta falta a könyveket. Válogatás nélkül. De azon a tavaszon
csôlátása támadt. Nem volt elhatározás kérdése, hirtelen vette észre magán. Elôzô -
leg bizonyos könyveket, mert a szûkös helyen nem fért már tôlük, elvitt és eladott
egy antikváriumban. Elhatározta, nem pöcsöl. Aztán kiderült, milyen könyveket
ha gyott meg, milyeneket vásárolt magának a korabeli könyves régiségboltban
hem zsegô családi hagyatékokból. Csupa olyat, ami az ô megszületése elôtti idôrôl
szólt. 
Hirtelen, minden elôzetes feltevés, elhatározás nélkül Dobrovics a tegnapban

találta magát azon a tavaszon. Mint aki elszökött a saját életébôl. Egy csöppet sem
vonzó és legalább annyira aljas korban találta magát, mint amilyen az ô jelen ide je
volt. Egy olyan történelmi periódusban, amirôl apja a következôképpen be szélt
egy szer neki: „Én éltem benne, nem te. Aki volt már háborúban, csak az tud ja, mi -
lyenek is az emberek. Undorítóak, fiú. Az aljasságuk tulajdonképpen mérhe tet len.”
„Mint a te finnyásságod” – gondolta a fiú, de nem mondta ki. Általában bent tartot -
ta a véleményeit, akkor is, mikor az apjánál volt látogatóban. 
Dobrovics röviddel a második világháború után jött a világra. Az esztendôben,

amit könyveikben úgy hívtak a történészek: „a Nulladik Év.” És azon a bizonyos
ta vaszon, nagy ágyán szétterülve ô és a könyvek, éretlen fejjel rá kellett jönnie a
Ró zsa utcában, hogy abban a korszakban kutakodik, amelyben a szülei voltak fia-
talok. Még kérdezgette is magától: „Mi van velem? Nem baj ez? Mi a büdös franc-
tól van ez énvelem?”
Nem folytatott aprólékos kutatómunkát, mintegy véletlenül akadtak a kezébe

azok a könyvek. Sorra, egyre-másra megtalálták Dobrovicsot, és nem csak antik -
vár iumokban, hanem hozzájuk nem illô helyeken is keresztezték az ô útjait. Rö -
videsen odáig fajult a dolog, hogy már a kortársak, az C97B-es évek járókelôinek a
viseletét, de még a saját igénytelenül átlagos ruházatát is csak egy átfutó történelmi
korszak ideiglenes jelmezének látta. És a tegnapból városszerte ottmaradt összes
épület mind tanúbizonyság lett Dobrovics szemében. Még arra is, hogy a bennük,
velük megtörtént események, azok megismétlôdhetnek, sôt: történnek. Megint és
megint megtörténnek, mialatt Dobrovics a Rózsa utcában olvas, a Közért nevû
boltban kiflit és tejet vásárol. És az ágyában négy lányt faggat a szüleikrôl, mintha
az volna az egyetlen, ami belôlük érdekli ôt. 
Mind messzibbre nyúltak vissza a jelenlét okai. Ez már betegség volt, igen.

Az a nap, melynek folytán Dobrovics Doxával a Szalonban este találkozott, másról
is nevezetes lett. 
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A falakon át déli harangszó hallatszott a szomszédok rádióiból, mialatt Dobro -
vics szokása szerint valamely Atlantisz lakói között járt éppen. Déltájban angol
sze  relmes regényt olvasott az ágyán, elterülve egyéb C9EB és F5 közötti könyvek
kö zött. Az akkori lények baljós érzelmi életébe helyezkedett, amikor kopogtattak
az ajtaján. 
A földszintes ház sötét, zárt folyosóján egy férfi állt.
– Jó napot kívánok.
– Jó napot.
A duzzadt arcú férfi nem mert belépni. Félt Dobrovicstól. Izgalmában izzadt.
– Dobrovics Péter?
– Igen. Vagy nem? 
– Ha nem maga az, jelentse ki. Maga most nem fog szeretni engem.
Papírt vett elô a magával hozott irattartóból. 
– Na de most aztán tényleg fáradjon be.
Dobrovics leültette a férfit az egyetlen székre, ô maga az ágy szélén foglalt he -

lyet. Közelesen ültek.
A verítékcseppek éppen egyenes sorba fejlôdtek fel a halványpiros homlokon.

Mint egy vékony pánt. „Micsoda egybeesés.” Dobrovicsnak sejtelme sem volt,
hogy összeakad Doxával majd aznap este, azt viszont megérezte, hogy a székben
ülô valami hírt hozott. Neki, Dobrovicsnak, egy fontosat. Erôsen figyelmes lett
Dob rovics ekkor.
– Mikortól lakik ön ebben a lakásban?
– Ahol jelenleg tartózkodunk?
Remélte, hogy a másik legalább a kérdés hangsúlyából felfogja a belerejtett

nézetet, de csalódnia kellett, mert az így felelt:
– Igen.
– Hát… Én… Ugye… – Nem tudta, hogyan is szórakoztassa magát.
A férfi a papirosról felolvasta a beköltözési dátumot, majd az aznapit. A papír

sze rint aznapit.
– Tehát CE hónapja – tette hozzá. 
Dobrovics megpróbált korabeli lenni.
– Be vagyok jelentkezve ide. Szabályosan. Tanácsilag dokumentált.
– Asügyi osztályán. Vegye át tôlem a végzést! – Felmutatta a papírt. – Itt kell

aláírnia, hogy tudomásul vette. Nem veszi át? Márpedig ki kell innen költöznie.
Holnap.
A férfi gyötrôdött. Nyilván naponta érték inzultusok. „Rövid életû lesz” – gon-

dolta Dobrovics, míg a megkínzott arcba nézve átvette a végzést. „Legalább két ki csi
gyereke van. Naponta bántalmazzák üvöltô kilakoltatottak tettleg.” Egy Dickens-
regényben szerepeltek Dobrovics szerint, plusz még a férfi, egy alkalmatlan la -
kásügyi elôadó szép, de rosszmájú felesége. Két eltartandó gyerek. Vidékrôl köl -
töztek ide, hogy városon vessék meg a lábukat. Mindebbe bele fog halni ez az em -
ber, mert nem tud gonoszul kárörvendô lenni. Márpedig az életben tarthatná ôt.
Gyo morfekély. Áldozat. Hôs.
– Tudomásul veszi?
– Úgy van.
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Dobrovics aláírta a végzést.
Angyal szállt át a szobán. Az elôadó arca most fehér lett. Körülnézett a cellá-

ban. 
– Holnap a megadott órában jönnek a bútorokért. Egy kisteherautó elég lesz.

A költség, a szállítási, amint olvashatja, önt fogja terhelni. És még egy rendôrségi
autó is jön a ház elé, ha ön ellenállást tanúsítana. 
– Természetesen – mondta Dobrovics.
Aztán megakadt a szeme valamin, mielôtt visszaadta volna a végzést.
– Mi van ideírva?
– Itt? Ez a szerepe az ügymenetben. Ez ön. 
– Ennek vagyok nyilvánítva?
A férfi ismét félni kezdett.
– Most mit akar?
Mindeddig Dobrovicsot még sosem határozták meg ilyen pontosan, úgy érezte.
– Hogy mi vagyok én?
– Pedig szabályos. Ön „rosszhiszemû, jogcím nélküli ottmaradó”. De csak hol-

napig. Ha aláveti magát az eljárásnak, már nem lesz az.
– De – mondta Dobrovics. – Az vagyok. Az is leszek. És köszönöm. 
Felpattant és fel is írta magának ánégyes papírjára: „Rosszhiszemû, jogcím nél-

küli ottmaradó”. Kedvtelve nézte, tudta, melyik megilletô helyre szúrandó be a
kéz  i ra tába. 
Félelmében felállt az államhivatalnok is. 
– Tudja, nekem fontos, hogy minek tekintsem magamat – nyugtatta Dobrovics. 
– Rosszhiszemû, jogcím nélküli ottmaradó. Ön volt az, aki ezt kitalálta? Nem?
– Kár. És még egyszer köszönöm. – Rázta a vonakodó kezet.

Tetszett is neki, hogy a Rózsa utcából ki kell költöznie, meg nem is. Szeretett min-
den bizonytalanságot akkoriban, ugyanakkor azt is tudta, hogy azt a jó cellát so -
sem fogja elfelejteni. És elhatározta, nem üzeni meg a négy lánynak a változást. Ne
találják meg. Szóródjanak széjjel. Ô most minden tekintetben másba fog kezde ni. 
Nyakába vette a várost, hogy a bútorainak helyet találjon. Majdnem rögtön,

vagy két utcával odébb összefutott a Lóval, akinek a karján egy vesszôkosár volt. 
– Csá, Ló.
– Csá, Mohó.
– Mi van? Nô lettél? – kérdezte Dobrovics a kosárra.
– Bevásárolni küldtek.
– Az Erika?
Erika kezdetben csak félvállról vett csaja volt a Lónak. Aztán volt egy búcsúest

a lakásán, ahova a Ló meghívta a törzset, merthogy másnap négy társával disszi -
dálni fog. Legálisan, útlevéllel elmennek Jugoszláviába, egy ottani falucskába, ami
Pes ten arról volt híres jampi körökben, hogy onnan át lehetett útlevél nélkül dob-
bantani Olaszországba, Nyugatra. A Ló nagyon élénk volt a búcsúesten, be is rú -
gott a törzs tagjaival együtt, mi alatt Erika szeme könnyben úszott. A többiek sem-
legesek maradtak, nagyokat röhögtek. Jó volt. Aztán Jugoszláviában, a szerb kocs-
ma hátsó udvarán a Ló sorra felsegítette társait a magas kôkerítésre, s mikor azok
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ér te visszanyúltak, hogy átemeljék Itáliába, a Ló egyetlen szó nélkül fogta magát és
visszafutott a szocializmusba. Az a négy meg azóta is kint él. A Ló pedig feleségül
vet te Erikát, és ônála lakott.
– Egyébként, Mohó?
Dob rovics mondta Lónak, hogy mi van egyébként. Hogy mennie kell a Rózsa

utcából, meg hogy milyen jó elnevezést talált magára.
– Hülye vagy, Mohó? Kapsz tôlünk egy házat, amit az Erika megörökölt a

Farkasréti temetônél.
És a Ló volt olyan rendes, hogy el se ment vásárolni. Elhajította magától a vesz-

szôkosarat, be az elsô kapualjba, villamosra szállt, hogy elvigye oda Dobrovicsot.
Kulcs nem kellett a házhoz.
Egy lejtôs telken állt. Akkora volt, mint egy bódé. Az egyetlen berendezési

tárgy, egy poros matrac középen helyezkedett el, és mikor Dobrovics szélre akar -
ta rugdosni, a Ló rászólt, hogy hagyja csak, mert ott van a legbiztonságosabb he -
lyen, ha a repedezett falak valamelyik éjjel ráomlanának egy alvóra.
– Itt aztán írhatsz. Te tényleg írsz, Mohó? Mit?
– Tényleg kérdezed?
– Nem. Jó nagy szar lehet.
– Azért majd felolvasnám neked, amit itt fogok írni a házadban.
Hátravetett fejjel, sörényét rázva felröhögött. 
– Azt hiszed, van nekem arra idôm? Majd hozunk ide csajokat. Nem neked,

addig te elmész valahova. Fôzhetünk pálinkát. Van gyümölcs, van fôzôm. Réz. –
Olykor éreztette, hogy Dobrovics évekkel fiatalabb nála.

Még aznap eljött az éjszaka is, az utolsó a Rózsa utcában. Hogy rövidítse, Dob -
rovics elment a Szalonba. Ott találkozott Doxával újra.
Titokban az országba csempészett újzenei lemezek forogtak, mindenki a par-

kettán ült, a többség kiskorú. Gyertyák lobogó fényében hallgatták a kísérletezô
nyu gat-európai zenekultúra legújabb fejleményeit, és a besúgó házigazda össze-
kötô szövegeit. Bejött Doxa. 
Sokan felfigyeltek rá, amikor megjelent az elôszobán át a kétfelé tárt ajtóban.

Do xa tekintély volt. Akkoriban. Megtisztelte Dobrovicsot, amikor leereszkedett
mellé a padlóra. Rövidesen a füléhez hajolt.
– Ha adnál egy tízest, az mind a kettônknek jó lenne.
Felálltak, elmentek.
Tulajdonképpen ezzel kezdôdött az utolsó éjszaka. És idegenvezetéssel folyta-

tódott.

A Népköztársaság útján mentek esô utáni aszfalttükrökön gázolva, neonlámpák
gyér fényei alatt. A kapuk mind bezárva, rendôrök egyelôre sehol.
Egy darabig némán mentek, és Dobrovics szerint jól néztek ki. Dobrovics lábán

irtózatos bakancs, Doxán kék csehszlovák tornacipô. Lopta? Vagy az anyjától
kapta? Beszéltek a törzsben valamit, hogy Doxának van egy anyja, akivel Doxa
dur ván bánik.
Álmodozva egy kanyarral nyitott, miközben zsebre vágott kézzel mentek. 
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– Azt hiszem… Talán. Te közel laksz ide. Mi?
– A Rózsa utcában.
– Az jó lesz. Reggel majd kérek egy húszast. Az öregasszonytól.
– Ad?
– Well, az a dolga.
– Ô hol lakik? Az anyád.
– Itt. Az Oktogonnál.
Ekkor Dobrovics már kitalálta, hogy Doxa nála akar aludni, de nem tett neki

ajánlatot. Kíváncsi lett, hogyan kéri fel ôt a törzs legméltóságteljesebb csavargója.
– Az Oktogonnál? – kérdezte Dobrovics. – Az pár lépésre van a Rózsa utcától.
Erre Doxa megállt, hogy összenézzenek. Szünet.
– Akkor? – tette fel a kérdést.
Így intézte el a dolgot. Hogy meghívta Dobrovicsot Dobrovicshoz. 
– Alhatsz nálam a padlón – mondta Dobrovics feleslegesen.
Mentek tovább. Adtak magukra, ráérôsen haladtak, sehol egy lélek. Csak a ro -

konszenv érezhetô hullámai. Úgy lépdeltek ruganyosan, hogy közben egy képze-
letbeli kamera hátrált elôttük, amibôl sosem fogy ki a nyersanyag, és filmet csinál
az egész életükbôl. És Dobrovics kifigyelte, hogy Doxa is bírja azt a képkivágást,
amiben ôk ketten most egyenjárással átvágnak a halott város éjszakáján. Eléggé
be képzeltek voltak, kívülrôl figyelték magukat a Népköztársaság útján, és az volt a
véleményük, teljesen rendben vannak. Ha ôk nem számítanak a világnak, ôket
sem érdekli a világ. Hogy egyedül a saját véleményük a fontos önmagukról, csakis
arra kíván csiak. Meg ketten egymásra.
Már az Operaház elôtt jártak, amikor Doxa a túlsó oldalra mutatott. Egy hatal-

mas neoreneszánsz palotára. Négyemeletes, többtornyú, mesebeli.
– Tudod, mi az?
– Az? A Balettintézet.
– Az az enyém volt kiskoromban.
– A családodé?
– A vén kurvától örököltem. Volna. Csak elvették tôlem. Eladta. Gyere! Ne

nézd annyit. Én oda se szoktam nézni rá. A Vénpicsa se sajnálja. Röhög rajta.
– Államosították?
–  „Államosították”. El tudta volna intézni. Olyan nexusai voltak. Bejárt ez még,

mittudomén, a Rákosihoz is.
– Igen?
Doxa nem tudhatta, milyen alapos ismeretei gyûltek össze Dobrovicsnak a

közelmúltról. A tegnapról, ahogy magában nevezte a születése elôtti évtizedet
Dobrovics.
– Jó, akkor a Rajkhoz járt be. A Sombor-Schweinitzerhez is. Híres kurva volt.

A svéd attasé volt a szeretôje. Képzelheted.
Különösebb hangsúlyok nélkül beszélt, közben a fejét ingatta, ahogy az

érzéketlen vagányok. Dobrovics meg majdhogynem félt, minek avatja ôt a
bizalmába Doxa, késôbb meg fogja bánni. Hadarás közben egyszer az öklével
mellbe is vágta Dobrovicsot, minthogyha máris haragudna. Az meg csak néha
merészelt Doxa szemébe felnézni. Az övé zöld volt, Dobrovicsé kék.
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Majd a Nagymezô utca sarkánál ácsorogtak. Mielôtt továbbmentek volna on -
nan, még azt is mondta Doxa:
– Ide jártak azok.
Dobrovics benézett a Nagymezô utcába, a híres éjszakai mulató fényeire, ahol

ele gáns férfiakkal éles hangú spicces nôk kötekedtek, majd betódultak, és egy csa -
pásra megint csönd lett. Mélyebb, mint elôzôleg volt.
– A Moulin Rouge-ba? Kik jártak oda?
– A vénasszony. Kiondolálva, meg szmokingosok vele. Ott voltak minden éjjel.
– A háborúban? – izgult fel Dobrovics.
– Elôtte is. Utána is. Jött a teherautó sofôrje és elvitte.
– Mit?
– A gyereket.
– Hova?
– Engem.
A folytatás bent akadt Doxában. Tett néhány futólépést az Oktogon irányába,

mintha megbánta volna, hogy beszélt, aztán befékezett, és látszott a hátán az
erôlködés, hogy a folytatást magában tartsa.
– Invitálta. Maga mellé. Az ülésre invitálta. – Sorra köpködte ki a mondatokat. 
– Róka. Rókába öltözött.
Dobrovics beérte. Gondolta, jobb, ha kussol. Annyira váratlan volt az egész. 
Mentek. Doxa egészen addig csakis olyasféle dumákat lökött, mint a törzs tag-

jai. Márpedig azok megvetéssel sújtottak minden régiséget, a saját és az elôdeik
múl t beli életét. Túlléptek rajta, felejtésre ítélték, megvetették az egész összefüg -
gés telen szövevényt. Államosított palota, háborús éjszakai mulató, vén kurva anya.
Ôk új világot akartak alapítani, happeninget nyomatni. Ki is találták a saját humo -
rukat, egy nyelvet, amit csak ôk értettek egymás között, és még a tagjártatásuk is
kü lön törzsi adomány volt. Abban lett gyakorlatuk, úgy érintkeztek egymással. 
Doxa magas szinten mûvelte a törzs nyelvét, kialakításában döntôleg vett részt.

Még abban a gyakori esetben is azt használta, volt olyan vakmerô, ha rászállt a
rend ôrség. Nagyon tudta dühíteni vele, magára uszítani ôket. Nem is beszélve a
hó kaarcú államhivatalnokokról. 
De most Doxa az Andrássy úton nem talált szavakat. Kínlódva, darabosan da -

dogva, számára is homályos mélységekbôl beszélt, mert Dobrovics volt életében
az elsô, akit a bizalmába avatott. Egy eltemetett történetet akart elôkaparni görcsö -
sen. Vázlatos volt, nem tudta térbe helyezni a történetet. Végül összefüggéstelen
bar lang rajz lett az egész, két visszatérô motívuma valami szégyen és gyûlölet. 
Dobrovics is erôlködött, hogy összeállítsa a képet. Sikerült is nagy nehezen.
Hogy Doxát néhány esztendôs korában, a második világháború utáni második

vagy harmadik tavaszon az anyja sétálni vitte az Andrássy útra. A nô friss száján il -
latos rúzs. A levegô ragyog. Egymás kezét fogták vidám járókelôk között. Élénken
tár salogtak egymással, szellemeskedtek, és legalább olyan szépek voltak, mint a
friss idô. Különösen Doxa anyja, a ruhája, haja, vidor léptei. Egy olyan kabátot vi -
selt, amit a fia mindaddig nem látott rajta. Rókabundát, pedig az idôjárás nem kö -
vetelte volna meg. Hogy miért? Miért vette föl akkor magára azt a rókát? A prémesCD



gal lérnak üvegszeme volt. Forogtak utána a férfiak az Andrássy úton. Hogy anyja
volt akkoriban a legszebb nô Budapesten. A járda mellett vesztegelt egy ponyvás
te herautó. Hogy a sofôr kedvesen kihajolt belôle, és kék szemét megragyogtatva
rá mosolygott Doxára. És invitálta, hogy a kisfiúnak van-e kedve kocsikázni egyet.
Hogy Doxa felnézett az anyjára. Hogy menjünk. Az anyjának nagyon megtetszett
az ötlet. Mondta, hogy ô majd hátraül a ponyva alá. Hogy felsegítette a fiát a sofôr
mel lé. Aztán elindult az autó kettôs fasorban, napfényben. Hogy elhagyták a vá -
rost. A szellemes kisfiú Doxa többször is megnevettette a kék szemû sofôrt, tájak
buk kantak elô. Legvégül egy szépséges, pázsittal övezett kastélyhoz érkeztek.
Hogy ott lefékeztek. Doxa kiszállt. És a ponyva alól az anyja helyett számos gye -
rek ugrándozott le. Akik évekre a kastély, vagyis egy korabeli árvaház lakói lettek,
együtt Doxával. És az anyja sehol. Hogy aztán nem is találkoztak. Beláthatatlanul
hosszú ideig.
– Mi a neve az anyádnak? – kérdezte Dobrovics.
– Vadnai Éva. A társaságnak csak Bébi – válaszolt Doxa emelt hangon. Szinte

ki abálva. 
Már a Rózsa utcában voltak a cellában, langymelegben, sötétben. 
Dobrovics az ágyán hevert, Doxa pedig mellette a padlón. Mindketten hanyatt. 
– Fontos? – kérdezte Doxa.
– Teljesen.
– Persze, te kutatod a neveket. Ez rögtön bevágott nekem.
– És még? Mi vágott be neked rólam?
– Tényleg érdekel, Mohó? 
– Naná. Kifigyeltem, hogy te belátsz mindenkibe mocsárig.
– Jó, akkor mondom. Tudom valakitôl, hogy a te neved Dobrovics. Az?
– Kitôl vetted?
– Egy Jagellótól. 
Jagellóknak a rendôröket hívták akkortájt a törzsben. Elôtte Fakabátoknak.

Utána meg Latabároknak. 
– Az van benne a személyimben. Dobrovics. 
– Na akkor én meg azt mondom, te nem lehetsz az. Nem illik az arcodhoz az,

hogy Dobrovics. 
– Akkor megbuktál, Doxa. Mert az az anyámé. Én az ô nevét viselem. 
– Mért buktam meg?
– Mert a gének onnan is bennem vannak. 
– De nem az apaiak. Én az apád génjeirôl nyomom itt most neked.
– Jó. Akkor látod az arcomat?
– Aha.
– Az apám neve: Oszkay. Oszkay Artúr. Illik?
– Ez már lehet, látod. Rajtad van.
– Hallottad már ezt a nevet?
– Nem.
– Otthagyott az apám a születésemkor. Azért vagyok én anyai néven. 
– És nem is láttad soha? CE



– Elôször CF éves koromban. Akkor jött ki a sittrôl. Állítólag azért nem láttam
addig. CB évrôl így sem tudott elszámolni, mert csak F évet ült. Rendben? – magya -
rázta Dobrovics. Doxa semmit sem tett hozzá. 
Aztán aludtak, és reggel Doxa felkereste a közelben lakó anyját egy húszasért.
Dob rovics nem közölte Doxával, hogy reggel el fogják költöztetni. Napokig

nem ta lálták egymást. Ezalatt Doxa kétszer is kereste Dobrovicsot a Rózsa utcában.
Hiába kopogtatott. Másodjára egy szomszédasszony világosította föl, de azt,

hogy Dobrovics hová lett, ô sem tudta megmondani. Csak azt, hogy rendôrök ki -
költöztették. A kérdést végül a Ló oldotta meg. 
– Doxa, minek neked a Mohó? Be se fértek ketten abba a házba, ha te is oda

akarsz költözni. 
– Privát.
– Valami csaj?
– Az.
És Doxa villamosra szállt. Szerencséje volt, nem kellett menet közben leugrania

róla, mert nem jött ellenôr a végállomásig, a Farkasréti temetôig. Ott egy Gödör
ne vû kertvendéglôben Doxa ivott egy felest, és onnan is sikerült fizetés nélkül tá -
voznia. Mindezt azonnal el is mesélte Dobrovicsnak, amint összeakadtak. Ezzel
kezdte, és csak aztán tért rá a lényegre, mert adott magára. 
A törött kertkaput megemelve jutott be a lejtôs telekre. Lent a viskó, mellette

di ófa, alatta asztal, amögött egy pad. Azon ült Dobrovics magában. Elôtte szép
rendbe rakott ôszibarackok az asztal deszkáin sorakozva. Ezeket a részleteket
egyikük sem felejtette el. Ez is kiderült késôbb. A nagy ôszibarackok valahogy
megmaradtak mindkettôjükben. 
Dobrovics megtiszteltetésnek érezte, hogy Doxa ellátogat hozzá. 
– Csá – köszöntötte. 
Doxa leült mellé a padra. Elôre néztek a levegôbe, úgy, hogy közben egymást

nem látták. Egy darabig. Nyugiban voltak. Adtak magukra. Kamerán keresztül lát-
ták a kettôst, ahogy ott ül.
– Mi van, Doxa? – nyitott Dobrovics.
Elmesélte az útját, a ki nem fizetett villamost, a felest. 
– A Gödör eléggé jó hely, nem? A Ló kijön? – Ilyeneket kérdezett Dobrovics

von tatottan, távoli hangon. Mintha nem is érdekelné, miért jött Doxa. – Nekem
most nincs egy vasam se. – Ezt nem kellett volna mondania, meg is bánta. Doxa
elengedte a füle mellett az oda nem illô mondatot.
Hallgattak, néztek elôre egymás mellett. A támlának dôlve. Mutatták, hogy ôk

nem kapkodnak. 
Végre Doxa rátért. Álmodozó hangon:
– Mit mondtál? Mikor mész el apádat meglátogatni?
Erre Dobrovics is álmodozó hangon:
– Hetente, kéthetente. Majd meglátom. 
– Na akkor. Ha legközelebb elmész. Kérdezd már meg tôle, hogy te meg én…
– Elhallgatott.
– Jó – mondta Dobrovics, bár nem értette. De hát ez elôfordult, ha Doxával

volt. Nem akart kapkodni. Majd tisztázódik. Vagy nem. Magyarázni tilos.
CF



– Hogy mi ketten esetleg nem vagyunk-e testvérek. Kérdezd meg az apádtól. 
– Jó – mondta erre Dobrovics. – Az is elôfordulhat. Hogy is hívják az anyádat?
– Pedig emlékezett.
– Vadnai Éva. Bébi. Gondolom, az apádnak is. 
És akkor elbeszélte Doxa, hogy három nappal ezelôtt reggel elment Dob -

rovicstól egy húszasért az anyjához. Becsöngetett: „Adj egy húszast, Bébi!” Be -
mentek a szobába a pénzért. Ott ült egy eléggé részeg férfi, aki valószínûleg
ugyan ezzel a céllal jött oda látogatóba. Egy húszasért. Hogy folytathassa az éjsza-
kát. Az anya régi barátja volt a múltból. Doxa is régrôl ismerte azt a férfit.
– Mi a neve? – kérdezte Dobrovics.
– Maknics Berci. Egy grafikus. Egy társaság voltak az Öregkurvával, mikor az

bujkált ostrom idején. Szerintem az apád is ismeri. Lehet?
– Az apámhoz nem járnak régiek.
Amint Doxa belépett, Maknics Berci azt mondta: 
– Bébikém, nem gondolod, hogy most már itt lenne az ideje megmondanod a

Jan csinak, hogy ô egy Oszkay? Már megvan vagy harminc. Hát nézz rá, tiszta egy
Oszkay-pofa a srác.
Doxa másodszor hallotta ezt a nevet néhány órán belül. Elôzôleg Mohó mond-

ta ki éjjel, mikor ott feküdtek a Rózsa utcában. 
– Bercikém – mondta erre Bébi –, jól tudod, hogy mikor én összeálltam az Osz -

kay val, Jancsi már nyolc hónapos volt. 
Doxa régrôl kitapasztalta, mi is a legfôbb életcélja az Öregkurvának. Hogy Do -

xának nem szabad megtudnia, ki az apja. Ehhez a nô mindig is görcsösen ra -
gaszkodott. Meg is mondta: ne akard tudni, hogy ki az apád.
– És akkor te hogyan vagy anyakönyvezve, Doxa? – kérdezte Dobrovics. 
– Hogy minden nyom el legyen mosva. Az Öregkurva a saját anyjának a lány-

kori családnevét bélyegezte énrám. Azt választotta nekem.
– Az mi?
– Most fontos ez? Na jó. Halász. Halász Jánosnak nevezett el engem. De szüle-

tésemtôl.
Mivel tudta, hogy az anyjából úgysem húz ki semmit, Doxa rátapadt a grafikus-

ra. Együtt távoztak, és különbözô kocsmákban ittak mindkettôjük kapott húszasá -
ból. Maknics Berci mindig ugyanazt mondta, mikor Doxa faggatta: „Nem tudom,
hogy anyád minek ragaszkodik. Nem akarok beavatkozni, de te Oszkay vagy, és
kész. Ezt már egyszer valakinek ki kellett jelentenie. Ezt nyugodtan tudomásul ve -
heted, kisöreg.”

Elôre néztek az utca felé a kertben, a padon, elôttük az ôszibarackok gömbjei. És
beszéd közben Dobrovics maga elé idézte Doxa arcát a levegôben. És meg kellett
állapítania, hogy ôk vészesen hasonlítanak egymásra. Jó, anyáikban különböznek,
Do xa magasabb, mint ô, vastagabb a hangja. De lényegében, az arccsontjaik elhe-
lyezkedésében ott van az a közös valami. Sôt, a színeikben, a bôrük szöveteiben is. 
A bal válla mellett ült a másik és beszélt. Dobrovics elôször csak a szemét for -

dította arrafelé, aztán egy kicsit a fejét is, hogy észrevétlen megnézhesse magának.
Egy idejûleg Doxa is, nyilván ugyanazért. Villanásnyi ideig egymásra meredtek, az -
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tán visszarándultak a levegôben lévô fontos pontjaik felé. Nyomták a közönyt. Ad -
tak magukra.
– Jó – mondta Dobrovics. – Majd fölmegyek apámhoz. Valamikor. Még nem

tud om. Mikor ráérek, Doxa.
Doxa felállt. Dobrovicsnak kellett mondania még valamit. 
– Aztán megkereslek. Majd szólok. 
– Jó.
Doxa elindult felfelé, a kapuhoz. Dobrovics nézte, ahogy elmegy. Tetszett neki

a dolog, hogy ez a testvére. Utánaszólt.
– Nem akarsz egy kis pénzt, Doxa? Maradt nekem tegnapról.
Doxa meg se fordult, csak ment.
– Már adtál, amennyi jogomban áll. 
– Nem lehet, hogy most már többre van jogod?
– Majd ha beszéltél az apáddal. 
– Nem alszol itt egyet? Veszünk tintát.
– Na csá.
Elköszönt fentrôl. Megemelte a törött kertkaput. Elment. Úgy ment el, hogy

nyi tva hagyta.
Dobrovics percekig várt a padon, nehogy csorba essen a méltóságán. Kivárta,

hogy az a másik az utcából is eltûnjön, megtapogatta zsebében a tantuszt, közben
ma gában számolt, nehogy Doxa meglássa, amint kirohan a kapun a közeli tele-
fonfülkéhez, és kapkodva feltárcsázza az apját. 
– Halló.
– Mi van, fiú? Na jó, hogy hallak. Mikor tolod ide a képedet?
– Ismersz te egy Vadnai Éva nevû nôt?
– Bébit? Harminc kiló volt vasággyal együtt. Eljössz?
– Most otthon maradsz?
– Juli halála óta csak úgy meredek ki itten a parkettából. Hozz egy pár bögre

bort. Már gondoltam is, hogy lemegyek ide egy Fradi-körre, tudod. A három cse hó.
– Majd én. Ne menj sehova. Hallod?
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GYÔRI LÁSZLÓ

Hajtogatás

Nekem a hajtogatás,
a ruhaösszerakás
munka, de másmire nézd,
ami ér, jobban emészt.

Az örök hajtogatás,
nem hitvány, puszta bogáncs,
szúrós, de nézd a fejét,
belátod, mennyire szép.

Volnék csak ügyes, okos,
bank ura, milliomos,
nem aki könyveiért
nem lát csak mennyei bért,

nem éri földi forint,
zoknit hát ô sodorint,
lenne csak pénze elég,
sodorná földi cseléd,

írna oly valamirôl,
amitôl járna elöl,
de bûne újra kitör,
szívében régi a tôr,

jobb tehát hagyni, legyen
a szívben az, ami benn
van a szívben, jöjjön a
régi hû tematika:

a napi kis cselekedet
árnyékán nôjön a szebb,
az érthetô, fogható
valóság, a nagy való,

az örök realitás,
a vaskos kalamitás,
mely örökké visszatér,
mint kín és mint szenvedély. C7



Jöjjön a köznapi tett
festménye, járjon ecset:
kötélen lóg a ruha,
a vers, a rímek ura.

A rengeteg kötélre ült
illatos fehérnemût
karomba gyûjtöm, ma már
nincs padlás, fûzfa kosár.

A kazal akkora, hogy
szinte már földre potyog,
néha egy ruhadarab
olykor a fûbe harap,

egy fél zokni leesik,
majdnem hogy el is veszik,
lehajlok, úgy kutatom,
hol van a párja vajon?

Ha ejtek, én ejtek el,
de végül mind összekel,
jó is, mert páros a láb,
s két lábon áll a világ.

És jön a hajtogatás,
a terv, a válogatás,
a zokni a zoknihoz,
piroshoz áll a piros,

minden ôsi mozdulat
mélyén ott jár a tudat,
lánc hozta, tôle finom
minden az ujjaimon.

Mintha volna tetszhalott,
de tud, bárha nem tudok,
öntudatlan jár a kéz,
észrevétlenül az ész.

A sok fiók ezalatt
úgy vár, nyílik, tátogat,
mint fészkén a kismadár
várja anyját, jönne már,C8



csôre sárga és mohó,
hangja éhes, csipogó,
úgy várja az etetôt,
amint én is várom ôt,

úgy várom azt, akié
a melltartó, kombiné.
Jöjjön, mert a sok ruha
kisimítva, lágy, puha,

szépség, rend és tisztaság
tölti el a friss szobát.
Kisimulva megjelent
örök ívével a rend.

Khalkisz

Mikor Homérosz, a vándorénekes,
városról városra járt,
egyszer Khalkiszba érkezett.
Khalkisz város volt Euboiában,
királya, Amphimadász, épp aznap halt meg,
amikor Homérosz a kapuhoz ért.

Hésziodoszt, a vándorénekest,
arra vitte ugyancsak a sorsa.
Ô egy nappal késôbb érkezett.

Khalkiszban,
a kis kereskedelmi csomóponton
nem volt szokatlan egy-egy idegen.

Amphimadász fiát, Ganüktort,
a gyász komollyá tette.
És király volt már, egy földi ponté.
Gondja: halotti szertartást rendezni,
király apjához illôt.

Méltósággal fogadta ôket,
s ültette jobb és bal felôl.

Harmadik vándorénekesnek
érkezhetnék-e Khalkisz városába?

C9



TÁBOR ÁDÁM

kinn benn

mélyideg éjszaka
kékmeleg ég magas
ott az van itt én
mítoszi kor szaga
semmi zûrzavara
soha és mindég

édeni kertidô
városi szexi nô
egyisten egy kéj
svétakétu szava
zimzim urallalala
nihil és szentség

csak a szív csak a bölcs
csak a has csak a költs
verseket és pénzt
lök a lélek be ki
egymás élei  
az élet és lét

földmélye magas ég
barát és ellenség
minekünk itt lenn
föl le becsapódunk
ifjodunk aggódunk
menschenkrieg kinn benn

világra ráhozunk
emberi háborút
isteni békét
ég föld közt szánkázni
íveket szikrázni
kezdetben végkép
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szamszara park

a pár épp a pad
és a szeretkezés széléig jutott
s már tolják is el
ôttem életüket és a dupla gyerekkocsit

az ikrek kamasz
kerékpárossá cseperednek
megállás nélkül
hajtanak tovább felnôttek lesznek

kutyát sétálnak
illetlen sportos szuka fut szembe
a nyár s hátsója 
szagfelhôjétôl ûzve üzekednek

s már tolják is el
ôttem az életet és a gyerekkocsit
benne buddha
homlokán harmadik szem ajkai közt cumi
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MÁRTON LÁSZLÓ

Köztársaságunk létrejön

Bresztovszky, a városi nyomda ügyvezetô igazgatóhelyettese, aki a kisgazdapárt
kép viselôjelöltjeként indult az C9E9-es választásokon, és aki meglepô módon nem
me nekült el a többi hasonszôrûvel együtt, a tökéletes államot nem tartja egészen
tö kéletesnek. Fôleg azt kifogásolja, hogy a behozatalt és a kivitelt – és egyáltalán,
az egész bel- és külkereskedelmet – a tökéletes állam száz százalékig a saját kezé-
ben tartja. Azt is sérelmezi, hogy a tökéletes állam szigorúan megtiltja az állampol-
gároknak az arany- és ezüsttárgyak – ékszerek, érmék, evôeszközök, edények –
adás vételét, sôt ilyen tárgyak birtoklása is szigorú büntetés terhe mellett meg van
tilt va. Hasonlóképpen tilos más ország valutáját és egyéb fizetôeszközét vagy ér -
tékpapírjait birtokolni vagy más magánszemélynek átadni, akire pedig a tökéletes
állam rábizonyítja idegen valuta rejtegetését vagy illegális adásvételét, az ugyan-
olyan súlyos büntetésre számíthat, mint aki nemesfémmel való visszaélés bûn -
cselekményét követi el.
Ilyesfajta intézkedéseket már a Magyar Élet Pártja is fontolgatott, miután C9E9-

ben fölényes biztonsággal legyôzte az összes többi parlamenti pártot, és megalakí-
totta az új kormányt. Pedig az akkori magyar állam távol állt attól, hogy tökéletes
le gyen.
Bresztovszky tanulhatott volna az öt évvel ezelôtti kudarcból, de ô nem hajlan-

dó a múltat végképp eltörölni. Ô nem tanul, és nem felejt. Eszeveszett nagyravá-
gyásában Debrecenbe akar menni, de nem ám azért, hogy a népdal szavaihoz hí -
ven pulykakakast vásároljon, hanem azért, hogy bekapcsolódjék az alakulófélben
levô demokratikus nemzetgyûlés munkájába, vagyis, hogy Debrecenben képvisel-
je városunkat és egész Hömpölyzugot. Pedig még abban sem lehet egészen biztos,
hogy a nyomda ügyvezetôjeként fog megöregedni, sôt én a magam részérôl arra
sem vennék mérget, hogy egyáltalán megéri az öregkort, azok után, hogy kiutazá-
si engedélyt kért Mátraitól, és nem kapott. Mátrai végig sem hallgatta a kérelem in -
doklását. Földhöz vágta a sapkáját, és a dühtôl elvörösödve ordította, hogy: mi
nem akarunk Debrecentôl semmit, ha pedig Debrecen akar tôlünk valamit, akkor
jöj jön ide hozzánk!
Itt jegyzem meg, hogy Mátrai éppen Párizsba készült, oda pedig nem mehetett

sap ka nélkül, ezért hát intett Zsindely elvtársnak, aki a személyi titkári teendôket
látta el körülötte, hogy vegye fel a sapkát a padlóról, és kefélje ki, majd egy pil -
lant ásra sem méltatva Bresztovszkyt, a kisgazdát, bement az irodájába, és magára
zárta az ajtót, hogy felkészüljön a Párizsban esedékes tárgyalásra.
Félreértések elkerülése végett máris mondom, hogy a mi kis köztársaságunk-

ban Párizs nem Franciaország fôvárosát, hanem a Prímás utca, Kontrás utca, Nagy -
bôgôs utca és Cimbalmos utca által határolt, szabálytalan négyszög alakú területet
je lenti. A mi kis hömpölyzugi Párizsunkban nincs Eiffel-torony, van viszont egy
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toronynak is beillô, szokatlanul magas karó, melynek tetején idônként varjú üldö-
gél. Nincs Louvre, ezzel szemben minden putri valóságos képtár, amióta Párizs né -
pe hazaszállította az Oppenheim grófok családi képeit, valamint a bútorokat is,
hogy az értékes festmények méltó környezetben helyezkedjenek el. Nincs Notre-
Dame-székesegyház, van azonban legalább tíz-tizenöt Esmeralda, akik közül bár -
me lyik beleillene Victor Hugo szívfacsaró regényébe vagy annak filmváltozatába.
A mi Párizsunkra nem jellemzô a bohémélet, noha csupa bohém lakik benne,

amennyiben a cigányokat bohémnek nevezzük. A cigányok legnagyobb része az
agrár proletárokhoz sorolható, hiszen a háború elôtt az uradalomban végeztek
idénymunkákat, de értettek a kosár- és gyékényfonáshoz, fakanálfaragáshoz, üst -
fol tozáshoz, kolompkészítéshez, toll- és rongyszedéshez, valamint a vályogvetés-
hez is. Közülük kerültek ki azok a híres muzsikusok, akiket messze földrôl is el -
hívtak egy-egy lakodalomba, továbbá a lókereskedôk, akiknek viszonya az uradal -
mi lovászokhoz meglehetôsen feszült volt a háború elôtt, de amióta az istállómes-
tert Mátrai bezáratta a városháza pincéjébe, és az uradalom lóállománya felmor -
zso lódott, a régi ellentétbôl olyan kevés maradt, hogy az már szinte semmi. Így
ért hetô, hogy a párizsi cigányok még a többi agrárproletárnál is lelkesebben támo-
gatták Mátrai törekvéseit, noha egy pillanatig sem leplezték, hogy a határok lezá-
rása ellenkezik mozgékony természetükkel, és csöppet sincs ínyükre, hogy Höm -
pöly zug lókereskedelmét december elsejétôl a Végrehajtó Tanács intézi.
Mátrai ezekrôl a fontos kérdésekrôl fog tárgyalni Párizsban. Minthogy pedig a

ci gányoknak nincs vajdájuk, amióta az utolsó vajda örökös nélkül meghalt, és ôk
nem tudnak megegyezni az új vajda személyében, Mátrai tárgyalópartnere a két
leg tekintélyesebb lókereskedô, Morold és Marjodó lesz, akik egyszersmind a mu -
zsikusok érdekeit is képviselik, mert a két prímás közül az egyik, Márelódi nem
haj landó egy asztalhoz leülni Marjodóval, míg a másikuk, Mutyurkó inkább el -
tûrné, hogy kifolyjon mindkét szeme, semhogy megpillantsa velük Moroldot.
Most mondom el, amit már a történet elején el kellett volna mondanom, hogy

vá rosunk három részbôl áll. A fôutcától nyugatra található Velence, melynek egy -
ko ri gályarabok adták ezt a nevet, szabadulásuk emlékére. Itt nagyobbrészt iparo-
sok és vasutasok laknak. A fôutcától keletre helyezkedik el Csikágó, melyet a ku -
bikosokon kívül a szerencsésebb helyzetben levô agrárproletárok népesítenek be.
A többi, az mind Párizs.
A három városrész mentalitása markánsan különbözik egymástól. Városunk la -

kói, amikor erre lehetôség nyílt, egy emberként vetették rá magukat az ormóférge -
si kastély ruhatárára és egyéb textilanyagaira, de a hasznosítás módjában jelentôs
el térések mutatkoztak. A Velencében található Jószándék utca és Türelem utca la -
kói békésen fosztogattak, és hagytak másokat is fosztogatni. A Csikágóból érkezôk
összeverekedtek a zsákmányon, a legszebb darabokat pedig széthasogatták vagy
olajfestékkel leöntötték, hogy a kívánt holmi ne legyen senkié, ha már az illetôé
nem lehet. Ezzel szemben Párizs gyermekei nem bántották egymást, akármilyen
han gosan lármáztak is, hanem fogták a grófék címeres dunyha- és paplanhuzatait,
és válogatás nélkül beléjük tömködtek mindent, ami a kezük ügyébe került, aztán
ott hon, Párizsban a legjobb tudásuk szerint osztoztak rajta. DE



Jelentôsek voltak az ízlésbeli különbségek is. Az iparosok a megbízható, vas -
tag, tartós anyagból készült holmikat, a bôrkabátokat, az elnyûhetetlen bilgericsiz -
mákat és bakancsokat részesítették elônyben. Hövscheit, a szobafestô éppenség -
gel a pálmakertet fedô finom, puha kátránypapírból készített magának és felesé gé -
nek búvárruhára emlékeztetô kezeslábast. A fácántelep hajlékony bádogtetejébôl
is megpróbált ütésálló páncélruhát készíteni, de a próbálkozás nem járt sikerrel.
Így tehát, amikor a Báldor-pusztai pincében városunk lakói térdeplô testhely zet -
ben vagy nekihasalva szürcsölni kezdték az agyagos padlóról az Oppenheim gró -
fék által a menekülés elôtti utolsó percekben kifolyatott bort, Hövscheit a vado-
natúj kátránypapír kezeslábasban egykettôre elveszítette az egyensúlyát, arccal
elô rebukott, és belefulladt a bokáig érô sárgamuskotály-kékfrankos házasításba.
A Csikágóban élô kubikosok és vasutasok a finom tapintású, szôrös holmikat

ked velték leginkább: emitt a grófkisasszony csincsillabundáját rángatták jobbra-
bal ra, ott az öreg méltóságos asszony rókamálból készült karmantyúit szakította ki
egy kéz egy másik kézbôl. Egy asztraháni karakülbárány föveg úgy repült le va -
lakinek a fejérôl, hogy azt hittük, mindjárt a fej is repül utána. Egy másik, hasonló
jel legû beavatkozás után megállapíthattuk, hogy a szép nyúlszôr kalap szépen for-
dul ki önmagából. Azt pedig sohasem reméltük volna, hogy a fiatal gróf seal-skin
gallérja olyan dallamosan reccsen, mintha örömsikolyokat adna ki magából, vagy
mintha osztozna annak a prémrajongónak a diadalmámorában, aki bugylibicskájá-
val a legszélesebb csíkot hasította ki belôle, és arról már igazán nem a seal-skint
szolgáltató néhai medvefóka tehet, hogy ugyanez a bicska nem sokkal utóbb egy
ké selésnek lett az eszköze a fogadóteremben talált medvebôr, illetve annak
negyedrésze miatt, a medvebôrt ugyanis muszáj volt négyfelé vágni, hogy igazsá-
gos legyen az osztozás, mely még így is kisebb-nagyobb szúrt sebekkel és egyéb
nyolc napon túl gyógyuló elváltozásokkal járt.
Párizs férfilakosai a bársony függönyökbôl, selyem tapétákból, damaszt abro-

szokból és tafota ágyterítôkbôl varrattak maguknak szebbnél szebb ruhadarabokat
édesanyjukkal, feleségeikkel, nagyobbacska lányaikkal. Legfontosabb szempont-
juk a sokszínûség, a fantázia gazdagsága volt. Emitt egy jókedvû fiatalember húz
fel egy élesre vasalt csíkos nadrág fölé egy vakítóan fehér csipkés bugyit, amott
egy tüzes tekintetû nagylány a parádés kocsis libériáját kombinálja a fiatal gróf csí-
kos matrózruhájával és az öreg Aladár gróf oroszlános hímzésû lenvászon hálóin-
gével. A bricsesznadrág és a csupasz bôrön viselt frakk is megtalálja a békés egy-
más mellett élés módját. Egy terebélyes asszonyság, közrefogva visongó apró gye -
re keitôl vagy unokáitól, akik selyemharisnyát húztak a fejükre sapka gyanánt, a
kék szalonból kihozott reneszánsz kori falikárpitot, melynek közepérôl kör alak-
ban kivágta a szûzlány ölében pihenô unikornist, körülbelül úgy hordja, mint a
perui indiánok a ponchót. Be is válna indián ôsanyának, csak a lámacsorda hiány-
zik mellôle, viszont kárpótlásul fölvette a ponchóvá alakult gobelinhez azt a pil -
lan gókkal, virágokkal és gyümölcsökkel díszített harang formájú kalapot, melyet
régebben sokszor megcsodálhattunk a nevelônô fején.
Ez a látvány fogadta Mátrait, amikor Párizsba sietett, hogy tárgyalást kezdjen

Morolddal és Marjodóval a zenészek kiutazási engedélyérôl, valamint a felmorzso -
ló dott uradalmi lóállomány részleges újraelosztásáról. 
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A legszebb lovakat a szovjet elvtársak vitték el, azokat már úgysem fogjuk visz-
szakapni. Viszont egyetlenegy szovjet elvtársnak a kisujja is többet jelent számunk -
ra, mint az egész lóállomány, patkószegekkel együtt.
Mátrai gyalogszerrel érkezett, kíséret nélkül, fegyvertelenül, ami a Párizs iránti

ha tártalan bizalom jele volt. Amikor meglátta a sínadrágba és biliárdposztóból varrt
zekébe öltözött ifjú cigánybárókat, amint ugrándozva tréfálkoznak a lámpaernyôt
szoknyaként viselô Carmenekkel, eszébe jutott, hogy a mi kis köztársaságunk is
meg ünnepelhetné Sztálin elvtárs hatvanötödik születésnapját, ha már Debre cen -
ben demokratikus kormány alakul a jeles nap alkalmából.
Nekünk Debrecen messze van, a mi demokratikus kormányunk pedig már mû -

ködik, viszont megünnepelhetnénk december huszonegyedikét egy operett bemu -
ta tá sával, melynek szerepeire Párizs tehetséges fiataljait kérhetnénk fel. Majd ôk
éne kelnek és muzsikálnak. Sztálin elvtárs állítólag szereti az operetteket.
Csak az a kár, hogy amióta Sonka, a költô Pestre költözött, nincs rátermett em -

be rünk, aki a dalszövegeket írhatná. Pestet állítólag már körülzárták, de még nem
fog lalták el a szovjet elvtársak, és az nem is fog nekik egyik napról a másikra sike-
rülni. Így tehát Sonka, még ha akarna, sem tudna Sztálin elvtárs születésnapja elôtt
ha zatérni, hogy a segítségünkre siessen.
Mátrai elhatározta, hogy a lovakon és a kiutazási engedélyeken kívül az ope-

rettrôl is tárgyal a két idôs, tekintélyes lókereskedôvel.
Ezt a tárgyalást azonban késôbbre kellett halasztania, és helyette másmilyen

tár gyalást kell vezetnie, mert Zsindely elvtárs, a személyi titkár, aki az imént végig -
sza ladt a Kitartás utcán, és bekanyarodott az Éberség utcába, most Párizs területé-
re lépett, és verejtékben úszva, zihálva jelentette Mátrainak, hogy Bresztovszky
szö kést kísérelt meg. Polgárôreink rajtakapták, amint egy csónakot vonszol a
Hömpöly partja felé, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy illegálisan, kiutazási en -
gedély nélkül átkeljen a túlsó partra.

A Végrehajtó Tanács tisztában volt az eset jelentôségével, és azt is látta, hogy pél-
damutató szigorra van szükség. Összehívták a Hazafias Néptörvényszék rendkívü-
li ülését Mátrai elnökletével és tizenkét népi ülnök részvételével, akik közül hatot
a Nemzeti Bizottság, hatot a Demokratikus Nôszövetség delegált. A gyorsított tár -
gya lást, melynek Mariska néni és Boriska néni tôrôlmetszett népi bölcsességei, va -
lamint Puprakel volt uradalmi kanász cifra káromkodásai felejthetlen hangulatot
köl csönöztek, nem írom le részletesen, hiszen az olvasó számtalan ilyen tárgyalást
vé gigült már. Elég a végeredményt ismertetnem. A törvényszék, melyet törvény-
könyv híján nevezhetünk számonkérô széknek is, Bresztovszkyt meghatározatlan
idejû elzárásra, teljes vagyonelkobzásra és huszonöt botütésre ítélte. Ez utóbbi té -
telt a Köztársaság téren hajtották végre, a Szabadság Tölgyfája mellett, Drábik
agrár proletár-ítéletvégrehajtó közremûködésével. 
Nem hallgathatom el azt a tényt, hogy Bresztovszky aligha szánja rá magát erre

a kétségkívül meggondolatlan szökési kísérletre, ha elôzôleg a városi nyomda ka -
pujában föl nem tartóztatják, és nem hozzák tudomására, hogy mostantól ide nem
te heti be a lábát, ugyanis Mátrai döntése értelmében ezentúl nem ô, Bresztovszky
az ügyvezetô, hanem Puprakel, a kanász, és ha ezt követôen hazatérve azt nem
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tapasztalja, hogy otthonát ismeretlen tettesek az utolsó szögig kiürítették, miköz-
ben cserébe hoztak is valamit: a kirámolt szoba kellôs közepén egy nagy rakás
em beri ürülék helyezkedett el, éreztetve a haladó szellemû bûnelkövetôk mélysé-
ges megvetését a Bresztovszky-féle visszahúzó erôkkel szemben. 
Úgy is fogalmazhatok, hogy ez volt az ítélet által kimondott vagyonelkobzás.

Elôbb hajtották végre, semhogy a hivatalos döntés beemelte volna nem éppen a
tör vényesség, de mindenképp a hivatalosság sáncai közé.
Mátrai késôbb úgy látta, hogy túlságosan enyhe ítéletet hozott. Ki kellett volna

vé geztetnie Bresztovszkyt, és az sem ártott volna, ha gondos ruházati és testüregi
mo tozásnak veti alá. Bresztovszky ugyanis a cipôje talpába rejtett háromszázhúsz
USA-dollárral, illetve a végbelébe rejtett kilenc arany karikagyûrûvel és egyéb ék -
szerekkel megvesztegette azt a két – egyébként száz százalékig megbízható – pol-
gárôrt, Sôrést és Görbölôt, akik a városháza pincéjének éjszakai felügyeletével vol-
tak megbízva, mire Görbölô zsákba bújtatta és a hátán kivitte a városháza épületé-
bôl Bresztovszkyt, a városházát ôrzô Sperhakni polgárôrnek és Pajszer polgárôr-
nek pedig csak annyit mondott: „Viszem a szajrét, ahogy megbeszéltük!”
Sôrés pedig, mihelyt felváltották az ôrszolgálatban, tutajt ácsolt az ormóférgesi

kas tély déli szárnyának újrahasznosításra váró szarufáiból és födémgerendáiból,
majd még az éjszaka folyamán átevezett Bresztovszkyval a Hömpöly túlsó partjára.
(Az ács munka elkerülhetetlennek bizonyult, Mátrai tudniillik összeszedette és az
üressé vált egykori uradalmi istálló épületében ôriztette a városunkban található
összes csó nakot, ladikot, sajkát és lélekvesztôt, valamint a kivájt fatörzseket,
nagyobb méretû teknôket és dézsákat, sôt a felfújható gumimatracokat is.) Sôrés a
partszakasz ôrzésével megbízott polgárôröknek, Csukának és Potykának elôadta,
hogy elnöki parancsra cselekszik: a vízben sodródó holttestek szájából kell kiszed-
nie az aranyfogakat, nehogy kárbavesszenek, és azért kell ezt éjszaka tennie, hogy
a la kosság minél kevésbé vegye észre.
Azt hihetnénk, hogy hazudott, holott majdnem a színtiszta igazságot mondta,

ugyanis átkelés közben Bresztovszky szájüregébôl az összes aranyfogat eltávolítot-
ta, nem a tôle telhetô legnagyobb kíméletességgel. De Bresztovszky még így is há -
lás lehetett Sôrésnek, hiszen Sôrés vízbe is fojthatta volna.
Mondanom sem kell talán, hogy Bresztovszky hálája nem tartott sokáig. Mi -

helyt sikerült eljutnia Debrecenbe, telekürtölte szenvedéseivel a szovjet megszállá-
si övezetet. Elmondta, majd egy újságcikkben le is írta, hogy a városháza pincéjé-
ben, ahol a színültig telt vödrök miatt kibírhatatlan bûz terjeng, úgy össze vannak
zsú folva a fogvatartottak, mint az olajos halak a konzervdobozban. Szó volt polos-
kákról és penészes kenyérrôl, valamint arról, hogy nem lehet aludni, mert a pol -
gár ôrök tíz percenként bevilágítanak a zárkába azokkal az éjszakai fotózáskor
használatos, vakító fényû magnéziumcsíkokkal, melyeket Grünfeldnél, városunk
is meretlen helyre távozott másik fényképészénél foglalt le a csendôrség az év
tavaszán, és amelyek a csendôrségtôl ismeretlen idôpontban, ismeretlen körülmé-
nyek közt Fényképész-Mátrai tulajdonába kerültek.
És még hosszan sorolhatnám Bresztovszky piszkos rágalmait, melyek visszaél-

nek a tényekkel és azzal, hogy a tények, amelyeken alapulnak, makacs dolgok.
Azt is volt neki pofája leírni, hogy Mátrai, akinek basáskodása juttatta retesz mögé
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az ártatlanul szenvedôket, kommunistának mondja magát, pedig nem kommunis-
ta, hanem közönséges tolvaj. Mert ha a kommunisták olyanok, mint Mátrai, akkor
kö szönjük, nem kérünk belôlük.

Megítélésem szerint Mátrai akkor követte el az elsô komoly hibát, amikor nem volt
haj landó számot vetni azzal a körülménnyel, hogy Debrecenben, az ideiglenes de -
mokratikus Nemzetgyûlésben egészen különbözô embereket lapátolt egy kupacba
a sors. Vannak köztük ilyenek is, olyanok is. Nem állítom, hogy túlnyomó több -
ség ben vannak a kisgazdák, de kisebbségben is akkora lármát csapnak Be sz -
tovszky groteszk vértanúsága miatt, és akkora elefántot csinálnak ebbôl a bolhányi
ese tbôl, mintha ôk tennék ki a nemzetgyûlés kétharmadát.
Különösen a huszonöt botütés háborítja fel ôket. Mondogatják az Arany Bi -

kában, majd újságcikkekben le is írják, hogy Mátrai, a hömpölyzugi fô-fô kommu-
nista a régi jobbágyvilágot akarja visszaállítani! Nézzenek már oda!
Mátrainak azt kellene szem elôtt tartania, hogy a szovjet elvtársak nemcsak en -

gedélyezték a kisgazdapárti napilap megjelenését, hanem azt, a többi demokrati-
kus lappal együtt, ôk maguk el is viszik a felszabadított falvakba, városokba. Mát -
rai nem akarja észrevenni, hogy Bresztovszky rágalmai és egyéb mendemondák
alap ján országos szinten kiszerkeszti ôt a Független Kis Ujság, rövid u-val. 
És ha csupán a kisgazdák háborodtak volna fel! Sajnos azonban az újjáalakuló

szo cdemek is élesen elítélik Mátrai túlkapásait, sôt, még a kommunisták közt is
látunk olyanokat, akik álláspontja szerint Mátrai lejáratja az egész munkásmozgal-
mat. Hatalmaskodásával, meggondolatlan intézkedéseivel csakis a fasiszták és re -
akciósok malmára hajtja a vizet!
Az ilyenek, mármint a Mátrait elítélô bolsevikek közé tartozik Mrázik is, aki

régebben építési vállalkozó volt, manapság azonban ácsmesternek tünteti fel ma -
gát, és a Nemzetgyûlésben a megye kommunista pártszervezetét képviseli. Semmi -
ben sem ért egyet a kisgazdákkal, csak egyetlen dologban, Mátrai megítélésében,
és nagyobb igyekezettel áskálódik Mátrai ellen, mint a legádázabb kisgazda. Szi -
lárd meggyôzôdésévé vált, miközben Debrecenben a Piac utcán a Nagytemplom
felé irányzott 7D milliméteres szovjet aknavetôket kerülgette, hogy a lassan kikris-
tályosodó új demokratikus államrendnek egyik fontos elôzménye lesz Mátrai fel -
szá molása.
Ô, Mrázik már tudja, ki lesz az ideiglenes kormányban a belügyminiszter. Vagy

Réti lesz az, vagy Mezei. Neki mindkettôhöz kiváló összeköttetései vannak. Réti -
vel, aki nemrég tért vissza a moszkvai emigrációból a Vörös Hadsereg magas ran -
gú tisztjeként, többször elbeszélgetett már, de közeli személyes kapcsolatai Mezei -
hez fûzôdtek. Mezei a háború elôtt a népi írók balszárnyához tartozott, aki a kom-
munistákkal való együttmûködés gondolatát sem tartotta az ördögtôl valónak, és
ô, Mrázik fontos adatokkal segítette Mezei szociográfiáinak létrejöttét. Amikor Me -
zei tíz évvel ezelôtt, C9EF-ben megjelent a megyeszékhelyen, ô, Mrázik tette szá -
má ra közvetlenül megismerhetôvé az akkordmunkások életkörülményeit, és ô in -
tézte el az akkori fôispánnál, Folytonovszkynál, hogy a csendôrség úgy tegyen,
mint ha nem venné észre a megyeszékhely környékén zajló baloldali irányultságú
tu dományos anyaggyûjtést. Mezei tíz évvel késôbb, a német megszállás után, ami-
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kor menekülnie kellett a Gestapo elôl, ismét csak Mrázikhoz fordult, aki munkaru -
hába öltöztette, és beállította az egyik fatelepére anyagkiadónak. Joggal várhatja
te hát, hogy Mezei, már amennyiben tényleg ô lesz a belügyminiszter, viszonozni
fog ja ezt a sok szívességet.
Mondogatja is neki az Auguszta-szanatóriumban, ahol a kormányalakítást elô -

készítô gyûlések és tanácskozások zajlanak, és a Nagytemplomban, ahol Mezei az
ige  hirdetést hallgatja, hogy: Mátrai úgy viselkedik, mint egy kiskirály, mint egy fe -
u dális oligarcha. 
Hát eltûrhetjük azt, hogy Hömpölyzug úgy ékelôdjék be az új, demokratikus

ma  gyar állam testébe, mint egy betokosodott idegen test?
Mrázik csalódására Mezei úgy tesz, mintha nem is hallaná a kérdést. Ajkára il -

leszti mutatóujját, így utasítva Mrázikot, hogy maradjon csendben. Mintha máris ô
vol  na a miniszter, és mintha utasítgathatná ôt, Mrázikot, a megyei kommunista párt   -
szervezet fôtitkárát!
És azt eltûrhetjük, hogy Mátrai önhatalmúlag felosztotta az Oppenheim grófok

földjét?
Mezeinek éppen ez járt a fejében: a földosztás. Amint lehet, az egész országban

fel osztjuk a földeket! A baj csak az, hogy egyelôre nincs egész ország. Még csak fél
or szág sincs. Az lesz a vége, hogy kettészakadunk, mint Mohács után!
Ilyesmire gondolhatott Százôz tiszteletes úr is, amikor Ady Endre verssorait

szôt te bele a prédikációba:
Hajlongani emerre, amarra,
Bús sorsot mértél, Uramisten,
A magyarra...

Mrázikban, aki lutheránus lévén, idegenkedett a kálvinista rátartiságtól, felhor-
gadt az ellenkezés. Egyszerre csak megértett valami fontosat, azt, hogy Ady szavai -
nak éppen az ellenkezôje igaz. Vége a kétfelé való hajlongásnak! Mostantól csak
ezeknek fogunk hajlongani, azoknak soha többé! Végigcsörtetett a padsorok kö -
zött, és átrohant a Nagytemplomból az Arany Bikába, melynek elôcsarnokában kis
híján összeütközött Rétivel, aki már nem mindig viselte a Vörös Hadsereg tiszti
egyenruháját. 
Réti addigra már tájékozódott a hömpölyzugi helyzetrôl. Mondanom sem kell

ta lán, hogy nem Bresztovszky volt az egyetlen városunkbeli szökevény Debre -
cenben. Sôrés és Görbölô nagyban ûzte az éjszakai embercsempészetet mindad-
dig, amíg Csuka és Potyka föl nem jelentette ôket Mátrainál, de aztán jó pénzért ôk
is nem kevés menekülni vágyót átsegítettek vagy a túlpartra, vagy a túlvilágra. 
A Debrecenbe jutott szerencsések közt volt Petró, a szakképzetlen seborvos,

aki C9EC-ben röpcédulák terjesztése miatt a szegedi Csillagbörtönben raboskodott,
ahol egy zsilettpengével, melyet különben egész nap a nyelve alatt rejtegetett,
min den étkezés elôtt fölmetszette a vele közös cellában tartózkodó Rákosi elvtárs
tar kóján, lapockáján, olykor a hóna alatt és a combhajlatában is található kelevé-
nyeket, amivel nemcsak a magyar munkásmozgalmat szolgálta, hanem Rákosi elv -
tár son kívül más elvtársakat is, köztük Rétit, aki azidôtájt, mielôtt kiengedték a
Szov jetunióba, szintén a Csillagban töltötte az idôt. Petrót régi ismerôseként üdvö-
zölte.

D8



Így tehát Rétinek nem volt nehéz áttekintést nyernie a mi kis köztársaságunk-
ban uralkodó életkörülményekrôl. Most, amikor Mrázikot kis híján fellökte, éppen
az Ideiglenes Gazdasági Fôtanács alakuló ülésérôl jött ki, ahol ôt választották meg
fô titkárnak. Ezzel magyarázható, hogy nem Mátrai ideológiai elhajlásai érdekelték,
nem is a városháza pincéjében zajló jogsértések, hanem az Oppenheim-uradalom
rak táraiban található gabonakészletek, valamint az a nagy mennyiségû nemesfém,
amely állítólag a hömpölyzugi zsinagógában van elfalazva. Gondoljunk csak a jó -
vátelre, melyet a szovjet elvtársaknak fogunk nemsokára fizetni, és hogy követelé-
seik nem lesznek csekélyek, az már most is egyértelmûen látszik. Úgyhogy jó len -
ne a megnyitott raktárakat lepecsételni és a befalazott zsinagógát kibontani.
Ugyanakkor azt is tudta, hogy óvakodni kell a meggondolatlan lépésektôl.

Könnyû volna Hömpölyzugban rendet csinálni, ha lenne a kormánynak rendôrsé-
ge és hadserege, de egyelôre kormány sincs. És neki, Rétinek már most ki kell dol-
goznia az ország újjáépítésének tervét, holott a fôvárosban és az ország nyugati ré -
szén, ahol a Vörös Hadsereg elôrenyomulása ezekben a hetekben mintha megtor-
pant volna, legnagyobbrészt még le sincs rombolva mindaz, amit majd újjá kell
épí teni.

Sokáig a levegôben lógott, mint szélcsendkor a füst, egy olyan elképzelés, hogy
Puprakel, az új nyomdaigazgató utazzék el Debrecenbe Mátrai felhatalmazásával
és Polkovnyik elvtárs cirill betûs, pecsétes igazolásával, ott pedig kapcsolódjék be
az ideiglenes nemzetgyûlés kormányalakítást elôkészítô munkájába, képviselje a
Höm pölyzugi Köztársaságot, és minden rendelkezésére álló eszközzel védje meg
ön állóságunkat.
Ezzel ismételten összeütközött egy másik lehetôség, mely szintén a levegôben

lógott, és amelynek az volt a lényege, hogy Puprakel helyett Gajdos tegye ugyan-
ezt. Ô menjen el Debrecenbe, és ott ô harcoljon a mi kis köztársaságunkért, ô
hazudtolja meg a kisgazdákat, ô szerelje le Mrázikot, akirôl már tudtuk, hogy ott
rontja a levegôt, ott áskálódik, nyüzsög, pezseg és pattog a jövô Magyarorszá gá -
nak ideiglenes fôvárosában.
Gajdos még nem is olyan régen az uradalom számadó juhásza volt, de miután

a merinó-juhok létszáma az utóbbi néhány hét során a radikális csökkenés irányá-
ban halad, két héttel ezelôtt átkerült a telekkönyvi hivatalba, ahol a kérvényiroda
fô osztályvezetôjeként szolgálja városunk érdekét.
A juhászok mindig is kiváló diplomáciai érzékkel rendelkeztek, míg a kaná-

szok, beleértve Puprakelt is, néha kicsit nyersebbek a kelleténél. Már a Bibliában
sze replô Ábel is juhász volt: ez mindenképpen Gajdos mellett szól. Másfelôl igaz
ugyan, hogy Puprakel nem ijed meg egy kis küzdelemtôl, márpedig a nem zet -
gyûlésben muszáj lesz küzdeni, de azért Gajdost is kemény fából faragták. Fiatal
ko rában foggal herélte a kisbárányokat, nem volt szüksége késre, egyszer pedig a
kar molci csárdában tizenöt vendéget vágott fejbe az ólmosbotjával.
Úgy látszott, hogy a Végrehajtó Tanácsban a Gajdos-párti irányvonal kerekedik

felül.
De aztán fölvetôdött az a kérdés, hogy: vajon a nemzetgyûlésben birkákkal

vagy disznókkal kell-e megbirkóznia a hömpölyzugi küldöttnek? Mert a disznók-
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hoz kanász kell, még akkor is, ha nyomdász lett belôle. Márpedig Mrázik elvtárs
két ségkívül egy utolsó, mocskos disznó.
Kezdett a mérleg Puprakel javára billenni.
Ekkor egy újabb kérdés merült fel. Mi lesz abban a nem várt esetben, ha szilárd

hû ségû küldöttünk elárul bennünket? Például ha eldorbézolja azt az ötven pengô
na pidíjat, melyet a városi takarékpénztár páncélszekrényében talált nagyobb
összeg bôl utalványozunk neki, és a felelôsségrevonástól tartva, elszökik? Vagy ha
jó pénz reményében csatlakozik Bresztovszkyhoz és a többi ellenünk csaholó
korcs, veszett kutyához? Vagy ha, teszem azt, Mezei, a baloldali népi író beprote-
zsálja küldöttünket fûtônek a református kollégiumba, ahol szintén zajlanak elôké -
szí tô tárgyalások, és ô ott fog fûteni legalább áprilisig?
Ilyen esetben, ami persze sohasem következik be, hiszen a legderekabb,

legmegbíz hatóbb elvtársainkról döntünk, szóval ilyen esetben is itt marad váro-
sunkban az illetônek a családja, és ôket fogjuk a legszigorúbb megtorlással sújtani.
Mármost Puprakelnek van családja, Gajdosnak meg nincs. Gajdos mondogatta

ugyan, hogy jobban esik a paráznaság, ha kettônk közül csak nekem van farkam,
eb bôl pedig arra lehetett következtetni, hogy megnôsül, de aztán mégsem nôsült
meg. Érte nem ejthetünk túszul senkit. Puprakel viszont egy fôzelékszagú feleség
és hat vagy nyolc csorgó orrú gyerek miatt aggódhat.
Már-már biztosra vettük, hogy mégiscsak Puprakel fogja képviselni Hömpöly -

zugot a nemzetgyûlésben. De aztán eszünkbe jutott, hogy Puprakel nemigen sze-
reti a családját. Akkor mi lesz, ha meg akar szabadulni tôlük? Olyan biztos, mint a
hétfô utáni kedd, hogy elszökik!
Nehogy már mi rugdossuk el Debrecenbe, és még napidíjat is adjunk neki!
A dolog elôzményéhez tartozik, hogy beteljesült Mátrai szava. Ô mondta nem

is egyszer: mi nem akarunk Debrecentôl semmit, ha meg Debrecen akar tôlünk
va lamit, akkor tolja ide azt a rücskös pofáját!
Nos, egy szép, zúzmarás napon, amikor más években a Mikulás szokott jönni,

most azonban Párizs tehetséges fiataljai próbálgatták a Cinka Pannáról és Rákóczi
fejedelemrôl szóló operettet, váratlanul kiderült, hogy Debrecen akar tôlünk vala-
mit, és elküldte hozzánk a kézbesítôjét. Még a rücskös pofa is stimmelt, mert a
kéz besítô arca tele volt pattanásokkal.
Errôl könnyû volt meggyôzôdnünk, mert az úriembert Polkovnyik elvtárs kato-

nái átszállították az innensô partra, ahol a két fegyveres polgárôrnek, Derûsnek és
Bo rúsnak felmutatott egy hivatalos formájú levelet, mire ôk vonakodás nélkül to -
vábbengedték.
Mátrai valamit félreérthetett, mert eleinte azt hitte, hogy egy egész kormánykül -

döttség érkezett hozzá, de aztán eszébe jutott, hogy még nem alakult meg a kor-
mány. Így tehát a pattanásos arcú kézbesítôt jó sokáig várakoztatta.
Elôször jelentést kért az ôrzött objektumokról, a Hömpöly és a Kecsegés partsza-

kaszain történt eseményekrôl, rendkívüli eseményekrôl, az ormóférgesi kastély intar-
ziás padlózatának tûzifává alakításáról, az egyes dûlôk állapotáról és más effélékrôl.
Ezután eligazítást tartott, parancsokat és rendeleteket hirdetett.
Ezt követte, mert idôközben beesteledett, az egész nap részletekbe menô érté-

kelése.
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Debrecen kézbesítôje pedig türelmesen várt. Néha elôvett a zsebébôl egy kis
ke nyeret, azt majszolta. Örülhetett, hogy nem zártuk be a városháza pincéjébe. Ha
pe dig azt hiszi, hogy most már, amikor nyílik a tárgyalóterem ajtaja, és kiözönlik a
Höm pölyzugi Nemzeti Bizottság, végre ô is sorra fog kerülni, akkor téved. Mátrai
most átmegy Polkovnyik elvtárshoz, akivel különbözô aktuális kérdésekrôl kon-
zultál, sok idôt eltöltve és éppolyan sok poharat kiürítve, utána pedig hazamegy,
és lefekszik aludni. 
Reggel jutott eszébe, hogy tudakozódjék: milyen néven tisztelhetjük azt a

pattanásos képû urat, aki Debrecenbôl idefáradt hozzánk? Mert ugyebár az ember-
nek, mármint a legtöbb embernek tisztességes neve is van.
Mondták neki, hogy az illetônek az a neve, hogy Tarfô. Ez pedig ugyebár azt

jelenti, hogy „kopasz”. Ez pedig csak azért érdekes, mert a Debrecenbôl jött leve-
let Mrázik írta. Amikor Debrecen akar valamit, akkor igazából Mrázik akar tôlünk
va lamit.
Hogy mi állt a levélben, azt nem tudom, mert Mátrain kívül nem olvasta senki.

Annyit tudok, hogy a levél írásakor, december elsô hetében Mrázik már a nem -
zetgyûlés ellátási biztosa volt. Javában szervezte a nemzetgyûlés tagjainak folya-
matos ellátását, a Vörös Hadsereg hadtáp-utánpótlását, és a debreceni polgári élel -
mi szertartalékok feltöltését. Így tehát nem tudom megmondani, hány vágó mar hát,
ser tést és juhot, továbbá hány mázsa búzát követelt a hömpölyzugi elöljáróságtól,
negyvenet-e vagy négyszázat.
Hiszen ezek úgyis csak számok, elvont fogalmak.
Azt viszont tudom, hogy Mátrai megkérdezte Tarfôtôl, dohányzik-e. Az igenlô

vá lasz hallatán megkínálta Tart egy Trabucco szivarral. Még tüzet is adott neki.
Szé pen, akkurátusan összesodorta Mrázik levelét, meggyújtotta, úgy tartotta a Tra -
bucco alá.
Mátrai sem negyvenet, sem négyszázat nem adott semmibôl, hanem ennek a

szivar nak a csutkáját küldte Mrázik részére Debrecenbe. Tehette: még sok Trabuc -
cója volt raktáron, továbbá Virginiája és Memphise is volt, mert májusban, amikor
Weiszdorn dohányáru-kereskedésének hatósági, majd népi újraelosztására sor ke -
rült, ô is beszerzett néhány ládikával mindenbôl.
Nem biztos, hogy Tarfônek jólesett egyhuzamban végigszívni az egész Trabuc -

cót, mindenesetre nem tehetett mást, fújta a füstöt. Közben hol elvörösödött, hol
el fehéredett, hol elzöldült, így jelenítve meg egy pofára a nemzeti színeket, annak
a nemzetnek a színeit, amelytôl Hömpölyzug hûtlenül elszakadt. Mátrai arra emlé-
keztette Tarfôt, hogy régebben az ilyen levelek átadóinak levágták az orrát és a fü -
lét, néha az egész fejét is. Most persze jóval civilizáltabb korban élünk, mint régen,
úgyhogy fül- és orrlevágástól Tarfô ne tartson. A fejével meg végképp nem törté-
nik semmi baj, mert az nem baj, ha tisztul a forma, és markánsabb lesz a körvonal.
Mindössze annyi történik, hogy Tarfô külseje összhangban lesz a nevével, vagyis
kopaszra nyírjuk. Erre is csak azért van szükség, hogy Bernolák, a rajztanár egy
kü lönleges, lemoshatatlan vegytintával ráírhassa a csupasz fejbôrre a választ,
amely rövid és tömör, de tartalmas válasz lesz.
Meg mernék esküdni rá, hogy Mátrai nem merészkedik idáig, ha Polkovnyik

elvtárs, akivel közösen szerzett az ablakosi cukorgyárból tíz kiló kristálycukrot,
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melybôl majdnem két és fél kilónyit szét fogunk osztani a rászorulók közt, nem
biz tosítja ôt a lehetô legnagyobb általánosságban arról, hogy a Vörös Hadsereg to -
vábbra sem kíván beavatkozni Hömpölyzug belügyeibe. Ezt Mátrai bátorításként,
biz tatásként értelmezte. Neki Debrecen ennyit sem parancsol! – mutatott a szintén
Weiszdorn fiókjaiból származó hercegovinai cigaretta lepöckölt hamujára.
Bernolák vegytintáját végül mégsem vettük igénybe. Miközben Fodrász-Mátrai

le kopaszította Tarfô fejét, Najmán elmagyarázta Mátrainak, hogy a vegytintával fej -
bôr re írt választ akárki lefényképezheti, és a kisgazda sajtóban, de még a balolda-
li sajtóban is felhasználhatják ellene. Viszont kellene küldenünk valakit a nemzet -
gyûlésbe, hogy a mostanihoz hasonló eset ne fordulhasson elô többé.
Mátrai gondolkodott egy kicsit, majd legyintett, és kijelentette: nekünk Debre -

cenhez semmi közünk. Szabad és független állam vagyunk. Leszarjuk a határain-
kon túliakat.
Hessegetô mozdulattal biztosított szabad eltávozást a simafejû Tarfônek, jelez-

ve ugyanakkor: ha még egyszer idemerészkedik, nem fog annyi nagylelkûséget ta -
pasztalni, mint most.
Így tehát Puprakelnek, aki nyomdaigazgatói kinevezése óta az emberi csu -

paszság bûvöltében élt, és arról ábrándozott, hogy a kommunizmussal vemhes jö -
vôben a lányoknak és az asszonyoknak úgyszólván kötelezô lesz simára borotvál-
ni nemcsak a hónaljukat, hanem az ágyékukat is, majdnem teljesen igaza lett. A tö -
kéletes államban mindenki kopasz, vagy legalábbis minden egyes lekopaszítás
egy-egy lépéssel közelebb visz minket a tökéletességhez.

ED



BUDA FERENC

Az a kislány

Aki legelsô volt a listán:
hova tûnhetett az a kislány?
Négyévesen, még Debrecenben
egy dedóba jártunk mi ketten.

Puha, meleg volt kerek arca,
röpke haja mogyoróbarna,
s nevetett rám, kezét ha fogtam.
Csakhamar belehabarodtam.

Játszani mással nem volt kedvem,
s reggel, mikor útnak eredtem,
folyton az forgott a fejemben:
„Ott vár majd engem... a teremben!”

Egy nap a foltozott ruhámba
öltözve mentem óvodába.
Egész az ajtóig futottam – 
s mintha nem is ô állna ottan:

nem mosolygott, nem szólt, nem intett,
idegenül csak rám tekintett,
szúrós kis szeme – szinte látom – 
végigsöpört rajtam s ruhámon.

Látván a megvetést szemében,
hallgattam: égetett a szégyen.
Nem volt szavam, hogy kibeszéljem,
miért ilyen az öltözékem.

Dermedten és ütötten álltam,
moccanni alig bírt a lábam.
Ô megfordult, fejét felkapta
és otthagyott engem magamra.

Mire nôtt fel, mi lett belôle?
Nincs hír, vajon él-e, nem él-e.
Semmibe tûnt a neve is már.
Sejtelmem sincs, hol az a kislány.

Csak azt tudom: valaha, régen
szívem ott vert a tenyerében.
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mûhely
ARANY ZSUZSANNA

Kosztolányi Dezsô élete
„EZ VOLT AZ ÉLET?”  

C. RÉSZ
„Ha életrajzot írnék magamról, 

csak a gyermek életrajzát írnám meg.”

„Sorok a születésnapomról”

Kosztolányi Dezsô C885. március D9-én, húsvét elôtt egy héttel – virágvasárnap –,
reggel fél nyolckor született, Szabadkán, apai nagyapjáék Damjanich ut ca D. szám
alatti házában. C9D6-ban édesapja e szavakkal köszöntötte fiát születése napján:
„Március D9-e, 188D-ben, mikor születtél, éppen virágvasárnapra esett. Szép, eny -
he, verôfényes tavaszi nap volt. Vidáman, reményekkel telten állottunk az ágy kö -
rül, melynek párnái közt aludtad elsô édes álmaidat. Anyai nagynéném, özv. Mu -
kics Mátyásné, született Kádár Rebeka (a jó Rébi néni) mikor téged bepólyázot tan
a karjaiba vett, így szólott: »Szép és jeles napon született, híres ember lesz belôle.«”C

Kosztolányi Dezsôné férjérôl írt könyvében állítja, hogy az apa – míg Dezsô fia ott -
hon élt – „minden március D9-én kora reggel benyitott a gyerekszobába s a fönti
kö szöntôlevél szövegéhez hasonló szavakkal közölte fiával születése körül mé -
nyeit”.D 

Ám nemcsak édesapja volt büszke fiára, hanem Kosztolányi Ágoston is elsô -
szülött unokájára.E Kosztolányi Dezsôné leírja azt a jelenetet, ami a nagyapának er -
rôl a napjáról élt a családi emlékezetben: „Déltájban […] a lobogó fehér hajú, dali -
ás Kosztolányi Ágoston hajadonfôtt rohant ki a Damjanich-utca D. számú szép úri -
ház ból és harsogó hangon kiáltotta jobbra-balra, át a túlsó járdára, be a harmadik
mellékutcába is:
– Unokám született. Fiú unokám.
– Talán bizony bajusza is van már neki? – ingerkedett vele Törley Bálint,F a ke -

resztkomája, Árpád fiának, a fiatal apának keresztapja.”5

Szintén Kosztolányi Dezsôné könyvébôl értesülünk róla, hogy az anyai nagy-
apa, id. Brenner József mindössze egyetlen mondattal reagált az eseményre, mikor
másik lányával, Lujzával találkozott: „Lálika húgodnak fia született.”6

Kosztolányi Dezsô évekkel késôbb – C9C7 júliusában – írt egy tárcát arról, mi
minden történt a nagyvilágban születésének napján. A Pesti Napló munkatársa-
ként, a szerkesztôségben járkálva, kezébe került az C885-ös évfolyam. „Mohó uj -
jak kal lapozok a március D9. napra, vajon mi történt ekkor, mikor csak négy és fél
kilóval voltam több a semminél? […] Azt mesélték nekem, hogy az a nap – virág-
vasárnap – szép volt, és az emberek szentelt barkával mentek a templomba, bol -
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do gan járkáltak a béke teljében. Minket mindnyájunkat a békére neveltek. Arany -
sze gélyes findzsában hozták ágyunkba a csokoládét, az anyám megfésült, kék
nyak kendôt kötött a gallérunkra, és zongorázni taníttatott.” A családi emlékek után
az aznapi hírekre tér rá, idézve a lapszámból: „»Az orosz kormány – olvasom a lap
élén – nem hajlandó az angol javaslatokat elfogadni: tehát háború«. […] »Az afgán
kér dés tehát kardélre van állítva. […]« 7 […] A táviratok között a francia–kínai hábo-
rúról van szó.8 […] Egy nagyobb cikk: A szászok tüntetése.9 […] Egy anarchista ki -
áltványt is közöl ez a lap, berni keltezésselCB […] Aznap a Népszínházban Az ördög
pirulái-t játszották.CC […] a mi korunk a háború és az operettek kora.”CD Ha a sza -
bad kai lapokat is megnézzük, további hírekre bukkanunk. A Szabadkai Közlöny
C885. március D9-i számának vezércikke Az általános ipartársulat feloszlása címet
viselte. Az aznapi tárca szerzôje ismeretlen, címe pedig A végzetes levél. A lap má -
sodik oldalán a Mehner Vilmos kiadásában megjelenô Vörösmarty összes müvei
so ro zatot ajánlják az olvasóknak.CE A Bácskai Ellenôr szintén megjelent ezen a
napon. A vezércikket itt E. J. B. jegyezte: Alakitsunk legényegyletet! Ezt követôen
be számolnak a törvényhatósági közgyûlésrôl, majd Varga Gábor tárcáját olvashat-
juk, Nagyhéten cím alatt. A színházban D9-én nem volt elôadás, D8-án azonban
Vut sák Sándor Marica szép szerb leány címû „eredeti népszínmûvét” játszották.CF

Kosztolányi Dezsôt az C798-ban fölszentelt Szent Teréz templomban keresztel-
ték, ahol korábban édesanyját is, valamint ahol apai nagyszülei, Kosztolányi Ágos-
ton és Kádár Rozália összeházasodtak. A szokásoktól eltérôen nem a születése
nap ján – vagy mindjárt másnap – történt a keresztelés, hanem április 7-én. „Ke -
resztelôpólyáját fényes, fehér selyem nászruhájából varrta az édesanyja”,C5 Brenner
Eulália. Keresztszülei Hofbauer István és felesége, Oravecz Izabella voltak. Hof -
bauer István Kosztolányi anyai nagyanyjának – Auréliának – volt testvére, és kato -
na ként szolgált. C9BB májusában tábornok lett, majd egészen altábornagyi rangig
vitte. C9C8 novemberében halt meg.C6 Mint az a keresztelési anyakönyvbôlC7 kide-
rül, a keresztelésen nem tudott jelen lenni, és az anyai nagyapa, Brenner József
he lyettesítette. A keresztelést végzô pap Mamuzsich Mátyás volt, aki elôször
Monostorszegen mint káplán mûködött. Ezt követôen Szabadkára került, majd
C886-tól a Szent Teréz templom plébánosa lett. C89B-tôl haláláig a Tiszai Fôes -
peresség Szabadkai Kerület espereseként tevékenykedett.C8 Az anyakönyvi bejegy-
zésekbôl még megtudjuk, hogy a keresztelésnél jelen volt a bábaasszony is, akit
Weiss Idának hívtak.
Kosztolányi a „Desiderius – Stephanus – Izabella” (Dezsô – István – Izabella)

ne veket kapta. A „Dezsô” név a latin Desiderius-ból származik, jelentése pedig
„óhaj tott, kívánt (gyermek)”. „A magyar ~ [keresztnévadás] rendezô elve az apaági
leszármazás, amely megköveteli, hogy az újszülött keresztnevét az apa családjában
ismert és szokásos nevekbôl válasszák ki. Az egész nyelvterületen élt szokás sze-
rint az elsôszülött fiúgyermekek rendszerint az apjuk keresztnevét örökölték, és ha
apjuk nem volt elsôszülött, tehát nem az édesapja keresztnevét viselte, akkor az
elsô gyermeket rendszerint apai nagyapja nevére keresztelték” – olvasható a Ma -
gyar Néprajzi Lexikonban, a „keresztnévadás” címszó alatt.C9 Kosztolányi családjá-
ban azonban anyai ágon fordult elô a név. Brenner Eulália testvérét hívták De -
zsônek, aki három évvel a fiúgyermek születése elôtt, C88D-ben hunyt el Kolozs -
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váron.DB A közeli halálozási dátum indokolhatja a névválasztást, hiszen az újszülöt-
tek kaphatták még „a halott rokonok keresztnevét” is. Brenner Dezsôn kívül az
édesanya só gorának, Decsy Dezsônek a neve is eszünkbe juthat, ô azonban nem
volt vérszerinti rokon.DC Az „István” és az „Izabella” szintén a korabeli szokások alap-
ján lettek Kosztolányi utónevei, hiszen a „fiú- és leánygyermekek kaphatták még (a
gyakoriság rendjében) keresztszülôjük nevét”.DD Az egyházi elôírások, az ép pen aktu-
ális név divat és a keresztnévadás helyi szokásai tehát egyaránt szerepet ját szottak.
Kosztolányi Dezsô öccse, ifj. Kosztolányi Árpád azonban már édesapjuk nevét

kapta, illetve a keresztségben fölvett nevei „Antonius – Arpadus – Joannes” (Antal
– Árpád – János) lettek. C886. december D8-án látta meg a napvilágot, és másnap,
de cember D9-én keresztelték a Szent Teréz templomban. A Szabadkai Történeti
Levéltárban ôrzött egyházi anyakönyvi bejegyzés szerint keresztszülei Bóbics
Matild és Váli Antal voltak.DE Váli Antalról tudjuk, hogy szabadkai kereskedô volt,
aki C899. szeptember 6-án kereskedelmi tanácsosi címadományozásban részesült.DF

Az C8F8–F9-es forradalom és szabadságharc idején elsô századbeli hadnagy, illetve
nemzetôr volt. Együtt szolgált Hofbauer Istvánnal, a késôbbi altábornaggyal, aki
Kosztolányi Dezsô keresztapja volt. Öccse az a Váli Béla földbirtokos, akinek fia –
ifj. Váli Béla – késôbb vallás- és közoktatásügyi minisztériumi segédtitkár lett. Föl -
tehetôen a közös F8-as múlt alapozhatta meg a családok közti kapcsolatot, és tar-
totta olyan szorosan, hogy Kosztolányiék a másodszülött fiú keresztszülôjének is
Válit kérték föl.D5 Az „Antal” nevet Váli után kaphatta ifj. Kosztolányi Árpád. A ke -
resztelési anyakönyvbôl az is kiderül, hogy a keresztelôpap ugyanaz a Mamuzsich
Mátyás – addigra már plébános – volt, aki Kosztolányi Dezsôt is megkeresztelte. A
szertartáson ezúttal is részt vett Weiss Ida bába.
Kosztolányi Dezsô húsz hónapos volt, amikor öccse megszületett. „Dezsôke

ezen a napon szólalt meg elôször. Fájt a torkocskája, keserû orvosságot adtak neki
ka nálban, lázas kis fancsali arcával feltekintett orvosságot adó nagyapjára és ezt
mondta: – Jaj de losz” – olvassuk Kosztolányi Dezsôné könyvében.D6 A leírást két-
kedve fogadjuk, s inkább a legendaképzés egyik bizonyítékaként értelmezzük.
Egy felôl ritka, hogy egy kisgyerek egyszerre egész mondatokban kezdjen el be -
szélni – bár nem kizárt –, másfelôl kicsi a valószínûsége annak, hogy az elsô meg-
szólalás éppen a testvér születésének napjára essék. Kosztolányi Dezsôné azonban
kitér a testvérféltékenység kérdéskörére is. „Dezsôke kiûzetett a paradicsomból” –
fogalmaz. Ugyanakkor azt is állítja, hogy „az öregek kedvence mindvégig De zsôke
maradt.”D7 A családi hagyomány olyan anekdotát is ôriz a gyerekek kapcsolatáról,
miszerint Kosztolányi Dezsô nemcsak féltékeny volt az új jövevényre, ha nem lega -
lább annyira – Kosztolányi Dezsôné szerint bûntudatból – óvta is. Min derre az az
eset ébresztette rá Kosztolányit – legalábbis az utólagos, szubjektív visszaemléke-
zések ezt sugallják –, amikor öccse pár éves korában eltûnt, és csak egy távolabbi
kôhídnál találtak rá, miután végigkérdezgették a környékbeli bunyevác paraszto-
kat.D8 Egy másik történet ismételten a féltés mozzanatát emeli ki. Szin tén Kosz -
tolányi Dezsôné ír le egy olyan epizódot, amely szerint a két testvér egyszer össze-
veszett valamin, és édesapjuk alaposan elnáspángolta Dezsôt. A fiú a ve rés köz-
ben azt kiabálta: „Csak Árpikát ne bántsa. Csak Árpikát ne verje meg. Csak Árpikát
ne bántsa.”D9

E6



Kosztolányi Mária – a harmadik testvér – C888. július DF-én született, és más-
nap, július D5-én keresztelték meg a Szent Teréz templomban. Keresztszülei anyai
nagy nénje és férje, Brenner Lujza és Decsy Dezsô voltak. Egyik keresztnevét is
nagynénje után kapta: „Mária Lujza”-ként anyakönyvezték. A Szabadkai Történeti
Le véltárban ôrzött anyakönyvi bejegyzés alapján tudjuk, hogy a keresztelôpap
Bed csula Bálint (Valentinus) volt,EB akirôl a Kalocsai Fôegyházmegyei Levéltár
adat tára mindössze annyit árul el, hogy C85E-ban született Felsôszentivánon és
C9CC-ben halt meg, föltételezhetôen Béregen.EC

Kosztolányi Dezsô gyerekként többek között abban lelte örömét, ha bosszant-
hatta húgát. A feleség könyvében a következô családi anekdota szerepel ezzel
kap csolatban:
„– Mariska, ne rugdald az asztalt – szólt húgára s közben ô maga rugdalta az

asztallábat.
Apuska szigorúan kiáltott Mariskára.
– Ne rugdald az asztalt.
Mariska szabadkozott, hogy nem is ô rugdalta, Dide azonban folytatta a mókát.
– De Marcsa, hagyd már abba azt a rugdalózást.
A vége az lett, hogy apuska keményen megdorgálta és elküldte az ebédtôl a

síró Mariskát.”ED

A Kosztolányi-testvérek eredetileg négyen voltak. Az utolsó gyerek, Ágoston
(„Gusztika”) – aki minden bizonnyal nagyapja után kapta nevét – mindössze né -
hány órát élt, mivel súlyos szívrendellenességgel született. A szabadkai Bajai úti te -
me tôben lévô családi sírbolt – fekete márvány obeliszk – fölirata szerint C89B.
augusztus D6-án látta meg a napvilágot, és már aznap meg is halt.EE

„Azóta vagyok ember”

„Engem igazán mindig csak egy dolog érdekelt: a halál. Más nem. Azóta vagyok
em ber, mióta a nagyapámat láttam holtan, kilencéves koromban, azt az embert,
akit talán legjobban szerettem akkor. Költô, mûvész, gondolkozó is csak azóta va -
gyok. Az a roppant különbség, mely élô és halott között van, a halál hallgatása
meg értette velem, hogy valamit tennem kell. És verseket kezdtem írni” – vallja
Kosztolányi gyorsírásos naplójában.EF A nagyapa halála különös jelentôséggel bírt
Kosz tolányi Dezsô életében. Nem pusztán ez volt az elsô halálélmény számára,
ha nem azt az embert veszítette el, akihez talán a legközelebb állt. Kosztolányi
Ágoston is nagyon erôsen ragaszkodott az unokájához, hisz – mint azt Kosztolányi
De zsôné állítja – születésétôl fogva „magához ragadta a felügyelet jogát”.E5 Míg
Kosztolányi Árpád és Brenner Eulália a Damjanich utcai ház udvarra nyíló, hátsó
lakásában kaptak elszállásolást, addig az unoka gyakran a nagyszülôk tágas, utcai
lakrészében tartózkodott. Csecsemô- és kora gyerekkorában az anya mellett – sôt,
talán ôt is megelôzve – a nagyapa volt tehát az a családtag, akihez a legszorosabb
kapcsolat fûzte Kosztolányit.
Kosztolányi Ágoston a gyakori gyereksírást hallván menyét kezdte hibáztatni,

és „hozzá nem értô anyai bánásmódot” emlegetett. Brenner Eulália az állandó han-
goskodásnak úgy próbálta elejét venni, hogy folyamatosan szoptatta a csecsemôt.
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Kosztolányi Dezsôné az indulatos nagyapa és a félénk anya kapcsolatáról beszél
könyvében, mely az unoka megszületésével vált igazán feszültté: „Dultan szalad-
gált föl s alá az udvaron, ha meghallotta a csecsemô keserves sírását, mert De -
zsôke sírós, nyugtalan gyermek volt s az indulatos öreg ur minduntalan be-bero-
hant a hátsó házba, hogy megvédelmezze unokáját a szerinte helytelen, hozzá
nem értô anyai bánásmód ellen. A fiatalasszony tehetetlen volt. Úgy védekezett,
ahogy tudott. Gyermekek szoktak így védekezni a szülôk zsarnoksága ellen: túl -
hajt ják azok kívánságait. Nem szabad sírnia a gyereknek? Nem fog sírni. Va ló -
sággal maga köré kötözte a kisfiút, pillanatra se mozdult mellôle. Éjjel-nappal, éj -
jel-nappal szoptatta. Az érzékeny csecsemôt azonban még így sem sikerült mindig
lecsendesíteni.”E6 A visszaemlékezés hitelét megerôsíteni nem tudjuk, ám annyit ér -
demes megjegyezni, hogy Kosztolányi feleségét nem kedvelték a szabadkai roko-
nok. A feleség és a család többi tagja közötti feszültség tovább alakíthatta azt a ké -
pet, amit Kosztolányi Dezsôné már eleve az emlékezési – részben legenda képzési –
folyamat torzító tükrén keresztül tár olvasói elé.
A nagyapa és az anya közötti konfliktusnak – és a csecsemô felügyeletéért való

„vetélkedésnek” – az lett az eredménye, hogy Kosztolányi Ágoston elkergette há -
zából a fiatal szülôket, és maga vette gyámság alá unokáját. A családi emlékezet-
ben fönnmaradt, inkább dramatizáltnak mondható verziót szintén Kosztolányi De -
zsônétôl idézzük: „Menjetek, menjetek a házamból – kiáltotta. – Nem való nektek
gyerek! Azonnal menjetek! Nem bírom hallgatni, hogy kínozzátok szegényt! […]
Kosztolányi Árpádék átköltöztek másik lakásba, a nagyapa azonban ezentúl is reg-
geltôl estig ott üldögélt az unokája mellett, leste minden lélekzetvételét. Egy év
múlva aztán visszaköltöztette ôket.”E7 Kosztolányi Dezsô tehát visszakerült édes -
anyjá hoz, azonban a születése körüli feszült viszonyokat – még ha nincs is megfe-
lelô hitellel bíró forrásunk e tárgyban – érdemes volt hangsúlyoznunk. Sze mé -
lyiségfejlôdésbeli nehézségeket okozhat ugyanis az állandó felügyelet és a gyer-
mek szabadságának korlátozása. Kosztolányi Dezsôné férjérôl szóló életrajzában
ezt az aspektust még erôteljesebben kidomborítja, amikor a következôket közli:
„De zsôkét nem hagyták sírni. Két hosszú lába szára már régen kilógott kétoldalt a
pólyából, de még mindig pólyázták. Ültetni sem igen volt szabad sokáig, nehogy
a gerince valahogy elferdüljön”.E8 Ezek a – feltételezett – korai szorongások is
okozhatták, hogy csak nehezen kezdett el beszélni, illetve sokat betegeskedett:
folyamatosan fájt a torka. A családtagok közötti ellentétek – Kosztolányi unokahú-
gának, Évának szóbeli közlése szerint – megmutatkoztak a Brenner-ág német
(szász) származása iránt érzett ellenszenvben is. A rokon elmondása alapján Kosz -
tolányi Ágoston azt akarta, hogy unokája „ne halljon német szót”,E9 Kosztolányi Éva
szavait azonban sem bizonyítani, sem cáfolni nem tudjuk.
A feszültségek ellenére a gyermek Kosztolányi mégis – anyja mellett – legjobban

a nagyapjához ragaszkodott. A kettôjük közti kapcsolatot illusztrálja az az anekdo-
ta is, amely Kosztolányi egy abszurd kívánságáról szól: „Kosztolányi-nagyapa, ha a
gyerek kívánta, naponta ötször-hatszor is kirakta neki az üveges almárium egész
tartalmát s a kisfiú, nyilván, mert oly sokszor hallotta, hogy nagyapja a csillagokat
is lehozná neki az égrôl, egyszer valóban azt követelte, adja a kezébe a holdat.
Haj nalig keservesen sírt, zokogott, követelte a holdat.”FB Kosztolányi késôbb több
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helyütt is vall arról, hogy a legjobban talán nagyapját szerette. Apjától inkább félt.
Aho gyan egy portréban visszaemlékezik: „Egy aggastyán, aki az életbôl kifelé sé -
tál, közelebb van a kisgyermekhez, aki az életbe indul, mint a felnôtt. Át-átszököm
la kásába, mely szintén otthon, de az otthon kötelessége nélkül, az otthon menny -
or szága. Itt bámulnak engem és szembe dícsérnek.”FC

Kosztolányi Ágoston C895. szeptember D7-én éjjel hunyt el. A szabadkai lapok
elôkelô helyen közölték a halálhírt, bemutatva az egykori F8-as honvéd pályafutá-
sát is. A Szabadka és Vidéke C895. szeptember D9-i száma például így ír: „Koszto -
lá nyi Ágoston, banktisztviselô tegnap hajnalban megszûnt élni. A köztiszteletben
megôszült öreg urat ma délután fogják kikísérni örök nyugvó helyére.”FD A Bácska
cí mû lapban a következôket olvashatjuk: „Kosztolányi Ágoston, a szabadkai keres-
kedelmi és iparbank nyug[díjas]. pénztárnoka, C8F8–F9 iki D7-ik honvéd zászlóalj-
beli százados mult hó D7-én éjjel hosszas szenvedés után életének 7D. évében
meghalt.”FE A legrészletesebb jelentést a Bácskai Ellenôr adta. A Fogynak a névte-
len hôsök címû cikkbôl a temetésrôl is bôvebb adatokat tudhatunk meg. Kosz -
tolányi Ágostont a bajai temetôben lévô családi sírboltban helyezték végsô nyuga -
lo mra. A lap közli a család részérôl kiadott gyászjelentést is, amelybôl kiderül,
hogy a szertartást követôen, szeptember EB-án, gyászmisét mondattak fölötte a
Szent Teréz templomban.FF Kosztolányi életében fordulópontot jelentett nagyapja
ha lála. Ahogyan többször is utal rá késôbbi följegyzéseiben, illetve Kosztolányi
Ágostonról írt portréjában: ez volt számára az elsô olyan tapasztalat, mely az em -
beri mulandóságra ráébresztette. Felnôtt fejjel visszatekintve, újra föleleveníti azt a
na pot is, amikor nagyapja meghalt. „Hónapokig betegeskedik. Ezalatt a ház éjjel-
nappal zeng a villamoscsengô zajától. Egy éjszaka a csengô szava elnémul. Reggel
feketébe öltöztetnek, bevezetnek hozzá. Kiterítve fekszik az ágyon. Állát fehér
kendôvel kötötték föl, szemére két réz négykrajcárost tettek. Az elsô halott, akit lá -
tok. Nem rémülök meg. Az igazán nagy dolgok egyszerûek. Közelebb lépek ágyá-
hoz. Olyan, mint életében, csak mozdulatlan, és sokkal halványabb. Késôbb döb-
benek meg, amikor észreveszem, hogy az a viaszbábu, amelyik ott hever, merô-
ben más, mint az, aki valaha élt. Ô aki megmutatta nekem az élet minden csodá-
ját, most megmutatta a legnagyobbat is, s ezzel mintegy befejezte gyermekkori ne -
velésem” – írja Daliás nagyapám címû portréjában.F5

„Olyan gyermekkorom volt, mint mindenki másnak,

hasonló körülmények között, nem mélyebb, nem furcsább. Érezni is csak annyit
érez hettem, mint akárki. Élményeimet elraktároztam s azok sokáig dermedten
szunnyadtak bennem” – vallja Kosztolányi Dezsô.F6 C9CC-ben, a Budapesti Újság -
írók Egyesülete Almanachja számára írt tárcájában – A szegény kisgyermek pa -
naszai cí mû verseskötetének keletkezéséhez kötve élményeit – Önmagamról cím -
mel e so rokat jegyezte le: „Életrajzot kérnek tôlem? Két fontos adatot közlök. Az
egyik: C885 virágvasárnapja. Ekkor születtem. A másik: C9B9 szeptembere. Ek kor
ír tam meg legkedvesebb könyvemet, amit ma is a legjobban szeretek: A szegény
kisgyermek panaszai-t. Minden, ami fontos nekem, e két dátum közé esik, s nem
ta  gadom, hogy minden örömöm és szenvedésem benne van ebben a kis füzetben,
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mert az élményeim ma is gyermekélmények, és a szenzációim gyermekszenzáci-
ók. Ha életrajzot írnék magamról, csak a gyermek életrajzát írnám meg. Megírnám
az én tiszta, mély és különös gyermekkorom történetét, melyben minden oly regé-
nyes és rejtelmes, a vidéki gyermek riadozását, tájékozatlanságát, gôgjét, aki egye-
dül van boros és buta emberek között, s készül a jövôre.”F7 Kosztolányi sorait
azonban kétkedve kell fogadnunk, hiszen tudjuk, hogy az említett verseskötet
nem minden darabjának keletkezési ideje C9B9 szeptembere. Augusztus CF-én
még a következôket írja Csáth Gézának: „Néhány nagy dolgot írtam – többek közt
egy összefüggô lírai-epikai elbeszélést – versekben – a gyerekkoromról – s ennek
és a többinek igazán örülök.”F8 A versciklusnak azonban csak egy része készült el
ek kor. A kötet anyaga a késôbbi évek folyamán jelentôsen bôvült, ahogyan arra a
kri tikai kiadás készítôi is rámutattak.F9

Mielôtt rátérnénk Kosztolányi gyerekkorának tárgyalására, érdemes a korabeli
Sza badkát is bemutatnunk: milyen volt a szülôváros a századforduló idején? Az
C8BB-as évek végén indult föllendülés tovább folytatódott, és a mindennapi élet is
egyre színesedett. A C9–DB. század fordulójára Szabadka – Szeged után – Ma -
gyarország második legnagyobb vidéki városává nôtte ki magát. Ugyanakkor – a
sta tisztikai adatok tanúsága szerint – „C89C-ben a lakosság csupán DC,66 százaléka
tu dott olvasni és írni. Ez a szám C9BB-ban F7,9F százalékra, C9CB-ben pedig már
6C,CD százalékra emelkedett. Ezt a képet erôsítik azok az C9BB-as adatok is, amely
sze rint az itt élôk csupán C,7C százaléka számított értelmiséginek.”5B Érdemes e
ponton hozni azokat a számokat is, amelyek a lakóházakra vonatkoznak. Föl -
tételezzük ugyanis, hogy az életszínvonal és az iskoláztatás között egyenes arányú
összefüggés van: a magasabb életszínvonal biztosította körülmények, a DB. század
elején, könnyebben lehetôvé tehették a tanulást. Borovszky Samunak, Bács–Bod -
rog vármegye monográfusának adatai a következôk: „A lakóházak száma C9BB-ban
CD,78C volt. Ezek közül kôbôl vagy téglából DFB5, kôbôl és vályogból vegyesen
69B, vályogból vagy sárból 9B5D, fából s egyéb anyagból 6EF épült. Cseréptetôzete
CD5D, zsindelytetôzete EFC8, nád és zsupfedele 8DCC háznak volt.”5C A vasútvonalak
(C869-ben az alföld–fiumei, C88D-ben a budapest–zimonyi) megnyitása elôsegítet-
te a városi élet gyorsabb fejlôdését, a gazdasági élet föllendülését, ipartelepek és
üze mek, takarék- és hitelintézetek nyitását. Szabadka az egész Bácska központjá-
vá vált. Mindezt mutatja, hogy az C9BB. évi népszámlálás idejére megnövekedett az
iparral foglalkozók száma. „Szabadkán ekkor a legtöbb munkás foglalkozott a sza -
bó (55C) és czipész (EB9) iparral, a faipar D88, az élelmezési 57C, az építô FC6, a
vas- és fémipar F66, a mûipar 58, a vegyészeti F9, a gépgyártás C66 iparosnak
adott munkát.”5D Az elsô pénzintézet a takarékpénztár és népbank volt, melyet
C869-ben alapítottak.5E C88B-ban palotát is építenek az intézetnek, ahol késôbb
még a postahivatal kap helyet.
A Nemzeti Kaszinó (ma a Városi Könyvtár épülete) építését C895-ben, Raichl’ J.

Fe renc tervei alapján kezdték meg, ám a szervezet már C8FB óta mûködôtt. Szintén
ek kor alakult meg, a német polgárok alapította ún. Polgári Kaszinó is. „C897-ben
megnyílt a »Mária Valéria-közkórház«, amelyet Bobula János budapesti mûépítész
tervezett. Idôközben felépültek a Szent Rókus- és Szent György-templomok, C9BD-
ben az új fôgimnázium épülete (Raichl’ J. Ferenc terve), majd gyártelepeket, mal-
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mokat, téglagyárat stb. adtak át rendeltetésének. A XX. század elején felépült a
gyer mekmenhely, a Klotild Kénsav- és Mûtrágyagyár, elkészült a Mária Terézia Ke -
nyérgyár terve, felújították a színházat, vágóhidak felállításáról határoztak. Már ko -
rábban iskolákkal, óvodákkal, közvágóhíddal, földmûves iskolával, vasútállomás-
sal és még számos középülettel gazdagodott a város.”5F C88B és C9CD között tör-
téntek tehát a legnagyobb beruházások. „Az akkor felépült épületek […] határoz-
zák meg a mai Szabadka városképét.”55

Az infrastrukturális fejlesztésekkel párhuzamosan a sajtó is fejlôdött. C769-ben
alapították a vármegye elsô nyomdáját, Újvidéken. Szabadkán C8FF-ben lett nyom-
da – a DB. század elejére pedig öt nyomda is mûködött a városban –, és C8F7-tôl
már meg is jelent a Szabadkai Naptár címû kiadvány. C8F8-ban Honunk állapota
cím mel, Szép Ferenc tollából „politikai röpíveket” is nyomtatnak, C87C-ben pedig
elindul a Radics és Hoós szerkesztette Bácska címû újság. C85E-ra már az elsô
könyvkereskedés is megnyílik. Az C8BB-as évek második felében még elmondható
volt, hogy a lapok inkább pártközlönyökként mûködtek, és a zsurnaliszták heves
ve zércikkekben támadták politikai ellenfeleiket. Az C8FB-es évektôl azonban már
megjelenik az a generáció is, melynek tagjai fôvárosi lapokba küldik az igénye-
sebb publicisztika irányába mutató írásaikat. A jelentôsebb szabadkai lapok között
kell említenünk a Farkas Antal szerkesztette Bácskai Hírlapot, a Szalay László An -
tal szerkesztette Szabadságot, a Bácskai Közlönyt, a Délvidéket, a Néplapot, a Sto-
c zek Károly-féle Bácskai Ellenôrt, valamint a Toncs Gusztáv által életre hívott, ha -
ladó szemléletû pedagógiai tanulmányokat közlô Tanügyi Lapokat (C885–C886).56

Ezek ben az orgánumokban olyan írók jelentették meg munkáikat, mint például a
gimnázium egykori igazgatója, Jámbor Pál (írói nevén Hiador). Rajta kívül Milkó
Izidor nevét kell említenünk, aki országos hírû tárcaíróként útleírásokat és
mûvészeti tárgyú tanulmányokat publikált. Az C876-ban indult Szabadkai Köz -
lönyben Koszto lányi Dezsô apja, id. Kosztolányi Árpád is megjelentette berlini tár-
cáit.57 Szintén a gimnáziumhoz köthetô a neve Sziebenburger Károlynak, aki – ép -
pen Kosztolányi apjának igazgatósága idején – történelemtanár volt az intézmény-
ben, és a Bácskai Hírlapban Colorado álnéven írta tárcáit. Loósz István szintén ta -
nított a gimnáziumban, ám emellett irodalomtörténeti tárgyú cikkeket közölt, vala-
mint esztétaként is tevékenykedett. Kosztolányi generációjának indulásakor a
Bács kai Hírlap jelenteti majd meg mind az ô, mind kortársainak írásait, köztük
Csáth Gézáét is. Az újságot kezdetben Csillag Károly szerkesztette, majd Braun
Hen rik, késôbb pedig Havas Emil. A legjelentôsebb lap azonban a – Csillag Károly
után – Fenyves Ferenc szerkesztette Bácsmegyei Napló lesz, mely mind tartalmá-
ban, mind a példányszám tekintetében fölveszi majd a versenyt a nagy budapesti
napilapokkal.58 A napisajtón túl könnyedebb mûfajú kiadványok is napvilágot lát-
tak, úgymint oktató és szó rakoztató folyóiratok, nôknek szánt gyûjtemények, vala-
mint gyermeklapok.
A századforduló Szabadkájának utcáit nem egyszer különféle mutatványosok

népesítették be. Voltak, akik például állóképeket vetítettek zenekísérettel, de bû -
vé szek, szemfényvesztôk, cirkuszosok is megjelentek, és fôleg vásárokban léptek
föl. A látványosságokról a korabeli sajtó is rendre hírt adott. A Bácskai Hírlap
C898. szeptember F-i számában például – az akkor a városban vendégszereplô –
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Mózes Károly mûlovardájának tagjait mutatják be az olvasóközönségnek.59 Ugyan -
annak a lapnak az C9BB. augusztus D6-i számában pedig arról tudósítanak, hogy
egy vadállatokkal telerakott vonat kisiklott, amikor özv. Fáber Sándorné mutatvá-
nyos Halasról Szabadkára kívánta utaztatni farkasait és medvéit.6B A vármegyét be -
mutató monográfiájában Borovszky Samu is említ hasonló szenzációkat: „volt eset
reá, hogy szórakozásúl a piacz-téren egy szabadon bocsájtott nyúlra agarásztak,
máskor az utczán kifeszített kötéllel tréfálták meg az arra menôket.”6C Kosztolányi
De zsô naplójában szintén olvashatunk utalásokat az utcai életre vonatkozóan:
„Szép vásár van ma. Oly különös zaj uralkodik az egész városba. Itt egy csiszolat-
lan fráter dobol, amott egy meglett férfi ordít a sokaságnak, néha-néha fajtalan tré -
fák kal vegyítve a beszédet, mire az éktelen hahotába tört ki. Itt próbálják a gazdák
a kapát, amott egy vak ember nyikorgat valami hangszert…”6D A mutatványosok
térhódításával egy idôben azonban a kulturális élet is színesedni kezdett. „Már az
C8EB-as években érezték a mûveltebb társasélet hiányát, melyet még az C787-ben
megnyílt elsô kávéház s az C8EB-as években megnyílt sörház sem pótolhatott.
Rendes színházi elôadásokat már C78B óta tartottak itt a gimnázium épületében,
majd a »Fekete Sas« vendéglôben”.6E C785 és C795 között fôleg német társulatok ját-
szottak a vármegye több településén. C8DF–D5-ben a Komlóssy- és a Horváth-féle
színtársulatok léptek föl, C8D6-ban pedig Kilényi Dávid társulata is játszott Sza -
badkán.
A város központjában, a korinthoszi oszlopsoráról nevezetes „Pest városhoz”

címzett szálloda oldalában kapott helyet a Népszínház. „Az új színházat C85F. de -
czember C6-án nyitotta meg Latabár Endre a »Két Barcsay« czímû színmûvel” – tud-
juk meg Borovszky Samutól.6F A város vezetôsége már az C8F8–F9-es forradalom
és szabadságharc elôtt tervbe vette a színházépület fölépítését, azonban a történe-
lem eseményei közbeszóltak. Az intézmény hamar nagy hírnévre tett szert, hiszen
a kor számos, országszerte ismert színésze megfordult itt. Egressy Gábor, Kom -
lóssy Ida neve mellett fontos említenünk Prielle Kornéliát is, aki elsôként lett a
Nemzeti Színház örökös tagja. „Itt nyerték elsô kiképzésüket Blaha Lujza s Hegyi
Aranka is, kikbôl késôbb a fôvárosi színházak elsôrangú mûvésznôi lettek.”65 Az
C9B5AC9B6-os évadban pedig Kabos Gyula is Szabadkán kezdte pályáját, akiért
rajongtak a város fiatal lányai, köztük Kosztolányi akkori szerelme, Lányi Ernô
lánya, Hedda is.
A város vezetôsége szívén viselte a színház ügyét, hiszen évi FCDB korona szub-

venciót, az épület díjtalan használatát, valamint fûtôanyagot szavaztak meg a vá -
lasztott igazgatónak.66 Az C9BB-as évek elején újabb beruházásokkal gazdagították
a színházat: a gázvilágítást fölváltották villamos árammal, a belsô tereket pedig
mo dern berendezéssel látták el. Fontos kiemelni, hogy a színházi föllépéseken túl
oktató jellegû elôadásokra is vállalkoztak a színészek. C9BD szeptemberében pél-
dául Benkô Miklós produkciója, az „Edison színház villanyszínjáték mutatványa”
volt mûsoron. „Csíkszentmihályi Csiszér Kálmán pesti színész viszont ugyanez év -
ben a szabadkai tanítóképzô, a fôgimnázium és a polgári iskolák tanulói részére a
városi színházban »oktatva szórakoztató minta szavalati elôadás«-ra kap engedélyt”
– tudjuk meg Magyar László levéltári kutatásaiból.67FD



„A város zenei életében az C888-ban alakult »Szabadkai Dalegyesület« visz ve -
zér szerepet. Mellette az Iparosok és Katholikus Legényegyesület dalárdái és a
Szerb dalegyesület is szép eredményeket érnek el. Újabban egy »Filharmóniai Tár -
saság« is dicséretesen mûködik” – írja az C9BB-as évek elejének állapotát föltáró
Borovszky Samu.68 Szabadka zenei életének elsô kiemelkedô alakja Arnold György
(C78C–C8F8) karmester és zeneszerzô volt. Ismét Magyar Lászlót idézzük, aki a kö -
vetkezôket írja róla: „az egyházi és a világi zene terén végzett újításaival és csak-
nem fél évszázados, szorgos munkájával megalapozza Szabadka zenekultúráját.”69

Az elsô igazi föllendülés azonban a kiegyezést követô idôszakra tehetô, és Gaál
Fe renc (C86B–C9B6) nevéhez köthetjük. Liszt és Erkel tanítványaként Európa-szer-
te számos hangversenyen föllépett. Nemcsak zongoramûvész volt, hanem zene -
szer zô is. „Szerzeményeivel pályafutása során számtalan díjat nyer, de ma már nyil -
ván való: inkább kórusmûveivel és a népzenei elemek feldolgozása […] terén írta
be nevét Szabadka zenetörténetébe” – állítja Magyar László levéltáros–kutató, Gaál
Fe renc hagyatéki anyagára hivatkozva.7B A teljes képhez azonban hozzátartozik az
is, hogy nem igazán talált Gaál megértésre Szabadkán. Levéltári adatok bizonyít-
ják, hogy éveken át komoly konfliktusa volt Bodrogi Károly zenetanárral, aki
olyan panasziratot fogalmazott meg ellene, amelyben Gaál esetleges kétes erköl-
cseit taglalta.7C A belügyminisztérium azonban elutasította a vádat, és többször
Bod rogi ellenében hozott ítéletet.
C9B7 januárjában a törvényhatósági bizottság a városi zeneiskola megürült igaz-

gatói székébe Lányi Ernô (C86C–C9DE), akkori miskolci zenedei igazgatót nevezi
ki, aki március C-jén le is teszi esküjét. Lányinak már családja is zenekedvelô. Ap -
ja, Langsfeld Ernô nagykereskedô volt, aki szívesen énekelt és gitározott, édesany-
ja – Weisfeller Fanni – pedig zongorázott. Mivel apja korán meghal, így Basch Rap -
hael publicista gyámsága alá kerül, és Párizsba költöznek. Míg testvére, Viktor a
Sorbonne-on tanul, irodalomtörténész, politikus, illetve egyetemi tanár, majd az
emberi jogok ligájának elnöke lesz, addig Lányi Ernô Bécsbe szökik zenét ta nulni.
Zongora- és hegedûórákat látogat a konzervatóriumban, majd Münchenbe megy
tovább. Diáktársai közt van Koessler János is, aki Bartók, Kodály, Dohnányi és
Weiner Leó tanára lesz majd. Késôbb ismét Párizsban, majd Kölnben találjuk. Be -
járja Lipcsét és Stockholmot, végül a bécsi Ring Színház karénekese lesz. Jókai
Aranyemberének elolvasása után dönt úgy: hazatér Magyarországra, és ott vállal
kül detést. Miskolcon lesz színházi karnagy, ahol dalokat is elkezd komponálni.
Elsô dalát, Volt nekem egy szép kedvesem címmel, C88B-ban mutatták be Zom -
borban. „Allaga Géza, a kiváló cimbalommûvész, Blaha Lujza állandó kísérôje,
cim  balomra is átírja.”7D Második nagy sikerû dala – Ne sírj, ne sírj, Kossuth Lajos –
pe  dig az ország valamennyi dalárdájának egyik leggyakoribb mûsorszáma lesz.
Ké sôbb Budapestre kerül kartanítónak, majd a bajai színházhoz karmesternek,
utána ismét Miskolcra. C88E és C885 között a kolozsvári Nemzeti Színházban talál-
juk, ahol már zenepedagógiával is foglalkozik. C885-ben oklevelet szerez a Zene -
akadémián, illetve elveszi feleségül Dombay Erzsébetet. Összesen öt gyermekük –
Er nô, Viktor, Géza, Sarolta, Hedvig – születik, ebbôl egy (Viktor) torokgyíkban
meg hal. Az ô emlékére veszi föl késôbb Lányi Géza a Viktor keresztnevet, és lesz
mû fordító, zenei író, aki operaszövegeket is fordított.
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Lányi Ernô C888-ban – Gustav Mahler igazgatósága idején – a budapesti Opera -
ház ba kerül korrepetítornak. Mahler „egocentrikus egyéniség lévén, nehezen érti
meg magát munkatársaival. Lányi önérzete is csorbát szenved Mahler igazgatása
alatt, s emiatt egy év múlva el is hagyja Pestet.”7E Mahler elhíresült „összeférhetet -
len ségérôl” Szegedy-Maszák Mihály is említést tesz egyik tanulmányában: „Nagyon
sok adat vall arra, hogy nemcsak összetett személyisége, de törekvô hajlama is
szembeállíthatta a társadalom bizonyos képviselôivel. Ellentmondást nem tûrô ha -
tározottságát még az uralkodóval szemben is érvényesítette, s ugyanez jellemezte
budapesti viselkedését, társítva azzal az iróniával, melyet sokan értetlenül fogadtak
és – alighanem joggal – a fensôbbség érzetére, sôt lenézésre vezettek vissza.”7F Az
Operaházat követôen Székesfehérvárott találjuk Lányit, ahol karnagy lesz és dalár-
dát is alapít. Nem sokkal ezután az Egri Városi Dalkört emeli országos hírûvé. Egy
re gensburgi ösztöndíj után C9BC-ben újra Miskolcon tevékenykedik, majd Sza -
badkára kerül.
Lányi szabadkai baráti köréhez tartoztak többek között Kosztolányiék és Bren -

nerék is. Lányi elsô lépése az volt, hogy fölfejlesztette az Iparosdalárdát, valamint
el kezdte kidolgozni a zeneiskola szabályzatát. Levéltári adatok tanúskodnak arról,
hogy „a modern zeneoktatás úttörôjének Szabadkán a zeneiskolát csak rendkívül
ve rejtékes munkával sikerült újjászerveznie. Ezzel párhuzamosan a városi zenekar
megszervezése is megannyi akadályba ütközik. Lányi szabadkai életének kezdetén
belátja, hogy a szegényes összetételû templomi zenekar a jövôben nem tölthet be
ko molyabb szerepet a város mûvelôdési életében. Szerencsés körülménynek
tekinthetô, hogy a neves zeneszerzôt indulásakor erkölcsi támogatásban részesíti
néhány haladó gondolkodású, ôszinte mûvészetpártoló.”75 Ellene voltak azonban
az egyházi vezetôk, köztük Városy Gyula kalocsai érsek, aki leiratot intézett Ma -
musich Félix plébánoshoz. A dokumentum szerint „elmarasztalja a szabadkai köz -
gyûlés döntését, amely szerint a zenekarban bármely vallású egyén alkalmazha-
tó”,76 nem pedig csak katolikus személyek. A polgármester azonban válaszul közli,
hogy a templomi zenekarban nem mûködik közre a városi zenekar valamennyi
tagja.
A Lányi által alapított filharmonikus zenekar elsô hangversenyét C9B8. február

CD-én tartották. Az este programját részletesen ismerteti a zeneszerzô lánya, Lányi
Hedda – aki egyúttal Kosztolányi fiatalkori szerelme is volt – naplójában. Az elô -
adást fölvezetô prológot Kosztolányi Dezsô írta, és ifj. Lányi Ernô szavalta el. A
naplóból az alábbiak derülnek ki: „Apának rengeteg izgalmába, fáradságába ke -
rült, míg a társaságot összehozta. Templomi zenészekbôl és a város hegedülni tu -
dó tag jaiból alakult meg a zenekar. […] Hosszú heteken át folytak a próbák a Pest
Szál loda nagytermében. […] Zsúfolásig megtelt a színházterem. A prológot, amit
Di de írt, síri csöndben hallgatta az elsötétített nézôtér. Ernôke szépen sza valta. […]
a mûsor igen igényes volt:
C. Schubert: H-moll szimfónia (I. és II.)
D. Beethoven: Hegedûverseny. Zenekari kísérettel elôadta: Regéczy Ilona
E. Grieg: Részletek a Peer Gyntbôl
a) Ase halála
b) Anitra tánca
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F. a) Tartini: Ördögtrilla
b) Hubay: Csárdajelenetek. Hegedûn elôadta: Regéczy Ilona

5. Mozart: Jupiter szimfónia (I.)”.77

Az esten szereplô Regéczy Ilona Hubaynál tanult,78 és ifj. Lányi Ernô felesége
lett késôbb. „A szabadkai filharmonikus zenekar hôskora az C9B8 és C9CF közötti
évek re esik, és Lányi Ernô vezetése alatt országos hírnévre tesz szert.”79 Nemcsak a
re pertoár tanúskodik magas színvonalról, hanem hogy világhírû mûvészeket is
meg hívtak elôadni. C9CC-ben, a Liszt Ferenc születésének CBB. évfordulója alkal-
mából rendezett koncerten Bartók Béla vendégszerepelt Szabadkán, C9CE-ban
pedig „Liszt Esz-dúr zongoraversenyével [lépett föl], s ô is elismeréssel szól a zene-
kar produkciójáról.”8B Rajtuk kívül – a DB. század elején nagy népszerûségnek ör -
vendô – Valborg Svárdström svéd énekesnô is föllépett Szabadkán. „Ez a hangver-
seny egy újítást is hozott. A nézôk ingyenes mûsorfüzetet kaptak, mely tartalmaz-
ta a ze nekari mûvek rövid, népszerû leírását, valamint a mûsoron szereplô összes
dal ere deti szövegét és mûvészi fordítását. A nagy sikert aratott mûsorfüzet szer-
kesztôje Lányi Viktor volt.”8C C9CF. február DE-án pedig a „csellisták fejedelme”,
Pablo Ca sals látogatott el a városba. Az elsô világháború idején azonban a zenekar
tagjai kö zül sokan bevonultak katonának. Lányi Ernôt C9C9-ben helyezik nyugállo -
mányba, aki ezt követôen meg is betegszik. C9DE-ban halt meg, ám utolsó éveit is
még a zenének szentelte.
Említendôk továbbá azok a zenetörténeti elôadások, amelyek szintén a város

zenekultúrájának fejlesztését tûzték ki célul. C89F. augusztus EB-án például Káldy
Gyu la (C8E8–C9BC) olyan elôadást tart a városi színházban, a C8. és C9. század har -
ci zenéjérôl, „amelyen részben a török háborúban keletkezett mûveket is bemutat-
ták.”8D Ugyan nem volt túl nagy az érdeklôdés, ám – a Bácskai Ellenôr tudósítójá-
nak megfogalmazása szerint – „erkölcsileg fényesen sikerült” az este.8E Káldy a bé -
csi konzervatóriumban tanult, és énekes, karnagy, zeneszerzô, rendezô is volt egy
személyben. Szabadkai elôadásának idején a fôvárosi zeneegyesület alelnöki tiszt -
sé gét töltötte be.
Végül, de nem utolsó sorban szólnunk kell az C898 és C9C8 között mûködô

Sza bad Líceum egyesületrôl is, ahol kéthetente tartottak tudományos fölolvasáso-
kat. Az egyesület elnöke Milkó Izidor volt, alelnöke pedig Toncs Gusztáv. A Sza -
bad Líceum elôadásait Kosztolányi Dezsô is látogatta, amint az naplóiból kiderül.
„A szabad líceumban Bige [Bibó-Bige György] olvasott fel érdekesen az emberfa-
jokról” – írja C9BB. december C6-án.8F Tudományos elôadásokat azonban a gimná-
ziumban is tartottak. „A gimnáziumi irodalomtörténeti elôadások pedig elôkészítôi
voltak az irodalmi tevékenység meghonosításának. […] A szabadkai fôgimnázium-
ban Jámbor Pál (Hiador) hatott lelkes elôadásával az ifjúságra. A szabadkai legki-
válóbb írói gárda az ô tanítása alól került ki” – állítja Borovszky Samu.85 Sôt, a
fôgimnázium épületében zenemûveket is adtak elô, valamint az évzáró ünnepé-
lyeken a díjnyertes tanulók pályamunkáit mutatták be. Szintén a lakosság szellemi
tájékozódását szolgálta a Városi Közkönyvtár és Múzeum–Egyesület.86 A szervezet
C89D-ben alakult, és a DB. század elsô éveiben már 7BBB kötetes állományt mond-
hatott magáénak. F5
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A sok színes program és a jelentôs beruházások ellenére Szabadka részben
megmaradt „kisvárosiasnak”. Polgárosodás jellemezte ugyan a lakosság életmódját,
ám ez inkább „látszat-polgárosodás” volt. Egyletek, társaskörök alakultak, és föl-
élénkült a kulturális élet is, azonban az emberek gondolkodásmódja többé-kevés-
bé „feudális” maradt. Gerô András „leleplezi” a fejlôdô város imázsát, amikor rá -
mutat: „A századforduló Szabadkája a magyarországi városok lélekszámát tekintve
a rangsorban impozáns hellyel dicsekedhetett: harmadik a maga majd 8F ezres
lélekszámával. A városias jelleget tekintve ez nem több látszatnál, hiszen ha levon-
juk ebbôl a közigazgatásilag odatartozó puszták népességét, alig a fele marad meg
a lakosságnak. A városias »jólétre« pedig mi sem jellemzôbb, mint az, hogy majd CE
ezer házból mindössze két és félezer épült kôbôl vagy téglából, a többi vályog és
sárépítmény.87 Mindazonáltal C897-tôl megjelenik az utcai közvilágítás88 (6BBB lég-
szeszlámpa hálózza be a település belsô vidékeit), s ugyanezen évtôl feltûnik a
palicsi villamosjárat is.”89 Borovszky Samu szintén említi a hiányosságokat. Az
C9BB-as évek elejérôl szólva megállapítja, hogy Szabadka társadalmi élete még
csak ebben az idôszakban kezd kialakulni. Elismeri ugyan a haladást, a jelentôs
be ruházásokat, azonban ô is még csak a „látszatok” szintjén érzékeli a fejlôdést.
Ahogyan a várost bemutató fejezetben fogalmaz: „ha magasabb társadalomról szól-
ni még nem is lehet, mégis eléggé feltûnik Szabadka kulturális haladásának törek-
vése, bár e korszerû haladás is még csak a látszatot elégíti ki; társadalmi intézmé-
nyei s egyesületei sokszor csak külsô keretükben állanak fenn.”9B Végül, hogy
szubjektívabb beszámolót is idézzünk, Munk Artúr Köszönöm addig is… Egy orvos
életregénye címû mûvéhez fordulunk.9C Kosztolányi Dezsô osztálytársa, a Sza bad -
kán gyerekeskedô és aztán – C9DC-tôl – ott is praktizáló orvos szinte már szarkasz-
tikusan ír szülôvárosáról: „Szavahihetô, komoly történetírók állapították meg, hogy
a mi városunkban és környékén évszázadok óta nem történt feljegyzésre méltó
esemény. […] a nagy poros-boros alföldi város, nádfödeles házaival bizony alapo-
san lemaradt a korral lépést tartó, rohamosan fejlôdô, bár fiatalabb Sanfrancisko
mellett.”9D

Kosztolányi is érzékelt egyfajta „kisvárosiasságot”. C9CB szeptemberében az Élet
fo lyóirat hasábjain Alföldi por címmel közölt egy tárcát Szabadkáról, melyben „le -
leplezi” a bácskai mulatságokat, és bemutatja a mögöttük húzódó ürességet. Aho -
gyan fogalmaz: „itt vagyok Bácska fôvárosában, a bor és a kedély fészkében, csak
szomorúságot és kedélytelenséget érzek, és szeretném megírni az ellenkezôjét
min dannak, amit eddig tereferéltek a hetedhét országra szóló murikról és a bács-
kai boldogságról. […] A bor alján nem jókedv van, hanem valami nehéz, füllesztô
balkáni méreg. Ez a város este, mikor széles utcákon, füllesztô porfelhôben elfek-
szik, olyan, mintha egy halott város lenne, egy ájuló múlt, emlékek és jövôre edzô
tervek nélkül. Az éjszakában piroslanak a korcsmaablakok, röfögnek a malacban-
dák, és részeggé gárgyult trombiták horkolnak, de azért – ki ne érezné? – mindez
nem vígság, hanem valami nekikeseredett, dekadensen ideges rezgése a mes -
terségesen fûtött agyaknak és szíveknek.”9E Szegedy-Maszák Mihály monográfiájá-
ban az alkotói pálya sajátosságait épp e „parlagi” közeg megélésével hozza össze-
függésbe: „Munkásságának egyik legfôbb sajátossága arra vezethetô vissza, hogy
szülôhelyét parlaginak vélte, ám ugyanakkor a számára legfontosabb értékek meg-



testesülését látta benne. Mûvészi alkatának kialakulásához jelentôsen hozzájárult
Szabadka fejlôdése az C9BB körüli években.”9F Kosztolányi „Mucsa-élménye” Sza -
badkával kapcsolatban retrospektív jellegû is: a Budapesten, majd Bécsben töltött
évekkel háta mögött kezdi egyre sivárabbnak látni a délvidéki város mindennapja-
it. A nagyvárosi attitûd megismerését követôen válik világossá igazán a „vidékies-
ség” (provincializmus) fogalma és jelensége. Azt, hogy eleve idegennek érezte az
ottani létformát, mert alkatilag más volt – érzékeny „mûvészlélek” –, vagy ké sôbb
idegenedett-e el, nehéz volna egyértelmûen eldönteni. Föltehetôen mindkét állítás
helytálló. Ugyanakkor érdemes hangsúlyoznunk, hogy fokozatosságról is szó van
e viszony alakulásánál. Juhász Géza vajdasági irodalomtörténész pontosan erre, a
fokozataiban megmutatkozó eltávolodásra világít rá egy tanulmányában:
„Fokozatosan azonban mindjobban elszakad, mind nagyobb távlatból tudja szem-
lélni a város életét, s mindinkább a vidék, a kicsinyesség, az elmaradottság, a mû -
veletlenség jelképévé válik számára”.95 A fokozatosságon, a szülôvároshoz való vi -
szonyulás változásán túl a kettôsség fogalma is szerepet kap Kosztolányi esetében.
A már idézett Szegedy-Maszákhoz hasonlóan, Rónay László szintén a kettôsséget
emeli ki: „Talán ezek a korai, titokzatos és fájdalmas emlékek is hozzájárultak
ahhoz, hogy szülôvárosa, Szabadka iránt nemcsak a már-már kötelezô szeretetet
érezte, hanem általában inkább ellenszenvvel emlegette. Itt szívta magába a halál -
kö zelség tudatát, mely élete végéig elkísérte.”96

Kosztolányinak azonban nemcsak Szabadka-élménye volt ambivalens, hanem
saját gyerekkorának megélése, illetve annak utólagos értelmezése is. Egyszerre
volt egészséges, „vidéki” fiú és ideges, neuraszténiára hajlamos, a haláltól rettegô
és folyamatosan arról fantáziáló, „szegény kisgyermek”. „A vidék a csodák földje.
Aki itt nô fel, annak tágabb a szeme, mint azoknak, akik egy nyugodt, bölcsen
berendezett fôvárosban kapják az élettôl a keresztséget. Engem a magyar kisvá-
rosban rejlô titokzatosság, a vidéki emberben rejlô misztikum zaklatott írásra, és
csak annyiban érzem magam írónak, amennyiben a vidékben munkáló erôtôl kap-
tam erôt” – írja egy C9CE-as önvallomásban.97 Az erôtôl duzzadó „vasgyúró” portré-
ját sajátosan ellensúlyozza a betegeskedô, neurotikus tüneteket produkáló fiú ké -
pe. Ahogyan beszámol személyiségének errôl az oldaláról: „Nyolcéves koromtól
tizenötig úgyszólván folytonosan ágyban feküdtem betegen. Errôl az ágyról úgy
kellene írnom, mint egy nagy-nagy birodalomról. […] Nagyon félénk és ideges vol-
tam. Félénkségem ma is megmaradt. Sokszor úgy látom, sohase cselekedtem, min-
dig csak történt valami velem.”98 Két évre rá a következôkkel egészíti ki neuraszté-
niás hajlamainak föltárását: „A szobák atmoszférája, a családi élet idegessége resz-
ketett bennem, és ma is a neuraszténia, az áldott és átkozott neuraszténia színes-
üvegén látom szépülni és torzulni az életet, ez kínoz, hogy papírra rögzítsem azt,
ami oly hamar elmúlik. Talán innen van, hogy mindenre emlékszem, a múltamat
világosabban látom, mint ami elôttem van.”99 Azt, hogy mennyi hitelt adhatunk
szavainak, nem tudhatjuk. Az emlékezési folyamat jellegzetes – és sokak által tár-
gyalt – torzításain túl a mûvészi imázsképzés kérdésköre is fölmerül, amikor ennek
az „ideges lelkialkatnak” az egyes szám elsô személyû ábrázolásával találkozunk.
Mindenesetre a neuraszténiás gyerek, mint afféle archetípus, megjelenik Koszto -
lányi Dezsôné könyvében is. A szülôk reakcióit elemezve a következôket közli az
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olvasókkal: „Látták, mennyire rémüldözik a betegségtôl, haláltól. A képes lexikon-
ban, amelyben szívesen lapozgatott, édesapja összeragasztotta a csontvázat ábrá-
zoló képet a másik lappal, hogy Diduska észre ne vegye és meg ne ijedjen tôle.”CBB

Ha láltapasztalatát az is befolyásolhatta, hogy Szabadkán jelentôs mértékû volt a
gyerekhalandóság – a Monarchián belül itt volt az egyik legnagyobb –, ezért gyak-
ran lehetett gyászmenetet látni az utcákon. Évrôl-évre visszatértek az olyan járvá-
nyos megbetegedések, mint a diftéria, skarlát, kanyaró, kolera, hímlô, vérhas, sza-
márköhögés. Borovszky Samu egyetlen adatot hoz ezzel kapcsolatban: C8EC-ben
EBBB áldozatot követelt a kolera.CBC A nem egyszer halállal végzôdô betegségek ál -
dozatai fôleg a szegény családok gyerekei közül kerültek ki. Az C86B-as évektôl a
diftéria, az C87B-es évektôl a kanyaró, az C88B-as évektôl pedig a skarlát szedte
legnagyobb arányban az áldozatait. „Országunkban C88E és C888 között voltak a
legnagyobb járványok” – írja Géra Eleonóra levéltári kutatásokra, valamint korabe-
li statisztikákra támaszkodó cikkében.CBD Kosztolányi Dezsôné könyvébôl tudjuk,
hogy a skarlát Kosztolányi testvéreit is megtámadta.CBE Az országos helyzet súlyos-
sága miatt már C876-ban törvényt hoztak a járványok elleni védekezésrôl. A Pallas
nagy lexikona adatokat is hoz a gyerekhalandósággal kapcsolatban. Az akkori –
C89B-es évek végi – számok alapján kiderül, hogy a fertôzô betegségekben el -
hunytak száma Békéscsaba után Szabadkán volt a legmagasabb: CB ezer lakos
közül 58,7%.CBF „Fiatal anyák hónuk alatt vitték kék koporsóban kis halottjukat,
asszonyok karján úgy lógott a cifra pléhkoszorú, mint nagyvárosban a kézitarsoly”
– olvassuk Kosztolányi Dezsôné leírását.CB5 Soraiból nem derül ki, vajon férje visz-
szaemlékezését idézi-e föl vagy saját tapasztalatait osztja meg. Az adatok és a visz-
szaemlékezés alapján azonban föltételezhetô, hogy a sok koporsósbolt látványa, a
jár ványokkal kapcsolatos intézkedések (vörös táblák a házfalakon, a betegek és az
elhunytak elégetett ruhadarabjai) megrémíthették a szorongásra hajlamos Kosz to -
lányit, és növelhették halálfélelmét is. A családi emlékezet a következôkrôl is
tudósítja még az utókort: „Elsô gyermekéveibôl sok jellemzô apróságot emlegettek
a családban: Folyton végrendelkezett. Naponta megrémítette szüleit a halálra való
ké szülôdéssel.”CB6 A város a járványokkal járó halálozásokon túl az öngyilkossági
statisztikák terén is vezetô helyet foglalt el. A gyakori halálesetek föltehetôen befo-
lyásolták a közhangulatot is.
Kosztolányi Dezsô gyerekkori emlékeinek egy része a közeli fürdôhelyhez,

Palicshoz fûzôdik. Az egykor önálló település a C9. század közepétôl kezdett ko -
molyabban fejlôdni. „A szeged–szabadkai vasútvonal kiépítésével (C869) és a
Szabadka–Palics közötti villamosjárat megindításával (C897) a fürdôhely látogatott-
sága jelentôsen növekedett. A XIX. század végétôl gombamód szaporodtak a dí -
szes nyaralók, a »nyári lakok«, amelyek tervezôi a nyugati iskolák hagyományait
örökítették meg úgy, hogy Palicsnak még mindig egyedülálló építészeti varázsa
van. A svájci stílusban épült villák legjellemzôbb vonásai a fából készült szerkeze-
ti és díszítôelemek.”CB7 A szabadkaiaknak szokásává lett hétvégenként a tóparton
strandolni és horgászni.CB8 A tó északi partjához a város vezetôsége fürdôhelyeket
és vendéglôket építtetett. A Palicsi-tó az „országnak nagyságra nézve harmadik
tava [volt] és [C9B7-ben] hivatalosan is gyógyfürdônek” nyilvánították.CB9 Nevezetes
volt az itt található, Joó Dezsô-féle Artézi gôz- és kádfürdô, melyet az C9BB-as évek



elején modernizáltak, valamint a Heiszler doktor-féle magán vízgyógyintézet.
Csuka Zoltán vajdasági újságíró visszaemlékezéseiben a következôkrôl tudósít: „az
em berek ezrei és tízezrei megrohanták a villamosokat, amelyek ilyenkor pótko-
csikkal és párosával hordták ki a forró levegôjû város népét a »tündéri titkok tiszta
tükre« mellé. Sokan alföldi pocsolyának csúfolták a tavat […] rendeztek a Palicsi-
tavon »velencei éjeket«, amikor lampionok ezrei gyulladtak fel a tavon sikló csóna-
kokon, bengáli tüzek lobbantak a parton, vidám konfetti-csaták harapóztak végig
a kacagó tömeg soraiban […] Iskolai ünnepségeink jó része itt zajlott le a tó köze-
lében”.CCB Munk Artúr – és Kosztolányi – gyerekkorának idején még alig közleke-
dett a villamos, a vasút pedig drága volt.CCC Akkoriban gyalogosan vagy kerékpár-
ral mentek ki a tóhoz, hisz Palics Szabadkától mindössze hét kilométerre – másfél
óra gyalogútnyira – fekszik. Az C89B-es évek elején ugyanis a járdákat már aszfal-
tozták, az országút nevezett szakaszát pedig még be is fásították. Munknak errôl az
idôszakról késôbb a pajkos csínytevések jutottak eszébe. Életrajzi regényének a
Pa licsi-tóról szóló epizódjában az alábbiakat olvashatjuk: „A kilencvenes években
a palicsi férfi és nôi fürdô szigorúan el volt különítve. A nôi szemérem nem tûrte a
kíváncsi férfiszemek sóvárgó tekintetét. […] A barnára lesült bôr nem volt divat.
Habtestû, dúsmellû, kövér nô volt a »nôi ideál«. […] Mi gyerekek is minden alkal-
mat megragadtunk, hogy egy-egy repedésen át bekukucskáljunk a nôi-fürdô rej-
telmeibe.CCD Palics nem csak nyáron, de télen is adott alkalmat a szórakozásra. A
befagyott tavon korcsolyáztak az arra vágyók. Kosztolányi is említi naplójában a
palicsi élményeket: „Grószi segítségével kimentem Palicsra korcsolyázni. A jég
pom pás volt. Két órától ötig korcsolyáztam, [a] Brenner fiúk társaságában.”CCE

Tápay-Szabó László olyan nyaralásról is tudósít, amikor Kosztolányi, mindössze
pár esztendôsen, unokatestvérével, ifj. Brenner Józseffel (írói nevén Csáth Gé -
zával) együtt töltött pár hetet Palicson. Kosztolányi halálakor írt szövegében arról
számol be, hogy tizenhat éves korában hogyan tanította meg a fiúkat kártyázni. A
tarokkozás rejtelmeibe való beavatást a következôképpen idézi föl az író–újságíró
Tá pay-Szabó: „befogtam a tarokkba két kisfiút, Dekét és Gézát. Ôk is ugyanabban
a villában nyaraltak, és miután kisgyerek más nem volt a házban, felénk orientá-
lódtak. Deke már ötéves volt, Géza három. Deke már »kétágú« volt (nadrágocská-
ban járt), Géza még szoknyát viselt. Unokatestvérek voltak. Gézának (mellsô-hátsó
irányban) csodálatosan hosszú volt a feje, s a koponyája tetején még kétpengôs
nagyságú területen »lüktetett a bôr«, mert nem volt alatta csont; Deke meg pösze
volt és egy kissé hebegett… De már az elsô »lecke« után, mely igen tetszett nekik,
láttam, hogy ezek zseniális gyerekek: pár hét múlva Géza már vadászott a XXI-re,
Deke pedig akárhányszor bemondta a pagát ultimót.”CCF Kosztolányi kártyaélmé-
nyeirôl diákkori naplójában is említést tesz: „Grohmann bácsi itt volt ebéden,
egész délután kártyáztunk, este X.-ig”.CC5 Hunyady Sándor szubjektív hangú vissza-
emlékezésében szintén egy kártyázással kapcsolatos élményt oszt meg olvasóival:
„Hirtelen eszembe jut, bármilyen torz dolog, hogy milyen ádázul, milyen kísérteti-
esen peches kártyás volt Kosztolányi. Bakk korszakában igazán mindenét elvesz-
tette. Isten csodája, hogy a becsületéhez nem nyúlt hozzá. Még én is nyertem tôle.
Jó zsef körúti hónapos szobájában kettes makaót játszottunk egyszer, és elnyertem
harminc koronáját. Amikor mindene elúszott, összetépte a kártyát. »Szörnyeteg«-
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nek nevezett, és sírva fakadt a dühös kétségbeeséstôl. Lefeküdt a díványra, tenye-
rébe temette arcát. Kíváncsian föléje hajoltam, csakugyan sír-e. Sírt. Valóságos
könnyekkel, mint egy gyermek. Meglepetve néztem és mellére tettem egy tízest a
nyert pénzbôl. Bevallom, úgy meg voltam döbbenve, hogyha tovább sír, vissza-
adom az egész nyereségemet. De erre nevetni kezdett, kicsúfolt, hogy »hólyag« va -
gyok. Fölállt, föltette kis kerek kalapját, és elmentünk valahová megkeresni Ka -
rinthyt, aki már akkor nélkülözhetetlen párja és versenytársa volt, akin, amint
mond ta: »mérte magát«.”CC6 Érdemes még említenünk, hogy Kosztolányi az egyik
ver  seskötetének éppen az Ôszi koncert. Kártya címet adta, és több, a kártyapakli
és a kártyajáték motívumait idézô költeményt is szerepeltet benne.CC7

Kosztolányi gyerekkorának egyik meghatározó szereplôje unokatestvére, Csáth
Géza volt. Kosztolányi Dezsôné egy eddig kiadatlan, gépiratos visszaemlékezés-
ben ír arról, hogy férje mennyire tisztelte Csáthot: „Ugy emlegette két évvel fiata-
labb unokaöccsét Brenner Józsit (ez volt a családi neve, apja, Szabadka város
ügyésze édes testvére volt anyósomnak), mint valakit, aki elérhetetlenül tulszár-
nyalja ôt mind testi szépségben, mind szellemi képességekben.
– Józsi unokaöcsém gyönyörüen fest és rajzol. Józsi csodálatosan hegedül,

remekül zongorázik, zenét szerez, nagyszerü iró, kitünô orvos, pompás emberis-
merô, démonian mulatságos cimbora – ezt leggyakrabban emlegette – Józsi sokkal
szebb, mint én, bár hét hónapra született, még nálam is magasabb, válasabb, rop-
pantul elegáns, érdekes ember, a legkedvesebb rokonom, anyám is nagyon szere-
ti. Brenner Jóska családunk legtehetségesebb tagja…”CC8 Kosztolányi Dezsôné leírá-
sát befolyásolhatta, hogy nemcsak férje, hanem ô maga is „csodálta” Csáth Gézát.
Ahogyan saját benyomásait rögzítette: „elsô pillantásra a szépsége ragadott meg,
az a fajta szépség, amelybôl béke, harmónia és emberszeretet árad. Zongoránál
ült, szép, hosszu ujjaival valami érzelmes kis kabarédalt játszott”.CC9

A két unokatestvér kapcsolata összetett volt. Nemcsak gyerekkorukat töltötték
együtt, hanem szellemi partnerek is voltak, és – naplóik tanúsága szerint – folya-
matosan inspirálták egymást. C9BB. november D-án például a következôket írja
Kosztolányi: „Voltam Brenneréknél, hol míveltük magunkat az irodalomban. For -
dítottunk Heinetôl, Saphirtól. – Csak most tudtuk meg, hogy Saphir magyar földön
született Székesfehérvárott. Heine egyik dalát mûfordításra ki is tûztük holnap-
ra.”CDB Még ugyanabban az évben, karácsony elôtt komolyabb kijelentést is tesz
kap csolatukról: már nem rokona, hanem barátja Csáth. A barát kifejezés föltehetô -
en a szellemi összetartozásra utal. Az apropó is ezt támasztja alá: „Józska megbírál -
ta F–5 versemet. Azt mondja, hogy nagy költô leszek s én hiszem, habár nem va -
gyok könnyenhívô ember, érzem a tehetséget. A bírálatot ide hátra csatolom. Ed -
dig ô rokonom volt: most barátom lett.”CDC Csáth pedig a következôképpen nyilat-
kozik unokatestvére tehetségérôl: „Dide csak késôbb jött el. Philosopháltunk. Neki
igen furcsa nézetei vannak. […] Igen sokat ír. Most egy nagy regénynek gondolat-
menetét mondta meg. Különben énnekem csak néhány müforditást ádott, de mind
igen jók”.CDD A versekkel kapcsolatban ezt írja: „Kaptam Didétöl nehány versét
meg bírálni u[gy]. m[int]. Éjjel Az alföldrôl. Gondolat. Az árva panasza. Az élet. (pa -
rabola.) Az elsô Az éjjel gyönyörû szép az egész birálatomban komoly jelét adtam
an nak, hogy Didét talentumnak és jövendö nagy költönek tartom. […] Nagy jövöt
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jósolok neki únokatestvéremnek és igazán legjobb barátomnak.”CDE Nemcsak fordí-
tottak és eszmét cseréltek írásaikról, hanem együtt jártak színházba és közösen ta -
nultak. C9BB. június DF-én például így ír Csáth Géza a naplójában: „Ma délután
meg kezdtük Didével a franciául tanulást.”CDF Az unokatestvér nagyrabecsülését jelzi
az is, hogy Csáth rendre bemásolta Kosztolányi költeményeit a naplójába. C9BC.
már cius CD-én például ezt írja: „Kaptam Didétôl több költeményt; ha máshova írom
elhányodik leírom ide”.CD5 Ezt követôen pedig szóról szóra hozza az Álom címû
verset. Több fiatalkori zsenge csak Csáth közlésében maradt fönt, mivel az erede-
ti kéziratok elvesztek vagy megsemmisültek.CD6

Köztudott, hogy Csáth korán meghalt – C9C9-ben öngyilkos lett –, azonban a
ko rai évek emlékei mély nyomot hagytak Kosztolányiban. Még a halála elôtti idô-
szakban is foglalkoztatta unokatestvére alakja. Mostoha címû regénye – melyet
nem fejezett be – Csáth élettörténetét dolgozta volna föl.CD7 Az unokatestvér való-
ban sokoldalú tehetség volt.CD8 Már gyerekkorában szépen rajzolt és hegedült,CD9

valamint érdeklôdéssel fordult az irodalom felé is. A Brenner-családnak ez az ága
igazi „összmûvészeti” közeg lehetett Kosztolányi számára, aki – az írás mellett –
szintén zongorázott. Azt, hogy komolyabban is érdekelte volna a képzômûvészet,
csak Kosztolányi Dezsôné írja egy helyen: „Sokszor csúfolták, amiért festô akart
len ni. Unokaöccse, a kis Brenner Józsika szépen rajzolt, festegetett. Dezsôkének –
így mondták a családban – semmi tehetsége sem volt a festészethez, de rengeteg
szí nes ceruzát, vízfestéket elkoszpitolt.”CEB Kosztolányinak késôbb mindössze né -
hány cikke jelent meg képzômûvészeti témáról. Ezek közül is kiemelendô a Nagy-
Balogh János festômûvészrôl írt szöveg, melyet az Új Nemzedék hasábjain közölt.CEC

A két unokatestvér közös emlékeiben sötét foltok is akadnak. Mind a családi
anekdoták, mind mûveik olyan kegyetlen játékokról tudósítanak, amelyek során
Kosztolányi és Csáth állatokat kínzott és boncolt volna. „Öccsével, Árpival és uno-
kaöccsével, Brenner Jóskával békákat, egereket boncoltak […] Grószi és Apuska
kedvenc macskái tûnedeztek el kegyetlen kezük alatt. Érdes kamaszcsínyeket mû -
veltek. Csúfolták a lányokat, kôvel, hógolyóval dobálóztak veszélyesen és min-
dent, mindenkit kigúnyoltak. Még az addig bálványozott kisnagymama orra alá is
bor sot tört társaival. Titokban megtépázták féltett kaktuszait.”CED Kosztolányi De -
zsôné könyvének állításait természetesen ma már nem tudjuk igazolni. Elgon dol -
kodtató azonban, hogy A rút varangyot véresen megöltük címû Kosztolányi-vers,CEE

és Csáth Géza novellái – köztük A béka vagy az Anyagyil kos ság – tartalmaznak
olyan motívumokat, amelyek párhuzamba állíthatók a feleség életrajzi könyvében
írt sorokkal.CEF

(folytatjuk)

JEGYZETEK

C. Id. Kosztolányi Árpád levele Kosztolányi Dezsônek, Szabadka, C9D6. márc. D6. Idézi: Kosztolányi
De zsôné: Kosztolányi Dezsô, Budapest: Révai, C9E8, 7. Az eredeti levél lelôhelye ismeretlen.

D. Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., 7.
E. A lakás, amelyben Kosztolányi született, nagyapjáé volt. Ebben a házban élt a fiatal pár, azonban

– mint azt Kosztolányi Dezsônénél olvassuk – nem az ô udvarra nézô, kisebb lakrészükben látta meg a
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napvilágot a gyermek, hanem „a nagyszülôk szép, tágas, utcai lakásában […], a nagy, barnára festett ka -
putól balkézt, az elsô szobában.” – Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., CE. 

A szülôházat azóta lebontották, jelenleg a Pátria Szálló található a helyén, amelyet C97F-ben építet-
tek. A Kosztolányi Kritikai Kiadás elsô levelezéskötetébôl továbbiakra is fény derül: „C9FE. március EC-
én KD szülôházára a szabadkai Kosztolányi Dezsô Társaság emléktáblát helyezett el – az eseményrôl
tu dósító lap cikke szerint a Damjanich utca F. [!] számú házra, l. NN C9FE. D. p. [= Leleplezték
Szabadkán Kosztolányi Dezsô emléktábláját, Délvidéki Magyarság, C9FE. márc. EC., D.] C9F5-ben az em -
léktáblát eltávolították, C965-ben lebontották a házat, és helyére építették fel a Pátria szállodát. Mostani
címe: Đure Đakovića CA.” – Sárközi Éva: Kosztolányi Dezsô lakcímei, in Kosztolányi Dezsô levelezése 1.
1901–190F, szerk. Buda Attila, s. a. r. Buda Attila, Józan Ildikó, Sárközi Éva, Pozsony: Kalligram, DBCE,
F7. [megjelenés elôtt] Az C9F5-ös tábla eltávolításának, valamint az épület lebontásának dátuma az aláb-
bi forrás alapján szerepel a leírásban: Szabó József: A családfaág egyik levele. Visszaemlékezés Bajsai
Vojnits Aladárra, Magyar Szó, DBCD. aug. CC., DC, DE.

A kritikai kiadás kötetének még kéziratban lévô fejezetét Sárközi Éva bocsátotta rendelkezésemre,
melyet ezúton is köszönök. Az adatok egy részéért szintén köszönetet mondok Hicsik Dóra szabadkai
kutatónak.

F. Törley Bálint gazdálkodó volt, s harmadik fia volt az a Törley József, aki elôbb a franciaországi
Champagne fôvárosában, Reims-ben, majd C88D-ben Budafokon alapította meg pezsgôgyárát. Kosz to -
lányi Ágoston fia – Árpád – keresztapjának ôt kérte föl. Lásd még az életrajz elsô fejezetét is.

5. Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., 8.
6. Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., 8.
7. [Szerzô nélkül]: Budapest, márczius D8., Pesti Napló, C885. márc. D9., C.
8. [Szerzô nélkül]: A Pesti Napló táviratai. A franczia–khinai háboru, Pesti Napló, C885. márc. D9., F.
9. [Szerzô nélkül]: A szászok tüntetése, Pesti Napló, C885. márc. D9., C.
CB. „Bernbôl irják márczius DE-ról: Tegnap az anarchisták városunkat a Stellmacher–falragasz

második kiadásával boldogitották, melyet az utczákon és a házakban elszórva találtak.” – [Szerzô
nélkül]: Az anarchisták Svájczban, Pesti Napló, C885. márc. D9., C.

CC. „A népszinházban holnap, vasárnap és egész héten »Az ördög pirulái« kerülnek szinre.
Nagypénteken és nagyszombaton nem lesz elôadás.” – [Szerzô nélkül]: Szinház és müvészet [rovatcím],
Pes ti Napló, C885. márc. D9., D.

CD. Az idézetek forrása: Kosztolányi Dezsô: Sorok a születésnapomról, Pesti Napló, C9C7. júl. DD., CC.
CE. Szabadkai Közlöny, C885. márc. D9., C–E.
CF. Bácskai Ellenôr, C885. márc. D9., C–F.
C5. Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., 9.
C6. Az adatok forrása: Id. dr. Brenner József: Emlékiratok. Emlékeim, C9FE. márc. E. [?], kézirat. A

szö veg gépelt – online – változatát Szegedy-Maszák Mihály bocsátotta rendelkezésemre, akinek Déva -
vári Beszédes Valéria küldte el, hogy a Kosztolányi Kritikai Kiadáson dolgozó kutatócsoport tanul-
mányozhassa. Segítségüket ezúton is köszönöm. Lásd még az életrajz elsô fejezetét (az „Ott az a vén,
vidéki gyógytár” címû alfejezetet) is.

Kosztolányi Dezsô unokatestvérének, ifj. Brenner Józsefnek (Csáth Géza) szintén ô volt a kereszt apja.
C7. A keresztlevél vonatkozó részének szövege és adatai: Matricula Baptisatorum Parochialis

Ecclesiae, Szabadkai Történeti Levéltár [a továbbiakban: SzTL], FF5C, könyv EE. 5D8AC885.
Numerus Currens: 5D8. Annus et Dies mensis A Nativitatis: C885 D9 Martii. Collati S[ancti]. Baptismi:

[C885] 7 Apr. Baptisati nomen: Desiderius Stephanus Izabella. Sexus: mas[culinus]. Legit[imus]Aille -
g[itimus]: leg[itimus]. Nomen Parentum, eorum Conditio et Religio: Arpad Kosztolányi et Eulalia Bren -
ner R[omanus Catholicus]. Civ[ilis]. Locus Domicilii cum Numero Domus: M[aria].[–]Ther[esiapolis]. CD.
Nomen Patrinorum, eorum Conditio et Religio: Stephanus Hoffbauer maritus Isabellae Oravec R[o -
manus Catholicus]. Civ[ilis]., substitutus per Josephum Brenner, R[omanus Catholicus]. Civ[ilis]. Nomen
Bap tizantis: Mathias Mamuzsich cap[lanus]. Observationes: Ida Weiss obst[etrix].

Magyar fordításban: „Kereszteltek Anyakönyve Parochialis Ecclesiae. Folyószám: 5D8. Születés éve
és napja, hónapja: C885 D9 Március. A szent keresztség fölvételének éve és napja: [C885] 7 Ápr[ilis]. A
meg keresztelt neve: Desiderius Stephanus Izabella. Neme: férfi. TörvényesAtörvénytelen: törvényes. A
szülôk neve, állapotuk és vallásuk: Kosztolányi Árpád és Brenner Eulália, római katolikus, polgár.
Lakóhely házszámmal: Szabadka, CD. A keresztszülôk neve, állapota és vallása: Stephanus Hoffbauer,



Isabellae Oravec férje, helyettesítve Brenner József római katolikus, polgár által. A keresztelôpap neve:
Mamuzsich Mátyás káplán. Megjegyzések: Wiess Ida bába.” – A latin szöveg átírása és a fordítás Takács
László munkája.

C8. Mamuzsich Mátyás C8F7. október DD-én született Szabadkán, és C9BB. szeptember D8-án halt
meg Palicson. C87E és C875 között káplán Monostorszegen, majd C876 és C885 között a szabadkai Szent
Te réz templomban. C886-tól C9BB-ig plébános ugyanott, illetve a Tiszai Fôesperesség Szabadkai Kerület
esperese, C89B-tôl C9BB-ig. Az adatok forrása: a Kalocsai Fôegyházmegyei Levéltár honlapja – http:AA
archivum.asztrik.huA?q=oldalAmamuzsich-mathias 

C9. Magyar Néprajzi Lexikon E. köt., fôszerk. Ortutay Gyula, Budapest: Akadémiai, C98B, C6B.
DB. Brenner Dezsô: C86D. augusztus F – C88D. (Kolozsvár). Az adatok forrása: Dér Zoltán: Adalékok

Csáth Géza életrajzához, Üzenet, C987Ajan. – márc., C97.
DC. C875 ôszén nôsült be a családba, Brenner Lujzát vette el feleségül.
DD. Ortutay (fôszerk.), C98B, i. m., C6B.
DE. A keresztlevél vonatkozó részének szövege és adatai: Matricula Baptisatorum Parochialis

Ecclesiae, SzTL, FF5C, könyv E5. C79CAC886.
Numerus Currens: C79C. Annus et Dies mensis A Nativitatis: C886 D8 Decembrin. Collati S[ancti].

Baptismi: [C886] D9 Decembrin. Baptisati nomen: Antonius Arpadus Joannes. Sexus: mas[culinus].
Legit[i mus]Ailleg[itimus]: leg[itimus]. Nomen Parentum, eorum Conditio et Religio: Arpad Kosztolányi et
Eulalia Brenner R[omanus Catholicus]. Civ[ilis]. Locus Domicilii cum Numero Domus: M[aria].[–]Ther[esi-
apolis]. 6–EE. Nomen Patrinorum, eorum Conditio et Religio: Mathildissa Bóbics uxor Antonii Váli
R[omanus Catholicus]. Civ[ilis]. Nomen Baptizantis: Mathias Mamuzsich par[ochus]. Observationes: Ida
Weisz [a korábbi iraton: Weiss] obst[etrix].

Magyar fordításban: „Kereszteltek Anyakönyve Parochialis Ecclesiae. Folyószám: C79C. Születés éve
és napja, hónapja: C886 D8 December. A szent keresztség fölvételének éve és napja: [C886] D9 De cem -
ber. A megkeresztelt neve: Antonius Arpadus Joannes. Neme: férfi. TörvényesAtörvénytelen: törvényes.
A szülôk neve, állapotuk és vallásuk: Kosztolányi Árpád és Brenner Eulália, római katolikus, polgár. La -
kó hely házszámmal: Szabadka, 6–EE. A keresztszülôk neve, állapota és vallása: Bóbics Matild, Váli An -
tal hitvese, római katolikus, polgárok. A keresztelôpap neve: Mamuzsich Mátyás plébános. Megjegy -
zések: Wiesz [a korábbi iraton: Weiss] Ida bába.” – A latin szöveg átírása és a fordítás részben Takács
László munkája.

DF. Forrás: Magyar Országos Levéltár [a továbbiakban: MOL], http:AAwww.arcanum.huAmolA
lpext.dllAMTA67DA68d?fn=document-frame.htm&f=templates&D.B 

D5. A keresztanyáról, Bóbics Matildról nem találtunk adatokat.
D6. Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., C6.
D7. Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., C7.
D8. „Ne nézzen Árpikára. – Hát merre nézzek? – méltatlankodott Anyika. – Nézzen semerre – volt

a már diplomatikus válasz. Ha egészen ôszinte, bátran sikítja, hogy nézzen rám, csakis rám, senki
másra ezen a világon. […] A bûntudat már dolgozott. Diduska félteni kezdte Árpikát. Éjszakánként felri -
adt álmából, hogy Árpika nem halt-e meg, hogy Árpika nem hûlt-e meg, be van-e jól takarva? […]
Egyszer a már három éves kis öcsike észrevétlenül kifutott az utcára, eltûnt, elveszett. […] – Nem látták
ké rem az én kisöcsémet? Egy kisfiút tornaingbe?” – Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., C7–C8.

Kosztolányi Dezsôné kiadatlan töredékes írásai között egy följegyzést találunk, mely kapcsolatba
hozható a fönti történettel: „Nagyapa pisztollyal kergette nagyanyát – a gyerek miatt – Letérdelt A – In -
kább engem verjen A – Kérem nem láttak egy kisfiut tornaingben? A – Körmöt hajat vágni nem!!!” –
Kosz tolányi Dezsôné: Jegyzetek, töredékek, MTA Könyvtár Kézirattára, Ms F6EEA7E.

D9. Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., EB.
EB. A keresztlevél vonatkozó részének szövege és adatai: Matricula Baptisatorum Parochialis

Ecclesiae, SzTL, FF5C, könyv E5. C888ACB67.
Numerus Currens: CB67. Annus et Dies mensis A Nativitatis: C888 DF Julii. Collati S[ancti]. Baptismi:

[C888] D5 Julii. Baptisati nomen: Maria Alojsia. Sexus: fem[ininus]. Legit[imus]Ailleg[itimus]: leg[itimus].
Nomen Parentum, eorum Conditio et Religio: Arpadus Kosztolányi et Eulalia Brenner professor
R[omanus Catholicus]. Civ[ilis]. Locus Domicilii cum Numero Domus: M[aria].[–]Ther[esiapolis]. C–D. No -
men Patrinorum, eorum Conditio et Religio: Alojsia Brenner uxor Desiderii Decsi R[omanus Catholicus].
Civ[ilis]. Nomen Baptizantis: Valentinus Bedcsula cap[lanus]. Observationes: Ida Weisz obst[etrix]. [szerb
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megjegyzés, Kosztolányi Mária halálának és temetésének dátumára vonatkozóan. C967. július 7-én
hunyt el, és július D6-án temették.]

Magyar fordításban: „Kereszteltek Anyakönyve Parochialis Ecclesiae. Folyószám: CB67. Születés éve
és napja, hónapja: C888 DF Július. A szent keresztség fölvételének éve és napja: [C888] D5 Július. A
megkeresztelt neve: Mária Lujza. Neme: nô. TörvényesAtörvénytelen: törvényes. A szülôk neve, állapo-
tuk és vallásuk: Kosztolányi Árpád és Brenner Eulália, tanár, római katolikus, polgár. Lakóhely ház -
szám mal: Szabadka, C–D. A keresztszülôk neve, állapota és vallása: Brenner Lujza, Decsi [Decsy] Dezsô
hitvese, római katolikus, polgárok. A keresztelôpap neve: Bedcsula Bálint káplán. Megjegyzések: Wiesz
Ida bába.” – A latin szöveg átírása és a fordítás részben Takács László munkája.

EC. Lásd: http:AAarchivum.asztrik.huA?q=oldalAbedcsula-balint 
ED. Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., D9–EB.
EE. A családi sírbolt a Péits-kápolnához vezetô út elejének bal oldalán helyezkedik el. Farkas

Zsuzsa leírta és publikálta a sírfeliratot – a családtagok születési és halálozási adataival –, melyek a kö -
vetkezôk: „Özv. Kosztolányi Jánosné, Filáczy Veronika † C87E, élt 7E évet; Kosztolányi Ágoston ny.
bank pénztáros, C8F8–F9-es honvédszázados, † C895. szept. D7-én, élt 7C évet; hitvese, szü� l. Kádár Róza
† C9C6. febr. C-jén, élt 86 évet; Kosztolányi Árpád ny. fôgimnáziumi igazgató, † C9D6. dec. E., élt 68 évet,
és neje, Brenner Eulália, élt 8E évet, megh. C9F8. júl. DB-án; dr. Kosztolányi Árpád orvos, † C96B. jan.
C5., élt 79 évet; Kosztolányi Mária, † C967. júl. 7., élt 79 évet; dr. Kosztolányi Árpádné, † C97D. szept. 8.,
élt 7D évet. S oldalt az obeliszken még egy felirat (a költô kistestvére lehetett talán?): Kosztolányi
Gusztika, † C89B. aug. D6., élt egy napot.” – Farkas Zsuzsa: Egy elfeledett sírhalomról. Kosztolányi De -
zsônek a Bajai úti temetôben nyugvó családtagjairól, in – –: Mindent a városért. Interjúk, riportok, Új -
vidék: Forum, DBB5, E7–E8.

A síremlékrôl és a feliratokról fényképfelvételek láthatók – többek között – a Kosztolányi Kritikai
Ki adáson dolgozó kutatócsoport honlapján, a www.kosztolanyioldal.hu-n.

EF. Kosztolányi Dezsô gyorsírásos naplója, C9EE–EF, in – –: Levelek – Naplók, szerk. Réz Pál, Bu -
dapest: Osiris, C998, 8DD.

E5. Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., CE.
E6. Miután Kosztolányi Dezsôné könyvében kihagyásokkal szerepel az idézett részlet, a Képes Va -

sárnap közlését vettük alapul – Kosztolányi Dezsôné: Kosztolányi Dezsô. A költô feleségének emlék -
irata, Képes Vasárnap, II. évf. CE. sz., C9E8. márc. D7., 7. [A továbbiakban: Kosztolányi Dezsôné, C9E8.
márc. D7., i. m.]

E7. Kosztolányi Dezsôné, C9E8. márc. D7., i. m., 7. Lásd még a E6-os jegyzetet is.
E8. Kosztolányi Dezsôné, C9E8. márc. D7., i. m., 7. Lásd még a E6-os jegyzetet is.
E9. Kosztolányi Éva szóbeli közlése alapján. Információit Szegedy-Maszák Mihállyal osztotta meg,

C997-ben, Szabadkán.
FB. Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., C8.
FC. Kosztolányi Dezsô: Daliás nagyapám, in – –: Bölcsôtôl a koporsóig, Budapest: Nyugat kiadása,

Vik tória ny., [C9EE], C77. [A továbbiakban: Kosztolányi, C9EEa, i. m.]
FD. [Szerzô nélkül]: [Kosztolányi Ágoston], Szabadka és Vidéke, C895. szept. D9., [F].
FE. [Szerzô nélkül]: [Kosztolányi Ágoston], Bácska, C895. okt. C., [5].
FF. „Kosztolányi Ágoston, a szabadkai kereskedelmi és iparbank nyug[almazott]. pénztárnoka,

C8F8–F9-iki D7-ik honvéd zászlóaljbeli százados f[olyó]. hó D7-én éjjel hosszas szenvedés után életének
7D. évében megszûnt élni. A megboldogult hült tetemei f[olyó]. hó D9-én ma vasárnap d. u. F órakor
fog nak az ugynevezett bajai sirkertben levô családi sirboltba örök nyugalomra elhelyeztetni. – Az el -
hunytban Kosztolányi Árpád fôgymn[a]s[iumi]. tanár édes atyját gyászolja. Béke hamvaira! – A család ré -
szé rôl kiadott gyászjelentés igy szól: Özv[egy]. Kosztolányi Ágostonné szül[etett]. Kádár Róza úgy a ma -
ga, valamint fia és unokái nevében fájdalomtól megtört szivvel jelenti, hogy forrón szeretett férje Kosz -
tolányi Ágoston a szabadkai kereskedelmi és iparbank nyug[almazott]. pénztárosa, C8F8A9-iki D7-ik
honvéd zászlóaljbeli százados f[olyó]. évi szeptember D7-ikén éjjel CC és fél órakor hosszas szenvedés
után életének 7D-ik, boldog házasságának E8[-]ik évében megszünt élni. A legjobb férj, atya és nagyatya
el hunytát siratják bánatos özvegyén kívül fia Árpád nejével szül[etett]. Brenner Euláliával és unokái
Dezsô, Árpád és Mariska, úgyszintén rokonai és jó barátai. A boldogult hült tetemei szeptember D9 ikén
d. u. F órakor fognak I. kör Damjanich-utca D. szám alatti házában a róm[ai]. kath[olikus]. egyház szer -
tar tásai szerint beszenteltetni és a bajai sirkertben levô családi sirboltba örök nyugalomra helyeztetni.
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Az engesztelô sz[en]t. mise áldozat pedig szeptember hó EB-án d. e. CB órakor fog a Sz[en]t.-Teréz temp -
lomban az Urnak bemutattatni. Szabadkán, C895. szeptember D8. Béke hamvaira! A gyászoló család a
bol dogult akarata szerint a ravatalra koszorukat nem helyez.” – [Szerzô nélkül]: Fogynak a névtelen hô -
sök, Bácskai Ellenôr, C895. szept. D9., E.

F5. Kosztolányi, C9EEa, i. m.
F6. Kosztolányi, [C9FD], i. m., CF6.
F7. Kosztolányi Dezsô: „[Életrajzot kérnek tôlem?]”, Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja

C9CC, C9CC, EE8. [A továbbiakban: Kosztolányi, C9CC, i. m.]
F8. Kosztolányi Dezsô levele Csáth Gézának, Szabadka, C9B9. aug. CF., in Kosztolányi, C998, i. m., C9C.
F9. A szegény kisgyermek panaszai versciklus keletkezéstörténetét lásd bôvebben: Kosztolányi De -

zsô: A szegény kisgyermek panaszai. Kritikai kiadás, szerk. Gyôrei Zsolt, Pozsony: Kalligram, DBCE.
[meg jelenés elôtt] A keletkezéstörténettel kapcsolatos tudnivalók földerítésében Gyôrei Zsolt volt segít -
sé gemre.

5B. Szabadka és Kosztolányi, összeáll. Raffai Judit, Szabadka: Grafoprodukt, DBB9, C. Az adatoknál
nem szerepel forrásmegjelölés.

5C. Bács–Bodrog vármegye, I. köt., szerk. Borovszky Samu, Budapest: Országos Monografia Tár -
saság, [é. n.], C97. (A továbbiakban: Borovszky I., [é. n.], i. m.)

5D. Borovszky I., [é. n.], i. m., C96.
5E. Kosztolányi Dezsô nagyapjának, Kosztolányi Ágostonnak ebbéli szerepe taglalását lásd az élet -

rajz elsô fejezetében.
5F. Magyar László: Szabadka képes történelme, Szabadka: Íróközösség, DBBF, C6F.
55. Raffai, DBB9, i. m., C.
56. Az adatok forrása: Szabadka szabad királyi város ismertetése, szerk. Frankl István, Szabadka:

Kra usz és Fischer Könyvnyomdája, C899, C89. ÉS: Bács–Bodrog vármegye, II. köt., szerk. Borovszky Sa -
mu, Budapest: Országos Monografia Társaság, [é. n.], F78. (A továbbiakban: Borovszky II., [é. n.], i. m.)

57. Lásd az életrajz elsô fejezetét.
58. További gyûjtések a szabadkai sajtóval kapcsolatban a Kosztolányi Kritikai Kiadás munkacso-

portjának kiadványában találhatók: Kosztolányi Dezsô napilapokban és folyóiratokban megjelent írá-
sainak jegyzéke D. Határon túli lapok C. A bácskai sajtó anyaga, szerk. Arany Zsuzsanna, Budapest:
Ráció, DBB9.

59. [Szerzô nélkül]: [Mózes Károly], Bácskai Hírlap, C898. szept. F., F.
6B. [Szerzô nélkül]: Vadállatok a pályaudvarban, Bácskai Hírlap, C9BB. aug. D6., D.
6C. Borovszky I., [é. n.], i. m., DBB.
6D. Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., F9.
6E. Borovszky I., [é. n.], i. m., DBB.
6F. Borovszky II., [é. n.], i. m., 557.
65. Borovszky I., [é. n.], i. m., DBC.
66. „Az igazgatók sorban ezek voltak: Aradi Gergô, Krecsányi Ignácz, Ditrói Mór, Csóka Sándor, Er -

délyi Marietta, Halmay Imre, Pesti Ihász Lajos és Farkas Ferencz dr. C9B9 virágvasárnapig.” – Borovszky
II., [é. n.], i. m., 557.

67. Magyar László: Tudományos „mutatványok”-tól a filmszínházig. Szabadkai mûvelôdéstörténeti
morzsák, in – –: Tovatûnô évszázadok. Egy levéltáros írásaiból, Szabadka: Életjel, DBBC, CD6.

68. Borovszky I., [é. n.], i. m., DBC.
69. Magyar László: Lányi Ernô szabadkai évei. Levéltári dokumentumok, Szabadka: Életjel, C996, 7.
7B. Magyar László: Gaál Ferenc hagyatéka és emléke, in Magyar, DBBC, i. m., CCB.
7C. A vádirat szerint „mûvészünk lakásán és a tantermekben hetente rendez tivornyát, amelyekben

elô kelô férfi barátai kétes erkölcsû hölgyekkel jelennek meg. Ô maga ugyanakkor egy férjétôl elcsábí-
tott ágyasával szórakozik, akivel vadházasságban él.” – Magyar László: Gaál Ferenc „tivornyái”. Tallózás
neves zeneszerzôk magánéletében, in Magyar, DBBC, i. m., CDB.

7D. Kenyeres Kovács Márta: Régi nóta, híres nóta… Arnold György, Gaál Ferenc és Lányi Ernô élete
és munkássága, Szabadka: Életjel, C976, 88.

7E. Kenyeres Kovács, C976, i. m., 9C.
7F. Szegedy-Maszák Mihály: Nemzeti kultúra és világszínvonal: feszültség vagy összhang. Mahler és

a magyar szellemi élet, Muzsika, DBB6Anov., CC.
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75. Magyar, C996, i. m., CB.
76. Az SzTL-ben található dokumentumot idézi: Magyar, C996, i. m., C7.
77. Közli: Dér Zoltán: Fecskelány. Dokumentumregény, Újvidék: Forum, C985, E9–FB.
78. Hubay egy másik hírneves tanítványa, Geyer Stefi is megfordult Szabadkán, a filharmonikusok

X. hangversenyén. C9CD novemberében pedig magának Hubay Jenônek a tiszteletére rendeznek hang-
versenyt, aki EB éves mûvészi és pedagógiai jubileumát ünnepelte. Lásd bôvebben: Pekár Tibor: A
szabadkai filharmónia hôskora (C9B8–C9CF), Létünk, C988Aszept. – okt., 7B9., 7CE.

79. Magyar, C996, i. m., C5.
8B. Kenyeres Kovács, C976, i. m., CCD.
8C. Pekár, C988, i. m., 7B7.
8D. Magyar László: Tudományos „mutatványok”-tól a filmszínházig. Szabadkai mûvelôdéstörténeti

morzsák, in Magyar, DBBC, i. m., CD5.
8E. [Szerzô nélkül]: Zenetörténelmi elôadás, Bácskai Ellenôr, C89F. szept. D., D.
8F. Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., 68.
85. Borovszky II., [é. n.], i. m., F8F.
86. Mivel ezen intézmények a forrásokban többféle néven is szerepelnek, ezért Borovszky Samu

vál tozata mellett döntöttünk. – Borovszky I., [é. n.], i. m., DBC.
87. Lásd a korábban idézett Borovszky Samu adatait is, illetve a hozzá tartozó, 5C-es jegyzetet.
88. Borovszky Samu adatai szerint C856 novemberében már világították az utcákat, CE7 petróleum -

lám pával. – Borovszky I., [é. n.], i. m., C9D.
89. Gerô András: Egy viselkedésforma ellentmondásai a századelôn, in – –: Utódok kora. Történeti

ta nul mányok, esszék, Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, C996, CD8.
9B. Borovszky I., [é. n.], i. m., DBB.
9C. Munk nemcsak életrajzát írta meg, hanem regényeket is kiadott (A nagy káder, A hinterland,

Bácskai lakodalom, A repülô Vucsidol – utóbbi Havas Emillel és Csáth Gézával közösen), valamint a
Bácsmegyei Naplóban is megjelentek írásai.

9D. Munk Artúr: Köszönöm addig is… Egy orvos életregénye, Újvidék: Testvériség – Egység Könyv -
ki adóvállalat, C95E, 5.

9E. Vampa. [=Kosztolányi Dezsô]: Alföldi por. Vampa levele, Élet, C9CB. szept. C8., E8C.
9F. Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezsô, Pozsony: Kalligram, DBCB, DB.
95. Juhász Géza: Gyermekország – régen elsüllyedt mennyország, Üzenet, C975Afebr. – márc., CBB.
96. Rónay László: „Ki volt ez a varázsló?” Kosztolányi Dezsô a vallomások és emlékezések

tükrében, Budapest: Kozmosz Könyvek, C985, C5.
97. Kosztolányi Dezsô: Önmagamról, in – –: Írók, festôk, tudósok, II. köt., szerk. Réz Pál, Budapest:

Szépirodalmi, C958, EEE–EEF. A szöveg elsô megjelenése C9CE-ra datált, azonban a kritikai kiadáson
dol gozó kutatócsoport (MTA–ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, MTA-projekt, mû -
ködik DBB7-tôl) forrásgyûjtéssel foglalkozó tagjai nem találták a megadott lelôhelyen. Egyetlen adatunk
Hitel Dénes bibliográfiai gyûjtésébôl származik (MTA Könyvtár Kézirattára, Ms F6F5A6–CC.), ám ez a
hivatkozás (Kosztolányi Dezsô: Önmagamról, Az Érdekes Újság, C9CE. dec. D8.) tévesnek bizonyult.
Nem lévén egyelôre bôvebb információnk, maradunk az C9CE-as megjelenési dátum elfogadásánál. [A
to vábbiakban: Kosztolányi, C9CE, i. m.] A forrásgyûjtéssel kapcsolatos adatok egyértelmûsítésében Do -
bás Kata volt segítségemre.

98. Kosztolányi, C9CC, i. m.
99. Kosztolányi, C9CE, i. m.
CBB. Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., C8.
CBC. Borovszky I., [é. n.], i. m., C86.
CBD. Géra Eleonóra: A fertôzô gyermekbetegségek elleni védekezés kialakulása Magyarországon, in

Történeti Demográfiai Évkönyv A00D, szerk. Faragó Tamás – Ôri Péter, Budapest: KSH Né pes ség tudo -
mányi Kutatóintézet, DBB6, DB6.

CBE. „Skarlátos testvéreivel együvé fektették, hogy mennél hamarább túlessék – az orvosi vélemény
sze rint elkerülhetetlen – fertôzésen. A skarlátot nem kapta meg.” – Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., D7.

CBF. „A városok közül a gyermekhalandóság Pécsett (E6,B) és Sopronban (FB,7) legkisebb, Békés-
Csabán (58,F) és Debrecenben (56,B) legnagyobb. Budapesten az elhaltak FF,6%-a áll öt éven aluli kor-
ban. A hitfelekezetek közül a zsidóknál hal meg legkevesebb (DE,6) gyermek, a róm[ai]. katolikusoknál
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legtöbb (FB,F). A halálokok közül a fertôzô betegségek szednek sok áldozatot; CBBBB lakos közül
Békés-Csabán 6E,E, Szabadkán 58,7, Zomborban 55,D hal meg fertôzô bajokban, ellenben Sopronban
csak C6,F, Pozsonyban DD,8, Brassóban D8,C, Budapesten E8,E.” – [Magyarország címszó], in A Pallas
nagy lexikona, XII. köt., Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., C896, 9B–9C.

CB5. Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., C8–C9.
CB6. Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., D5.
CB7. Magyar, DBBF, i. m., C6D. Ugyanezen adatokat hozza Borovszky is, lásd: Borovszky I., [é. n.], i. m., C97.
CB8. „A környéken fekvô földeken és szôlôkben számos díszes nyárilak épült. Magában a tóban a

vá ros jövedelmezô halászatot is tart.” – Borovszky I., [é. n.], i. m., C9F.
CB9. Borovszky I., [é. n.], i. m., C9F.
CCB. Csuka Zoltán: „Mert vén Szabadka, áldalak…” Emlékezés életem két korszakára, Szabadka:

Életjel, C97C, CE–CF.
CCC. Csáth Géza írja naplójában: „Ma d[él]. u[tán]. Palicson népünnepély volt […] én, [Brenner]

Dezsö, [Kosztolányi] Dide, [ifj. Kosztolányi] Árpi villanyoson akartunk kimenni de mivel ez MEGTELT
Elmentünk a vasútra hol DB krért Palicsra vissza és a népünnepélyre belépti jegyet kaptunk.” – Ifj.
Brenner József [=Csáth Géza]: Napló C9BB–C9BD, közreadja Dér Zoltán, Szabadka: Életjel, DBB6, E5.

CCD. Munk, C95E, i. m., 7.
CCE. Kosztolányi Dezsô: Napló, közli: Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., 8D.
CCF. Tápay-Szabó László: A szegény kisgyermek, Tolnai Világlapja, C9E6. nov. C8., C7.
CC5. Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., 7E.
CC6. Hunyady Sándor: A költô halálához, Magyarország, C9E5. nov. 5., 9.
CC7. Kosztolányi Dezsô: Ôszi koncert. Kártya, Budapest: Politzer, C9CC.
CC8. Kosztolányi Dezsôné: Emlékezés Csáth Gézára, MTA Könyvtár Kézirattára, Ms F6D9AED. [gépirat]
CC9. I. m.
CDB. Kosztolányi Dezsô: Napló, közli: Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., 5C.
CDC. Kosztolányi Dezsô: Napló, közli: Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., 68.
CDD. Ifj. Brenner [=Csáth], DBB6, i. m., 57.
CDE. Ifj. Brenner [=Csáth], DBB6, i. m., 7C–7D.
CDF. Ifj. Brenner [=Csáth], DBB6, i. m., E8.
CD5. Ifj. Brenner [=Csáth], DBB6, i. m., CB6.
CD6. Ezzel kapcsolatban lásd még: Parádi Andrea: Kosztolányi-versek Csáth Géza füzetében, Iro da -

lomismeret, DBCDAC., 79–89.
CD7. A regény kéziratban maradt töredékeit Dér Zoltán adta ki, C965-ben. Az elsô megjelenés

adatai: Kosztolányi Dezsô: Mostoha és egyéb kiadatlan mûvek, szerk. Dér Zoltán, Újvidék: Forum,
C965.

CD8. Kosztolányi írja róla a naplójában: „Érdekes gyerek is ez az én Józska öcsém! mindenbe seb -
tébe belefog, most franciául, két nap mulva angolul tanul, most híres hegedûmûvész akar lenni, most
bámulatraméltó festô!” – Kosztolányi Dezsô: Napló, közli: Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., 76.

CD9. „Brenner Józsika szépen hegedült is. Beethovent, Bachot játszotta.” – Kosztolányi Dezsôné,
C9E8, i. m., D6.

CEB. Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., D6.
CEC. Kosztolányi Dezsô: Nagy-Balogh János, Új Nemzedék, C9C9. nov. D5., C–D.
CED. Kosztolányi Dezsôné, C9E8, i. m., D9.
CEE. A vers elsô megjelenése: Kosztolányi Dezsô: A rút varangyot véresen megöltük…, Vasárnapi

Újság, C9CC. szept. C7., 75F. Kötetben az Összegyûjtött költeményekben látott napvilágot, illetve A sze -
gény kisgyermek panaszainak F–6. kiadásában.

CEF. A béka címû novellában a fôhôs egy óriásira nôtt állattal viaskodik. A kivégzés részleteit a
következôképpen írja le Csáth: „Villámgyorsan rávetettem magam, és rátérdeltem a hideg, undok
testére. […] teljes erôvel odacsaptam a konyha köves padlójához. Úgy koppant, mint egy vasgolyó, és
hir telen talpra állva, méternyi ugrással a sarokba igyekezett. Tehetetlenségemben ide-oda rugdosni ke zd -
tem, s nem engedtem, hogy talpra álljon. Zöld varangynedvet lövellt ki a teste, és ez a nyúlós, bûzös
folyadék jelölte az útját. Míg így idôt nyertem a gondolkodásra, megpillantottam a favágó baltát, s el -
határoztam, hogy azzal pusztítom el a szörnyet. […] rávágtam a fejére a balta fokával. Zöld vér freccsent
az arcomra, és éreztem, hogy a tehetetlen állat micsoda óriási erôfeszítést tesz, hogy elmeneküljön. Újra
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ütöttem, vágtam. Földaraboltam. Levágtam a lábát, a fejét, úgy, hogy a végén csak egy alaktalan,
nyálas, bûzös, zöld tömeg feküdt elôttem.” – Csáth Géza: A béka, in – –: Válogatott novellák, Budapest:
Pa latinus, DBB6, DF8–DF9.

Az Anyagyilkosságból pedig az alábbi részletet emeljük ki: „A padlás egyik rejtett zugában ren-
dezték be a kis boszorkánykonyhájukat. […] Kóbor kutyáknak hurkot vetettek a nyakába, és ha za -
cipelték. Bekötötték az állat száját, és deszkára húzták. […] Fölhasították a kutya mellkasát, leitatták a
vérét, s munkájuk közben hallgatták az állat rettenetes, tehetetlen nyögését. Megnézték a dobogó
szívet, kezük közé vették a meleg, mozgó kis gépet, apró szúrásokkal rontották el a tömlôt, a billen-
tyûket. Kifogyhatatlanul érdekelte ôket a fájdalom misztériuma. Nemegyszer megkínozták egymást is,
kö zös megbeszélés szerint, veréssel vagy csipkedéssel. Az állatkínzás pedig komoly és természetes
szen vedélyükké vált. Egész légió macskát, csibét, kacsát pusztítottak el, folyton fejlôdô sajátságos mód -
sze reikkel.” – Csáth Géza: Anyagyilkosság, in Csáth, DBB6, i. m., F8.

TÔZSÉR ÁRPÁD

Létfeledés
NAPLÓJEGYZETEK DBB5-BÔL

Einstein a Teremtést olvassa

Pozsony, A00D. január 1. Vajda Mihály, Czeizel Endre, Gyémánt László, Tôzsér Ár -
pád, Ferdinandy György, Makovecz Imre, Törôcsik Mari, Bertók László – ki találná
ki, mi a felsorolt urakban és hölgyben a közös? Elárulom: valamennyien C9E5-ben
szü lettek. A Napút folyóirat minden év végén összeszámolja a következô év neve-
sebb hetvenéveseit, s afféle öninterjút írat velük. DBB5 októberében én is 7B éves
le szek (ha megérem az októbert, de még csak január eleje van!), s mivel a Napút
szerkesztôi szerint (feltehetôen) én is „nevesebb” valaki vagyok, az idén bekerül-
tem a jeles névsorba. Amelyet most meghökkenve olvasok! Sokáig úgy gondoltam
ugyanis, hogy C9E5-ben valami új Heródes legyilkoltatta az újszülötteket, s csak
mi, ketten, Zs. Nagy Lajos, a zsélyi költô és én menekültünk meg. Az ún. szlová-
kiai magyar irodalomban ugyanis csak mi voltunk „E5-ösek”. Jellemzô az egykori
bezártságunkra és nyomorunkra, hogy ebbôl a ténybôl mindjárt Heródesre asszo-
ciáltam. Most viszont meglepetéssel látom, hogy egyáltalán nem voltunk ki vá -
lasztottak, hogy a mondott évben az összmagyar glóbuszon csak mûvészfélébôl
hetvenhat született. (Fent azokat soroltam föl a hetvenhatból, akik így vagy úgy
közel állnak hozzám, akiket személyesen ismerek vagy akiknek az életmûvét kü -
lönö sen nagyra becsülöm, akiktôl tanultam ezt-azt.) De nem ezt akartam mondani.
Ol vasom a lapban az öninterjúmat, s látom, hogy a végén oda nem való sorok is
dí szelegnek. Számítógépes rossz szokásom, hogy fogalmazás közben a kihagyott
ré szeket vagy a késôbb felhasználandó ötleteket az írás végére pakolom. S azért
rossz e szokásom, mert az így kialakult szövegappendixet aztán rendszerint elfelej -
tem, s ha a szerkesztôk nem eléggé szemfülesek, akkor vele együtt jelenik meg a
dol gozat. Mint ahogy most is történt. 58
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„Oravecz Imre és az egzisztenciális szépségek költészete. 
Descartes: Aki egy zöldellô fát, fûszálat, nyíló virágot néz, az elmondhatja, hogy

hasznos dolgot csinált. 
Hetvenévesen, háttal a civilizációnak, társadalmi rendszereknek, politikai per-

patvaroknak, az államférgek gyülekezetének, az ország, az uralkodás zsebtolva-
jainak – éppen egy zöldellô fûszálat keresgélek, hogy nézhessem. De hát ôsz van, a
föld fején paróka, már fûszálat is alig találni. 

Az ám – hazám! 
Hetven esztendôm elszelelt…” 
Íme, az a bizonyos appendix. Amely most, újraolvasva, egyáltalán nem tûnik

appendixnek.
A szervetlenség frissíti a szöveget. – Boldog Újesztendôt, kedves hetvenéves

öninterjú alanyom, doppelgängerem, akitôl hetven év alatt még egyetlen pillanat-
ra sem szabadulhattam!

Január B. Az ünnepek alatt magyarra fordítottam három Hrabal-szonettet. Küz -
döttem velük, mint Jákob az angyallal. Próbáltam megjobbítani a romantikus Hra -
bal-versnyelvet. Félô, hogy Francis Jammes-ot csináltam a költôként induló cseh
pró zaangyalból:

Az ég fehérlô rózsák kertje,
a legszebb ágát neked adom,
bimbózó bokrokban alszik istenke,
öt hölgy vigyázza s rózsavadon.

Január 1A. Addig vagyok szabad, amíg nincs hatalmam mások fölött. Már csak
a tévedéseim érdekelnek.

Január 19. Itt (Pozsonyban) járt Parti Nagy Lajos. A Magyar Intézet hívta meg, s én
voltam a beszélgetôpartnere. A szerzô friss könyvével, a Költô disznózsírbóllal in -
dítottam a purparlét, mondván, hogy én nem vagyok olyan jó beszélgetôtárs, mint
Tolnai Ottó. S ha már Tolnairól esett szó, mindjárt megkérdeztem, hogy Tolnai sa -
játos géniuszában vajon nem Petôfi személyessége, végletes önazonossága tért-e
vissza, egyelôre még értelmezetlen és értelmezhetetlen formában? Kérdésemre,
saj  nos, nem kaptam kielégítô választ. S számomra az is rejtély, hogy mi motivál-
hatja vajon e két költô barátságát, találkozik-e, s ha igen, hol, ez a két, struktúrájá-
ban teljességgel különbözô költészet, Tolnai Ottóé és Parti Nagy Lajosé? Ezt nem
kérdeztem meg a költôpáros jelenlévô tagjától, sajnálom. Most már csak találgat-
hatok. Mindkét költô világa egyetemes: bármirôl szólnak, valamiféle teljes tudás
mûködik bennük. De Tolnai tudása spontán és világ(élmény)szerû (ezért állítható
párhuzamba Petôfiével), Parti Nagyé tudatos és szöveg(élmény)szerû. Tolnai kap -
csolata valamiképpen mégis személytelen, Parti Nagyé szenvtelen, impassible, tár-
gyilagos; Tolnai asszociációs rendje metaforikus (mondhatnám: hagyományos),
Par  ti Nagyé nyelvi, esetleges, „posztmodern”. Beszélgetésünk során Parti Nagy
több ször is használta (alkotási módszerével kapcsolatosan) a „projekt” kifejezést.
Tol nainak nincsenek projektjei, s ha vannak, azok valamiféle világot befogó ho -



méroszi metaforák (Adria, azúr, kék golyó stb.). Emlékezzünk Valéryra: A verssor
esetlegessége kijavítja a terv hamis biztonságát. Tol nainál nincs mit javítani, ô soha-
sem állítja a dolgok önmagukkal való azonosságát, struktúráit nem a törvény,
hanem a belsô rokonszenv fogja össze, mint a sztoikusokét (szümpatheia tón
holón), Parti Nagy verse a szöveg és a „projekt” küz delme, amaz vitalizálja emezt.
Tolnait az „érzékek csôcseléke” (Platón) vezeti el a szóhoz, Parti Nagyot a szó ihle-
ti látomásra. – „Ma a Magyar Kultúra Napja van, ke gyelmi állapot”, jegyezte meg
nyilvános beszélgetésünk során Parti Nagy. Meg gyôzôdésem, hogy elôbb jutott
eszébe a „kegyelmi állapot”, ez a kicsit immár archaikusan, egzotikusan szép kife-
jezés, mint a Magyar Kultúra Napja, az elôbbi ked véért hozta szóba az utóbbit.

Január A1. Felváltva lapozgatom Albee Nem félünk a farkastól címû drámáját és
Gombrovicz Operetka címû abszurdját. (A magyar fordításnak Operett a címe, én
len gyelül olvasom.) Úgy tûnik, az abszurd mû gyorsabban romlik, mint a realista.
(Bár lehet, hogy csak Gombrowicz abszurdja romlandó, Becketté például ma
is friss.) Mindkettô a felszín alatt alig féken tartható emberi lényegrôl, a vadállatról
szól. Pontosabban arról, hogy egyre úgy teszünk, mintha ez a vadállat nem létez-
ne, s ebben az „úgy teszünk”-játékban telik el az életünk, Albee figurái realista esz-
közökkel, Gombrowiczéi abszurd eszközökkel játszanak. Azt játsszák, hogy játsza-
nak, aztán kiderül, hogy tkp. nem ját sza nak, mert önmagukat játsszák. S ezzel
a takargatós játékkal az alapkérdésre mindkettô problematikus választ sugall. A
„vad állat” takargatása ugyanis nem egyszerûen divat- vagy társadalometikai kér-
dés, hanem bizonyos értelemben az Em ber embermutatója is. Ha takargatjuk, ak -
kor azzal fékezzük is az állatot ma gunkban, s ha mégcsak nem is takargatjuk, ak -
kor az ember idôvel akár nyíltan és pro gramszerûen az ember farkasává lesz. Nem
le het megkötések és feltételek nélküli a „Vissza a természethez!” jelszavát hirdetni,
nem lehet a ruhátlanságot, a teljes erkölcsi lemeztelenedést dicsôíteni, mert a „le -
mez telenedéssel” együtt a társadalmi együttéléshez elengedhetetlenül szükséges,
hasznos gát lások is feloldódnak, s az emberben el szabadul a gúl, a hullaevô
dzsinn (mint Phi lip Roth Sabbathjában). A Nem félünk a farkastólban George és
Martha, lélekmezte lenítô dühüktôl hajtva, szinte elpusztítják (az egyik jelenetben va -
lóságosan is fojtogatják) egymást; az Operetkában a di vatdiktálók és a lélekdiktáto-
rok (politikusok) álarcosbáljának apokalipszise után a koporsóból meztelenül kie-
melkedô Albertinka viszont szinte a feltámadást szim bo lizálja. A „meztelenség” azon-
ban mint feltámadás, mint „ontikus” megoldás mind két esetben zsákutcának tûnik.

Január AB. Einstein hitt a világmûködést befogó egyetlen képlet lehetôségében.
Közvetlen drótja volt Istenhez – mondja valaki a rádióban, s közben gúnyosan ne -
vet. Ahelyett, hogy elgondolkodna a dolgon: hogyan is élhetnénk hit nélkül akár
csak egyetlen percig is? A hit terjedelme és jellege azonban természetesen min-
denki esetében más. A bizonyíthatóságban hitt. Tudta, hogy az E=mcA csak úgy bi -
zonyítható, ha feltételezi, hogy létezik pont, amelybôl nézvést a téridô görbülései
is kiegyenesednek, s csak a világegyetem mûködése látszik. A relativitásban a mû -
ködést érzékelve hitt az univerzális pont létezésében. Virtuális filozófus-dioszkurja,
Alfred Whitehead az univerzumnak ezt a mûködését kozmikus alkotó energiának
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nevezte, amelyet a megérzékítés kedvéért nyugodtan hasonlíthatunk akár a szer-
zôi kreativitáshoz is. Az olvasó a mû relativitás-görbületeit és a mûködést érzékeli,
s ennek alapján hinni kezd a mû világérvényében és az alkotóban. Ilyen értelem-
ben Einstein a recepcióelmélet „tájékozott olvasója” és egy bizonyos értelmezôkö-
zösség reprezentánsa (Stanley Fish): a Teremtést olvassa és értelmezi.

Január AC. (A tegnapi Einstein-heurisztikát folytatva.) A „tájékozott olvasóról” me -
gint Parti Nagy és Tolnai Ottó jut eszembe. A páros olyan értelemben is nagyon
sze rencsés, hogy PNL a Tolnai-teremtés „tájékozott olvasója”. (Nem értem, miért
nincs a könyv címlapján feltüntetve a neve.) Már az elsô kérdésében pontosan
meg fogalmazza a Tolnai-univerzum lényegét: „Tolnai Ottó mûvészetét – én legszí-
vesebben költészetnek mondom – épp az jellemzi, hogy bármelyik pontján hozzá-
nyúlunk, bárhol meghúzzuk, fölfejtjük, legalábbis megbontjuk, rögtön a közepébe
ju tunk.” Azaz Tolnai világa távolról sem a posztmodernek halmazvilága, nem vé -
letlenek szervezô középpont nélküli lerakata, hanem olyan téridô kontinuum,
amelynek minden pontja lehet középpont, de – hogy az új-panteista Whitehead-ot
is megint behozzuk a képbe – azt is mondhatnánk: olyan pánrelációs rendszer,
amelynek minden görbületében, minden pontjában ott van a Theosz. Vagy Budd -
ha, vagy egyszerûen csak a teremtô Demiurgosz, akit esetenként Csápek bácsinak
hívnak. „Csodáltam Csápek bácsit. Csodáltam, milyen ügyesen dolgozott fél kezével,
milyen ügyesen, szépen, szabályosan hajlította a va sat... Otthon aztán én is hajlít-
gatni kezdtem mindent, húgom gerincét, a mestergerendát, gledicsiából próbáltam
csinálni görbebotot, einsteini igyekezettel próbáltam mindent a Mindenséghez gör-
bíteni, ám minden eltörött a kezem alatt, csak a grízt si került elgörbítenem, mintha
már akkor megsejtettem volna Kosztolányi nagy, einsteini, beuysi fordulatát a
magyar költészetben, mármint: a görbe grízt! Csak jóval késôbb oldottam meg
Csápek bácsi rejtélyét: nem létezô kezével csinálta. Görbítette. Csá pek bácsi félkezû
volt, ám a zen buddhistákkal ellentétben két kézzel tapsolt, ezért engem a zen
buddhisták valójában sosem is foglalkoztattak, Csápek bácsi iz galmasabban csi-
nálta, meg hát Szent Miska, aki térdepelve, egy kézzel harangozott, miközben
másik kezét imára tartotta… Ehhez hozzá kell tenni, hogy Zág rábban egy évig
hallgattam Veljačić keleti filozófiákról tartott elôadásait, aki késôbb távolkeleti szer-
zetes, Buddha koldusa lett…” Mindezt természetesen Tolnai Ottó mondja-írja az
interjúkönyvében, PNL elsô kérdésére adott válaszában, százszorta pontosabban
megfogalmazva, amit én fentebb róla el akartam mondani. – A „pánreláció” kifeje-
zést egyébként Doboss Gyula használja valahol, Tandori életmûvérôl szólva,
s Tandorit Szentkuthyhoz hasonlítva, aki szintén úgy alakítja ki mûveinek terét,
hogy a tér minden elemét külön-külön hozzákapcsolja a mû többi eleméhez is. De
ehhez a pánrelációs vers- és regényvilághoz egyiknek is, másiknak is a jegyzetek,
mottók, önreflexiók, magyarázó szövegek, egy szóval a paratextusok tömegére
van szüksége, Tolnai Ottó szóépítményeinek mindez saját anyaga, szerves része,
mint a pravoszláv fatemplomoknak a facsavar. S ezzel az összevetéssel persze nem
akarom az összevetetteket minôsíteni, s ha mégis, akkor inkább csak az egymás-
hoz fogható jelentôségüket jelzem. 6C



A tudat tudattalanja

Január B0. Kántor Péter mesélte: Mikor Petri György megkapta a Kossuth-díjat, az
volt az elsô gondolata, hogy vajon meg lehet-e ezt másodszor is kapni? – S a nagy
ki  tüntetés átvétele után mi volt vajon az én elsô gondolatom? Emlékszem, mikor
a parlament kupolatermében a Kossuth-szoborral visszaszédelegtem a helyemre,
Al  mási Miklós és Rost Andrea közé, valami olyasmit kezdtem magyarázni je -
les szomszédaimnak, hogy szívesebben vettem volna, ha nem politikusok, hanem
Babits Mihály adja át a díjat. Arra gondoltam ugyanis, hogy a Baumgarten-díjat (bi -
zonyos értelemben a Kossuth-díj ôsét) Babits, a kuratórium elnöke mindig szemé-
lyesen adta át. S nem bízta politikusokra. (Persze a mindenkori kultuszminiszter-
nek már akkor is vétójoga volt.) Most hivatalosan azt sem igen lehet tudni, hogy
kik a „Kossuth-kuratórium” tagjai.

Február B. Reggelente kutyaugatásra ébredek. Egy társasház második emeletén la -
kom, alsó és felsô szomszédom is kutyát tart, ha reggel elmennek munkába, a fal
ma gánya és a bezártság a kutya számára is elviselhetetlen. Én nem tudok elkép-
zelni kutyát emeleti lakásunkban. Egyébként is viszolygok tôlük. Egészen kicsi ko -
romban megharapott egy kuvasz, talán oda vezethetô vissza a viszolygásom. Pedig
gyerekkoromban nekünk is mindig volt kutyánk. De falun a kutya az udvar szer-
ves tartozéka. Funkciója van, ember és kutya között virtuális szerzôdés biztosítja
a munkamegosztást. Négy kutyánkra emlékszem: a Buksira, a Kávéra, a Sátánra és
a Vendégre. Az elsô barátságos szuka volt, a második tejeskávé színû, ingerlékeny
kölyke az elsônek, a harmadik szintén harapós, fekete kuvasz, a negyedik nagyda -
rab, szomorú farkaskutya. A Buksi végelgyengülésben múlt ki, a Kávét német
katonák lôtték agyon a háború idején, mikor az nem akarta engedni, hogy kive-
zessék az istállóból a tehenünket, a Sátánt elgázolta egy teherautó, a Vendég
ahogy jött, eltûnt (ugyanis valóban „vendég” volt, nem tudni, honnan ke rült az
udvarunkba). A maga módján mindegyik „egyéniség” volt, mindegyiknek történe-
te van, de én ma reggel, a felülrôl s alulról jövô kutyasírásban az egykori Ká vénk
nyüszítését hallom. Mikor a Buksi regnált az udvarunkban, még egy sárral ta -
pasztott  kunyhóban laktunk, de a kunyhó mellett már épült a nagyobb, tekinté-
lyesebb házunk. Csak félig voltak felhúzva a falai, mikor jött a tél, s abba kellett
hagyni az építkezést. A Buksi akkor már nem élt, kölyke, a Kávé kicsi volt. Apám
az épülô ház egyik sarkában csinált neki vackot,  reggelre a kicsi kutyának mindig
deres volt a bundája. A hidegtôl s a magánytól reszketve rendre átnyüszítette az
éjszakákat, s nekem mint kisgyereknek, a szívem szakadt meg érte. Talán akkor
vadult el annyira, hogy késôbb ádáz, félelmetes, mindenkinek nekitámadó bestia
lett belôle. Dobfenékrôl, a szomszéd falucskából a mi falunkba jártak át templom-
ba az emberek, s a házunk mellett vitt a gyalogút, amelyen közlekedtek, s monda-
nom sem kell, hogy a Kávé vasárnap, mikor a feketeruhás hívôk serege templom-
ba sorakozott, egy pillanatra sem henyélt, végigôrjöngte a délelôttöket. Késôbb,
már felnôtt ko romban hallottam a dobfenekiektôl, hogy a kutyánk miatt milyen
frusztráció volt számukra a templomba járás. S ma is látom, ahogy a tehenünket
elkötô német ka tonának a dühöngô Kávénk nekiront (nem egyszerûen csak
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megugatta, hanem fel ágaskodva, a hátulját marcangolta), s hallom a vonítását,
ahogy halálra sebezve el rohan, a házunk elôtti kenderföldekre, hosszú, véres csí-
kot húzva maga után a hóban. – Valaki azt mondta egyszer: Ha kutyád van, gaz-
dag vagy. Én az emlékkutyáimmal is gazdagnak érzem magamat. Sôt!

Február E. A huszadik század a totalitarizmusaival, totális háborúival, totális gyöt -
relmeivel, hipokratizmusával logikusan torkollt C989 bársonyos és kevésbé bárso-
nyos erkölcsi forradalmaiba. Akik komolyan gondolták ezeket a forradalmakat, az
er kölcs, a szellem, a személyes felelôsség, az egzisztencia nevében próbáltak le -
szá molni a totális szocializmus és kommunizmus materializmusával, anyagelvûsé -
gé vel (lásd például az egykorú Havel-tanulmányokat: Moc bezmocných – A hata-
lom nélküliek hatalma, Existenciální revoluce – Egzisztenciális forradalom), s kivív-
ták a konzumtársadalom materializmusát. Nem véletlen, hogy a korábbi rendsze -
rek emberei olyan simán betagolódtak az újakba, sôt többnyire ôk maguk is se -
gítettek megteremteni azokat. Ilyen szempontból máig nem értékeltük kellôkép-
pen Grendel Lajos És eljön az ô országa címû regényét, amelynek, le egy szerûsítve
a dolgot, az a mondandója, hogy C989 az elôzô rendszer ügynökeinek a mûve.

Február 9. Tele van a telekommunikáció az elektronika, a világháló csodájával, di -
cséretével, de sehol nem említik közben a francia filozófus, teológus, paleontoló-
gus és antropológus Teilhard de Chardin nevét, aki a telekommunikáció és vi -
lágháló filozófiáját jóval a csoda gyakorlati megvalósítása elôtt megteremtette: az ô
Nooszféráját (az evolúció során a litoszféra és bioszféra után az ember tevékeny-
sége folytán létrejött földi szellemtakarót) felfoghatjuk a világháló megjósolásának
s így közvet len elôzményének is. De a mûködô internetet (világhálót) már, sajnos,
semmiképpen sem tarthatjuk a Teilhard-i evolúciós világháló feltételezett végsô
pontjának, az Omegának. „A Nooszféra...”, mondja a filozófus, „...szükségképpen
konvergens ter mészetû... mérhetetlen folyamai a megfelelô irányban követve, vala-
hol elôl egy pontban egymásba kell fussanak – nevezzük ezt a pontot Omegának...”.
Ez az Ome ga, a centrumok centruma Teilhardnál természetesen egyenlô Istennel,
s a hozzá vezetô út az ún. krisztogenézis. Nos, a mûködô telekommunikáció (fôleg
az okos mobilok siserehada) és a netes mûfajok (facebook, közösségi oldalak, blo-
gok, fórumok stb.) tolakodó szövegei minden, csak nem krisztogenézis. Sôt! Ha
rossz kéz veri a mobil vagy a komputer billentyûit, akkor ez az „evolúció” egye-
nesen „satanogenezis” is lehet. Erôsen túlzok persze, hisz másfél évtizede én ma -
gam is számítógépen írok, szerkesztek, információim jelentôs részét az internetrôl
szerzem, zsebeimet két mobil húzza, tisztában vagyok az elektronika hatalmas elô-
nyeivel, de éppen ezért tisztában vagyok a hátrányaival is. Valaki azt mondta: Az
ember számára a legérdekesebb a másik ember. Ez igaz. De az is igaz, hogy az
embernek semmi sem tud annyira terhére lenni, mint éppen a másik ember. (Jean-
Paul Sartre: A pokol a többi ember.) A mobillal, komputerrel, tévével, rádióval ma -
gunkra szabadítottuk hat milliárd embertársunkat, hat milliárd virtuális poklot. Ha
megtébolyodunk, abban nem kis része lesz éppen a telekommunikációnak. 
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Február 10. Mai olvasmányaimból: Görömbei András mondja a Magyar Naplóban
meg jelent interjújában: Kisfiam, mondta apám, egy ló olyat sohasem csinál. (Ti.
nem fekszik rá a csikajára és nem nyomja agyon.) – Hát igen, a ló olyat sohasem
csi nál. Csak az ember. – Simon de Beauvoir: A nôk gyakran a férfi szemüvegén át
nézik önmagukat. (Azt hiszem, en nek Nemes Nagy Ágnes az eklatáns példája. De
a látszat ellenére, s csavarosabb módon, tulajdonképpen a kitûnô Tóth Krisztina
sem „semleges” költészetet mûvel, mint ahogy ô állítja magáról, hanem a férfi által
ezer évek alatt megalkotott s így férfijellegû versnyelv szemüvegén át nézi a verset
író önmagát.) – Tolsztoj: A boldog családok egyformák, a boldogtalanok mind
másképp azok. (Anna Ka renina.) –  Karl Jaspers: „Az, hogy a léttel kapcsolatos bi zo -
nyosság csak a nyilvánvalóságért vívott harcban jön létre, az egzisz tencia számára
az a határhelyzet..., amelyben a lehetô legmélyebben tudatosul ön ma gában”. Ugyan -
ezt Heidegger egyszerûbben vala hogy így fogalmazza meg: a határhelyzetben (bár ô
ezt a kifejezést nem használja) a létezô felismeri saját lé tében önmagát. – A határ -
hely zeteket és „grenzerfahrung”-okat (azaz az olyan ha tár ta pasztalatokat, mint a
rettegés, a menekülés, a szenvedés, a bûntudat, a harc, a ha lál) azonban az egész -
séges ember többnyire csak háborús viszonyok között éli meg, s ezért ezeket
a háború utáni nemzedékek már nemigen ismerik, a fogyasztó tár  sadalom kollek-
tívumgyakorlata és -felfogása már nem ad igazi megrendülést, létérzékelést. S ha
ehhez a létvesztett állapothoz még hozzátesszük a Szókratész utá ni idôk létfeledé-
sét (amelyben, ahogy Hei degger mondja, a filozófusok a létrôl beszélve is a léte-
zôrôl tettek és tesznek kijelentéseket), akkor elmondhatjuk, hogy a mai, agyondi -
csért költészetünk és irodalmunk nem a létrôl, hanem a létrôl szóló spekulációink -
ról szól. Ki vételt ez alól az ún. határon túli magyar irodalmak képezhetnének, ahol –
sajnos – a „kisebbségi lét” annyira szûkös, annyira szorító és nemegy szer egyenesen
végze tes (lásd a mi C9F6 utáni kálváriánkat vagy napjaink vajdasági eseményeit, hogy
teljes egészében határtapasztalattá válik. (Talán ide célzott anno Kulcsár Szabó Ernô
is, mikor azt írta, hogy „E tekintetben különösen a szomszéd országok magyar nyelvû
irodalmában várhatók új kezdeményezések: egyén és közösség viszonylatrendszerei itt
az eddigiekhez képest tör ténetileg teljesen ismeretlen távlatokba kerültek át”.)

Február 1A. Áll négy idôs ember (egy hetven- és három hetvenöt éves kiérdeme-
sült író) egy pozsonyi kiadóban, támasztják az asztalokat, könyvszekrényeket, és
tár salognak, erôltetik a jópofáskodást. D. L. egyre a borozást emlegeti, F.-t faggatja:
mikor ivott utoljára? F. kényszeredetten mosolyog (valahová indulóban volt, de mi kor
D. L., a fônök bejött, már nem akart mindjárt lelépni, aztán itt ragadt, de látszik rajta,
hogy legszívesebben már menne). D. Gy. bölcselkedni próbál, de elképesztôen pon-
gyolán fogalmaz: a „végletes” szó helyett „végleges”-t mond; én Mo noszlóyról, a 6B-as
évek szlovákiai magyar irodalmának ködlovagjáról próbálok el mondani egy anekdotát,
de érzem, se sava, se borsa a mondandómnak. „Vég le te sen” megöregedtünk.

Február 1B. Oravecz Imre költészetéhez a legpontosabb kulcsot maga a szerzô ad -
ja meg, mikor önjellemzésképp azt mondja: létszituáció és könnytelen emlékezés.
A költô a legújabb Alföldben angol nyelvû saját verseket publikál. Nem beszélek
an golul, de az indoeurópai nyelvek szerkezetét kicsit értem, s a néhány ismert
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szón és nemzetközi kifejezéseken is átszüremlik némi világosság. Summa summá-
rum: szótárazgatás közben azt veszem észre, hogy az a „minimalizmus” és „jelen-
tésredukció”, amelyet számomra az idegen angol szövegek értelmezése jelent,
szintén a „létszituáció és könnytelen emlékezés” irányában hat. S akkor most hogy
is van ez? Oravecz Imre versei nem magyarul, s nem is angolul, hanem „létszituáci -
óul” vannak írva.

Február 1F. Az ôrület csak az irodalomban elviselhetô, de ott se nagyon. (Lásd
még Nietzschét: „...a létezés és az élet csak mint esztétikai jelenség, mint mûvészi
szem lélet és ábrázolás tárgya igazolható”.) Ha József Attila megérte volna az ötve-
nes és hatvanas éveket, valószínûleg olyan tébolyodott verseket írt volna, mint Syl -
via Plath: „Elménkbôl nincs kiút... / Fekete falon miféle madarak / Forgatják fejüket
rikoltozva?” – A skizofrén ember minden egészségest ôrültnek és fasisztának érez.
Sylvia Plath apja nem volt sem gazember, sem náci, a költônô az Apu címû versé-
ben mégis Hitlernek rajzolja. – A pozsonyiak gyakran vásárolnak Mosonma gyar -
óváron. S nemcsak azért, mert Magyarországon most mintha minden olcsóbb vol -
na, hanem azért is, mert a forint valahogy költekezésre csábít bennünket. Egy szlovák
koronáért hat forintot kapunk, száz koronáért hatszázat, s a bôségben eltévedünk. E.
K.-nak DD.BBB – Ft-ot adtam a kezébe, s hogy érezze a súlyát, megjegyez tem: ez bizony
kb. E.5BB – Sk. A hisztériás hölgy megsértôdött, visszadobta a pénzt, s lefasisztázott.

Február 19. Boiardo és Ariosto Orlandóját a magyar fordítók „ôrjöngô”-nek vagy
„dü höngô”-nek szokták fordítani: az „eszeveszett” volna a helyénvaló. Orlando,
mi után Angelica visszautasítja szerelmét, bánatában valóban eszét veszti. (Egyéb -
ként ugyanazzal a nemtetszéssel néz a fába vésett Angelica és Medor ne vekre,
mint ahogy Balassi Sylvanusa olvassa Credullus fára írt verseit, vagy ahogy az iro-
dalom elsô „környezetvédôje”, Shakespeare Jaques-je néz Orlando gala gonya ágra
ag gatott ódáira.) Szóval Orlando a szó szoros értelmében elveszti az eszét, s egé -
szen addig bolyong „esze-veszetten”, míg Astolfo lovag vissza nem hoz za neki azt
egy palackban, a holdból (amely a középkorban feltehetôen afféle talált tárgyak
raktáraként fungált). Az „eszeveszett” szóról pedig még annyit, hogy ma már alig
érzékeljük benne az elsô tagot, az észt. A kifejezést inkább a gyorsasággal, a roha-
nással hozzuk összefüggésbe, s kevésbé az esztelenséggel. Nem ár tana, ha idôn-
ként újraolvasnánk az Orlandót.

Február A8. A rádióban Ádám György agykutató beszél. A tudattudomány a külön-
bözô tudományok szintézisének tudománya, mondja. Akkor tulajdonképpen a filozó-
fiára hajaz, mondom én. Arra a filozófiára, amely Foucault szerint korunkban,
a szaktudományok egyre bonyolultabb rendszerei mellett mint egységes be széd
(discours) egyre kevésbé lehetséges. – S ha már Foucaultnál tartunk: az agykutatás
és Foucault egy pontban találkoznak: a tudás vagy tudat tudattalanjában. Az agy-
kutató Ádám György szerint a tudat tudattalanját hagyni kell dolgozni: a heuriszti-
ka talaján önállóan is meg tud bizonyos dolgokat oldani. Foucault is feltételez egy
autonóm területet, amely „a tudomány, a tudás tudattalanjának felel meg”,
s amely nek megvannak az anyagtól, történelemtôl, társadalomtól függet len, „saját
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szabályai”. A tudatnak ez az „autonóm része” teljesen megfelel a strukturalisták
„végsô struktúrájának”, az emberi szellem tudattalan aktivitásának. – A mûvészeteket
sem Ádám György, sem Foucault, sem általában a strukturalisták nem említik,
pedig azok pontosan a tudatnak ebbôl a „tudattalanjából” táplálkoznak. A prakti-
kus életben az értelmünk az anyagi világgal találkozik, s az anyag ter mé szetének,
korlátainak megfelelôen mûködik; a „tudat-tudattalanban” s a mûvé szetekben (de
például az álomban is) viszont az értelem csak önmagával áll szemben, önmagán
dolgozik. A gyakorlati haszna munkájának ilyenkor nem sok, de közben egy más
teret tölt be: nem anyagi minôséget képvisel, s nem kell számolnia az anyag kor-
látaival. – Még két közismert, idevágó szellemi szikra a filozófia tör ténetébôl:
Locke: Semmi sincs az értelemben, ami korábban nem lett volna meg az érzékek-
ben. Leibniz: Kivéve magát az értelmet.

Március 1. József Attila százéves. Meghökkenve hallom a rádióból, hogy a költôtôl
eddig németül csak két kisebb válogatás jelent meg, valamikor a hatvanas évek
elején, s mindkettô a „proletár költôt” pertraktálta, a nagy bölcseleti és istenes ver-
sek hiányoztak belôlük. A mostani válogatás (Zürichben és Budapesten egy idô-
ben je lent meg) a teljes József Attilát kívánja bemutatni, bár a fordító Daniel Muth
(alias Bá thori Csaba) szerint a német piacon érdeklôdésre elsôsorban az „egzisz -
tenciális ih letésû” JA tarthat számot. (S erre válogatásának azt az ilyen irány -
ban nem éppen bizalomgerjesztô címet adja, hogy Szeretném, ha vadalmafa len-
nék. A címadó naiv-romantikus versezetet a költô C9DC-ben, tizenhat évesen írta.)
– Nem mintha ha sonlítani akarnám magamat bárkihez is, de csak most tudatosí-
tom, hogy JA és köztem mindössze (és pontosan) harminc év volt a korkülönbség.
Hetvenedik szü letésnapomra az AB-ART kiadó kiadja úgymond a „legszebb ver-
seimet”. A válogatást Füzi Laci csinálta, s úgy látom, könyveimben ô is elsôsorban
az „egzisztenciális ihletésû” verseket kereste s „fûzte” (fûzi Füzi!) ciklusokba.
Helyesen az C97D-ben megjelent Érintések címû kötetem verseivel kezdi. Én való-
jában csakugyan ezzel a kötetemmel debütáltam, az elsô két kötetem csak afféle
torokköszörülés volt. Úgy tûnik, késôn érô fajta vagyok, tulajdonképpen az akko-
ri húszévesekkel (Varga Imrével, Tóth Lacival, Kulcsár Ferivel) indultam, akik
nálam tizenöt évvel fiatalabbak voltak, s akiket két évvel korábban (C97B-ben) én
gyüjtöttem antológiába, s indítottam útnak.

Az Üres Titok

Március 1B. Ha a kegyetlenségig ôszinték akarunk magunkhoz lenni, akkor be
kell ismernünk: a magyarság a népvándorlásból visszamaradt gyülevész népség in -
tegrációja, de az integráció még mindig nem fejezôdött be. S az annyira áhított,
szor galmazott nemzeti egység a mai körülmények között egyre reménytelenebb,
mert közben az európai trend megfordult: a mi aktuális „pozitív utópiánk” egy
egységes európai tudat kialakítása, illetve az annak útjában álló klasszikus nemzet-
tudatok dezintegrációja. De egyébként is: a család mint intézmény is széthullóban
van, a nemzedékek között nincs kapcsolat, a szájhagyományon alapuló családi
múlt képzôdés ellehetetlenül, s ez is a „nemzetségként” értelmezett nemzet ellené-
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ben hat. Havel írja valamelyik, C969 és 79 között, két börtönlét szünetében szüle-
tett esszéjében, hogy a börtönben döbbent rá, ô is mennyire cseh, mennyire érti
a cseh köznép történeteit, börtönanekdotáit. A mai fiataloknak már nincsenek „tör-
téneteik”, mindegy nekik, hogy Budapest vagy Prága börtönei fenyegetik ôket.
A mai fiatal íróinkat Dedinszkynek és Durmus Árejsznek hívják, nevükkel is de -
monstrálják, hogy ôk származásukat tekintve nem magyarok, nem tagjai semmifé-
le közösségnek. (Radnóti Miklós még tudta, hogy az írónak a neve is a mûve ré -
sze, s ha a mû magyar nyelvû, akkor az feltételezi a magyar nyelvi közösség létét,
amely számára a nem beszélô név – ha nem szándékos idegenséget fejez ki –
funkci ótlan egzotikum a mûben.) Dávidházi Péter Toldy Ferenc kapcsán bizony-
gatja a magyar nemzet „szerkezeti anomáliáját”, szóvá téve, hogy a C9. század
közepén a közösségi „mi”-t az az irodalomtörténész írta le a legtöbbször, akinek az
apja még magyarul sem tudott. Schedel Ferencnek a közösségképzô Toldi-törté-
netek voltak a meghatározóak (feltehetôen azért választotta a „Toldy” nevet), Dá -
vidházi Pé  ternek már a dezintegráló (idegen) eredeti családnevek a fontosak. Az
orosz Alek szandr Melihov írja egyik regényében, hogy a nemzeti közösséget
a közös illúziók, a kollektív ábrándképek kovácsolják össze, a racionális motívu-
mok vi szont az em bereket csak szétválasztani képesek. Nem akarok vészmadár
lenni, de ez a Meli hov elme hetne magyar Kasszandrának!

Március 1C. Olvastam valahol, hogy gyengül a föld vonzereje. Mármint a gravitá-
ció. Ha igen, akkor nemcsak valóságosan, hanem képletesen is gyengül – teszem
hoz zá. Szülôfalumban s szerte Közép-Európában a termôföldek hektárjai hevernek
par lagon. Gyermekkoromban még nemegyszer vér folyt egyetlen elszántott ba ráz -
dáért, ma a földtulajdonlási ösztön már a parasztban sem él. Továbbá: amennyiben
már nem a földbôl élünk, holnap simán a Marsra telepíthetnének bennünket, az
emberiség számára ez nem jelentene különösebb megrendülést. (Föltéve persze,
ha csúcstechnikáját is magával vihetné.)

Március 19. A Kossuth-díj intézménye is csak „állatfarm”: vannak benne egyenlôk
és egyenlôbbek. Tavaly hárman kaptuk meg a nevezetes szobrocskát (Kraszna -
horkai László, Bertók Laci s jómagam), az idén öten (Buda Ferenc, Eörsi István,
Székely Magda, Sándor Iván, Závada Pál). Tavaly a kutya sem szólt a friss díjazot-
takhoz, idén mind az ötöt megszólaltatta a rádió Irodalmi Újsága.

Március AF., Húsvét vasárnapja. Et resurrexit tertia die, mondja Pilinszky, de ben-
nem egyáltalán nincs feltámadás. Halál van bennem és régi drámák. Helénke,
a hetvenkilenc éves (nálam kilenc évvel idôsebb) fekvô beteg nôvérem tegnap te -
lefonált, Budapestrôl. S nekem ilyenkor mindig az az érzésem, hogy már a túlvi -
lág ról hív. Ritkán látom, élettevékenysége csaknem a nullával egyenlô, mi külön-
bözteti meg hát a hazajáró lélektôl? Most azonban nagyon is eleven dolgokról
mesélt: közös múltunk egy drámai darabjáról. Falunk mindenható szlovák „ko -
misszárja” C9F7-ben azért tette rá családunkat a Szudéta-vidékre deportálandók lis-
tájára, mert Helénke (aki akkor csinos, húszéves hajadon volt) nem kívánt férjhez
menni hozzá. S nem valami magányos vállalkozás volt a Magyarországra menekü -
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lé sünk sem, hanem menekült a fél falu, méghozzá szervezetten, szekérkaravánok-
ba zárkózva s felfegyverkezve. Kisrétpusztán raktak le bennünket a hóba, s ott
várakoztunk, míg a pogonyiak (Pogony szomszéd falu volt a határ magyar olda-
lán) meg nem szántak bennünket, s szintén ökrösszekereken falujukba nem
menekítettek. – Az említett komisszár egyébként köztörvényes bûnözô volt (még
a „ma gyar idôkbôl” a falunkban maradt Pásztor Ferenc nevû tanító lakásának
egyik szobáját foglalta el, abban lakott), ellopta Lagvanec (a helyi csendôrparancs-
nok) egész havi fizetését (amikor az egyszer részegen feküdt nála), s a tanító két
fiára fogta az ügyet, akiknek aztán a nyomozók véresre verték a talpukat, hogy
vallják be a „tettüket”. Lagvanec meg másnap megismerte a komiszárnál a pénzét
(mert elôtte megjelölte a bankókat), s kitudódott a sötét ügylet. – Kész rémregény,
amely nek folytatása a következô: cseng a telefonom, most, DBB5 húsvétjának va -
sárnapján, Pozsony egyik lakónegyedében, s az egykori Pásztor tanító fia, a ma
már nyolcvankét éves Pásztor Emil jelentkezik. Ô Magyarországon él, de a barát-
nôje pozsonyi, és most, itt járván s tudván, hogy én is itt lakom, valakitôl megsze-
rezte a telefonszámomat. Felkerekedem, s megyek vissza az idôben jó fél évszáza-
dot. Aztán ülünk egy másik pozsonyi bérház tizenharmadik emeletén, s emléke-
zünk: Emil pontról pontra visszaigazolja a nôvérem emlékeit. A komisszárt, a részeg
Lagvanecot, az ellopott pénzt, a véresre vert talpakat. Ülünk, s azon me rengünk,
hogy a történelmi idôt ma a regények egész sora állítja megismerhetet lennek.
(Grendel Galerijét Emil is ismeri és nagyra értékeli.) De van olyan egyáltalán, hogy
történelmi idô? – kérdezi Emil. Nem tudom – mondom – , de az, sajnos, nagyon
könnyen elképzelhetô, hogy valahol, a magasban egy égi kalkulátor számol,
összead, kivon és szoroz, majd jelenti, hogy mivel a véres talpak száma ennyivel
és ennyivel kevesebb, mint amennyi az érvényes történelmi idôhöz szükségeltetik,
meg kell ismételni a huszadik századot.

Március A8. Szerb Antal mintha Eco regényeibôl (fôleg a Foucault-ingából) tanult
volna: rózsakeresztes filozófiát, Fludd doktort, alkímiát. A baj csak ott van, hogy
Szerb Antal jóval elôbb élt, mint a rafinált olasz, és elôbb írta meg például
a Pendragon legendát, mint ahogy Umberto Eco a Foucault-ingát. Az nem való -
színû, hogy Eco a Foucault-inga megírása elôtt ismerte volna a Pendragon legen-
dát, az viszont szinte biztos, hogy a Pendragon legendának és az Utas és holdvi-
lágnak, paradox módon, a Rózsa neve és a Foucault-inga törte az utat a kései
világhírnévhez. – De hogyan kerültem én most, hirtelenjében Eco, a Foucault-inga
és Szerb Antal közelébe? Ahogy mostanában (tanácstalanságomban) elég gyakran,
az elôbb is találomra emeltem le a könyvespolcomról egy könyvet, s az Francois
de La Rochefoucauld Gondolatokja volt. Benne mottóval („Erényeink többnyire
csak álcázott bûnök”), amelytôl annyira találva éreztem magamat, hogy  meg sem
álltam, míg a könyv végére nem értem („...ne használjunk olyan szavakat, ame -
lyek nagyobbak annál, amire vonatkoznak”). Az egykori La Rochefoucald-ról az -
tán a tegnapi bölcselô Foucault jutott eszembe: elmerengtem a strukturalista gon-
dolkodó azon kijelentésén, hogy Sartre volt az utolsó filozófus, s azt követôen,
hogy A lét és a Semmi szerzôje C95B-ben átnyergelt a politikára, megszûnt a filozó-
fiai gondolkodás. Megszûnt?, na nem!, dehogyis szûnt meg, csak átalakult, ahogy
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keserû malíciával a marxista iskolákban szoktuk mondani anno, mirôl is?, az anyag -
ról?, az energiáról? – egymás között leginkább a kommunista hatalomról. S itt lé -
pett a tudatküszöbömre, sôt csapta ki az ajtót sarkig, pszeudofilozófiáit harsogva
Um berto Eco, a tudós bohóc és regényíró. A Foucault-inga kôként nyomja a gyom -
romat, máig sem tudom, hogy tkp. mirôl is olvastam benne, csak a filozófiai klisék,
a hasszaszínok, az alkimisták, a rózsakeresztesek, a druidák kavargására emlék -
szem, s arra, hogy három szerkesztô a számítógépeiken valami Világtervet (af fé le
isteni teremtésprogramot) kívánnak kreálni, amelynek végül maguk is csaknem
pórul járt szereplôivé válnak. Ami pedig a filozófiájukat illeti, csak a Hagyma,
a Meghámozandó Mindenség, az Üres Titok végsô struktúrájának a közhelyéig jut-
nak. Szóval dehogyis szûnt meg a filozófia, csak alaktalan regényekké, végtelen
hosszúra nyúlt esszékké (Eco, Pynchon, Barthelme, Borges, Derrida, Kundera) ala-
kultak. S A Foucault-ingánál a Pendragon legenda, azt kell mondanom, sokkal
jobb, élvezetesebb, mert Szerb Antal úgy dolgozik ugyanabból az anyagból (misz -
tika, ezotéria, tudomány, szabad asszociáció), mint Eco (s ezért asszociáltam
A Foucault-ingáról a most éppen reneszánszát élô Szerbre), hogy közben „nem
hasz nál olyan szavakat, amelyek nagyobbak annál, amire vonatkoznak”, azaz
nem akar komoly filozófiát is nyújtani, marad a puszta mesélésnél és a mesélés
öröménél.

Április B. Tegnap este, fél tízkor meghalt a pápa. Az utolsó szava (mondja a tévé-
bemondó) az volt, hogy Amen. A halál kiemelte a szót a közül a sok százezer
egyéb szó közül (mondom már én), amely II. János-Pál száját életében elhagyta.
„Mert ami volt, annak más távlatot ád a halál már”. Milyen távlatot ád ennek az
„amen”-nak a pápa halála? A héber szó eredeti jelentését nem ismerem, a biblia
általában erôsítô formulaként használja („úgy van”, „úgy legyen”), rendszerint az
ima végét erôsítik, jelzik vele, de az Istenhez fordulás aktusát is erôsítheti a szó. II.
János-Pál a halála elôtt valószínûleg hangtalanul imádkozott, s imájának a végét
hangosan is kimondta. Akárhogyan erôlködöm, nem tudok a szónak bölcsebb
jelentést tulajdonítani az éppen távozó pápa szájában. II. János-Pál erkölcsi nagy-
ságát, bátorságát, vallás- és emberiségegységesítô szerepét nem vitatom, de nagy
formátumú gondolkodó s nagy formátumú ember sosem volt. Rómában állítólag
mégis öt millió zarándok s a nagyvilágban a hívôk megszámlálhatatlan tömege
gyászolja. Halála hírére, teszi még hozzá a tévébemondó, Lengyelországban érez-
hetôen visszaesett a bûnözés, Walęsa és KwaBniewski kibékültek, a hívek milliói
kérik a pápa szentté avatását. Mi lehet a magyarázata ennek a nagy nép sze rû -
ségnek? Szerintem nem maga a pápa, hanem az emberi (és égi) nagyság hiányától
szenvedô emberiség. A lengyel Karol Józef Wojtyłával az történt, ami harminchét
évvel ezelôtt a csehszlovák Dubčekkel: a történelemnek kellett egy hôs, s Dubček
volt kéznél. Úgy lett belôle szimbólum, hogy semmi hôsi, sôt semmi néven neve-
zendô nagyság nem volt benne. Wojtyłából, a meglehetôsen bátor és tisztességes
kis emberbôl is így lett (leendô) szent: az (új) Megváltót áhító emberiség olyan
nagyságot, olyan idolt formált belôle, amelynek az aureólájában ô egy kicsit bizony
lötyög. 69



Április 1A. Hát történgetnek lassan a dolgok. Ha nem is valami Teremtésprogram,
Vi lágterv vagy a kôkori kelta menhirek alkotóinak, a babiloni mágusoknak,
a Templomos Lovagoknak, Szép Fülöpnek és a szabadkômûveseknek az össze -
esküvése szerint. (Nem hagyott nyugodni a múltkor A Foucault-inga. Elôvettem,
böngészgettem, kerestem benne a bizonyítékokat abbéli sejtésemhez, hogy Eco az
elképesztô gondolatrendszereit nemcsak az újabb kori összeesküvési elméletek és
ezoterikus világtervek paródiájának szánja, hanem komolyan is gondolja kicsit,
mert aki olyan fokon örül a saját elmésségének, mint ô, az szenvedélyével bizo -
nyos létet is ad eszméinek. Ítélje meg mindenki maga: ha egy rögeszmét ilyen
fokon és 77E könyvoldalnyi terjedelemben dédelgetnek, nem kezd-e az létezni, ha
máshol nem, hát legalább azon a bizonyos 77E oldalon: „Gyúrtuk, formálgattuk
a Tervet, s a Terv puha agyagként, engedelmesen alakult a mesemondó szeszélye -
ink szerint. Azokon a bizonyos álmatlan éjeken fedezték fel a templomosok a titkot,
nyeregtársaik férfias ölelésében, sivatagi számum könyörtelen süvítésének közepet-
te. Apránként szerezték meg azoktól, akik tudták, miféle kozmikus koncentrálóké-
pességgel bír a mekkai Fekete Kô, a babiloni mágusok hagyatéka – mert az most
már nyilvánvalóvá vált, hogy Bábel tornya nem volt egyéb, mint egy sajnos elsietett
és tervezôinek elbizakodottsága miatt megérdemelt kudarcba fúló kísérlet a világ
leghatalmasabb menhirjének a megépítésére, csakhogy rosszul számítottak a babi-
loni építészek, mert mint Kircher atya is kimutatta, ha megépül a legteteje is annak
a toronynak, bizonyos, hogy a roppant súlya kilencven fokkal vagy még annál is
többel elfordítja a föld tengelyét, és akkor a mi szegény földtekénk azon kaphatta
volna magát, hogy nem is ám keményen magasba meredô ithüfallikus koronát
kapott, hanem mihaszna féregnyúlványt, fityegô mentulát, lelógó majomfarkat,
antarktiszi Málkhút szédítô mélységeibe veszô sekhinát, petyhüdt pingvin-hierogli-
fát. – Jó, jó, de hát mi az a titok, amire a templomosok rájöttek? – Nyugalom, azt is
ki fogjuk találni. A világ teremtéséhez is hét nap kellett. Próbálkozzunk.” A legne-
mesebb gyönyör a megértés öröme – mondta valamikor Leonardo da Vinci, Um -
berto Eco nagy földije. Eco úgy örül, mint a gyermek, hogy valamit megérteni vél.
Azt, amit ô maga talált ki. Kitûnôen érzi magát a saját gondolatrendjében, saját
anyagában. Mint pók a hálójában.) Szóval történgetnek a dolgok, tegnap Ko -
máromban voltam, pontosan a határidô naptáram elôjegyzése, az én Nagy Tervem
szerint. (De ha nekem van Tervem, miért ne lehetett volna a babiloni mágusoknak
s a templomosoknak is! Ôrület! Nem vagyok képes tovább lépni,  leírni, amit ere-
detileg terveztem: a tegnapi napomat. Én is teljesen becsavarodtam. Ecótól.
A Templomosoktól. A Rózsakeresztesektôl.) A Tiszti Pavilonban volt a költészetna -
pi József Attila-ünnepség (ahol C95C-ben, C6 éves koromban elôször láttam élô
költôt, úgy hívták: Bábi Tibor, aki az akkori szlovákiai magyar költészet legtehet-
ségesebb poétája volt, késôbb, sajnos, engesztelhetetlen pártideológus lett belôle;
a Pavilonban katonaruhában mondta a verseit). A komáromi ókonzervatív közön-
ségnek nem nagyon tetszett, amit József Atila osztott személyiségérôl mondtam.
S maga József Attila sem nagyon tetszik nekik, itt az író még mindig Jókai Mór, s az
utolsó modern költô, aki a városban hosszabb ideig idôzött: Csokonai Vitéz
Mihály. Az exkurzióm legmaradandóbb élménye a színház új épületének a felfede -
zése: nem is sejtettem, hogy Komáromban ilyen tündérvárat építettek Thaleiának.
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Kerestem V. Emesét, a dramaturgot, hogy végre most már valljon színt: mi lesz
a Faustusommal. Nem sikerült vele találkoznom. Hónapokkal ezelôtt ugyanis be -
küldtem a színházba a lassan már könyv alakban is megjelenô verses drámámat,
a Faustus Prágábant, s képtelenek rá válaszolni. Apropó: Faustus! Azt nem sikerült
kinyomoznom, hogy a Szerb Antal–Umberto Eco virtuális vetélkedésben ki profitált
kibôl, de az biztos, hogy kutakodásom közben én lettem a nevetô harmadik: drá-
mámban bôségesen merítettem a Pendragon legendából s A Fou cault- ingából is.
Korunk ezotériamániájától én sem maradtam mentes.

GÖMÖRI GYÖRGY

Ügyeim  Gombrowicz-csal

Igen, a cím szándékos: Eörsi István írt majd húsz éve egy könyvet, aminek az Idôm
Gombrowiczcsal címet adta. Ebben a könyvben sokkal több szó esett magáról az
ön tudatos és kissé megalomániás magyar szerzôrôl, mint Witold úrról, ezért adtam
an nakidején az Élet és IrodalombanC egy kissé gúnyos címet a könyvvel foglalkozó
re cenziómnak. De most nem csak arról az élményrôl szeretnék beszámolni, amit
ben nem Witold Gombrowicz mûveinek olvasása keltett, hanem még néhány
egyéb dologról: kapcsolatomról Gombrowicz-csal, valamint kisérleteimrôl, hogy
ezt a rendkívül eredeti írót két nyelven és több országban népszerûsítsem. Más
szó  val: Gombrowicz talán megér egy ilyen eklektikusan összegezô tanulmányt.
Hol is kezdjem: alighanem C957–58-ban. Mint a magyar forradalom leverése

után Angliába vándorolt ifjúnak, nekem megadatott az a rendkívüli szerencse,
hogy szinte megszakítás nélkül folytathattam hazai tanulmányaimat. Negyedéves
len gyel-magyar szakos bölcsészként hagytam el az országot és C957 ôszén felvet-
tek az oxfordi egyetemre ösztöndíjas kutatódiáknak. Bár kutatási témám az C9F5
utá  ni lengyel és magyar költészet volt, különös tekintettel a költôk politikai ál -
lásfoglalására és a kommunista párt egyeduralmával való szembeszállásra, azért a
modern lengyel és magyar próza is érdekelt, s igyekeztem minden új lengyel kiad-
ványt megszerezni. Ebben különös segítségemre volt a Congress for Cultural Free -
dom nevû szervezet, illetve annak Párizsban dolgozó lengyel embere, Konstanty
(„Kot”) A. Jeleński. Tôle kaptam meg egymás után Witold Gombrowicznak az
emig ráns Instytut Literacki kiadásában megjelent mûveit, s így történhetett, hogy
az elsôk közé tartoztam, akiknek Nagy-Britanniában C967-ben már némi fogalmuk
volt arról, mekkora író ez az C9E9-ben Argentínában rekedt különös „ál-emigráns”.
Ek kor, pontosabban C967 májusában Gombrowicz megkapta a Prix Formentort,
egy jelentôs nemzetközi irodalmi díjat és a Times címû lap egész Londonban nem
talált embert, aki valamit tudott volna mondani az illetôrôl. Akkoriban a birming-
hami egyetem egyik kutatóintézetében dolgoztam, ott hívott fel a Times, és legna-
gyobb meglepetésemre leközöltek tôlem (névvel) a lapban néhány mondatot
Gombrowiczról. A lap európai irodalomban kevésbé tájékozott olvasói alig akar-
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ták elhinni, hogy létezem, meg is jelent ott pár nap múlva egy levél, hogy biztosan
ki talált figuráról van szó, mert micsoda abszurd gondolat az, hogy egy bizonyos
„George Gomori” (persze így, pontok nélkül) éppen Birminghamben nyilatkozik a
len gyel emigráns Gombrowiczról?
Ettôl a kis sikerélménytôl annyira felbuzdultam, hogy ambiciózus fiatalemberként

írtam egy levelet az akkor már Argentínából Franciaországba költözött Witold Gomb -
rowicznak, megkérve tôle Ślub (Esküvô, vagy Menyegzô) címû színdarabjának, vala-
mint a Kultura címû folyóiratban folyamatosan közölt naplójának fordítási jogait. A
válasz hamarosan megérkezett, C967. augusztus ötödiki keltezéssel. Gomb  rowicz
levele elég lakonikus, de ugyanakkor barátságos is volt. Witold úr az alábbiakat írta:
„Tisztelt Uram,
nagyon örülök, hogy Önben egyszerre találtam olvasóra, kritikusra és fordítóra.

Nagyon szivesen adok Önnek felhatalmazást a Alub és a Napló magyar nyelvre for-
dítására 19EF. szeptember elsejétôl kezdôdôen két évre.D

Ami a szerzôi jogokat illeti, amelyekrôl írt levelében, azokról elvbôl senkinek sem
mondok le. Viszont amennyiben a Alub-ot játszanák magyarul, illetve a Napló
meg  jelenne nyomtatásban, akkor az az Ön fordításában fog megjelenni, mint arra
fel hatalmazott fordítónak.

Még egyszer nagyon köszönöm kedves szavait, sok üdvözlettel,
Witold Gombrowicz

U.i. Persze a jelenlegi helyzetben nem tudom meggátolni, hogy valaki más Ma -
gyarországon ne készítsen fordítást – ezért nem vállalok felelôsséget.”E

Gombrowicz utóirata nem csak az emigrációban élô szerzô optimizmusára, de
bizonyos naivitására is fényt vet. Igaz ugyan, hogy rajtam kívül Gombrowicznak
Magyarországon is voltak olvasói és hívei, olyanok, mint a lengyel irodalom kivá-
ló tudós fordítója, Kerényi Grácia, de C967-ben és még utána hosszú évekig szó
sem lehetett arról, hogy egy emigráns lengyel szerzô mûveit kiadják. Egyik szín-
darabját, az Operettet ugyan C977-ben bemutatta a Vígszínház, de olyan rendezés-
ben, ami elhalványította ennek a szellemes történelemparódiának kommunista-
ellenes mondandóját, túlerôsítve a darab antifasiszta és ifjúságimádó vonalát. Eb -
bôl az elôadásból a legtöbb nézôben leginkább alighanem Albertynka alakja ma -
radt meg, aki a darab végén anyaszült meztelenül „feltámad” – ezt a szerepet a bá -
jos Peremartoni Krisztina játszotta, úgy tetszik, kivételes sikerrel.
Ami engem illet, a több kötetes Napló túl nagy falatnak bizonyult, a Gombro -

wicztól megszerzett engedély ellenére csak egy kicsi, bár frappáns részét fordítot-
tam le magyarra: ez a Párizsról és Berlinrôl írt fejezet volt, amit az újvidéki Híd
közölt C97C márciusi számában. Itt meg kell állnom egy pillanatra, hogy méltassam
a rendszerváltás elôtti Híd rendkívüli szerepét a modern lengyel és általában a mo -
dern európai irodalom magyar nyelvû népszerûsítésében. Szerkesztôi, Major Nán -
dor, Pap József, majd Ács Károly örömmel vállalták fel ezt a feladatot, így fordít-
hattam ennek a Magyarországra kevés, de az emigráns sajtónál mégis sokkal több
példányban legálisan bejutó folyóiratnak T.S. Eliot-ot csakúgy, mint Zamjátyint,
Bo risz Paszternákot csakúgy, mint Leszek Kołakowskit. Gombrowicz természete-
sen illett ebbe a mezônybe, sôt amikor darabjait elkezdték játszani Lengyel or -
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szágban, majd Jugoszláviában, felkeltette a fiatalok figyelmét. Így történhetett,
hogy egyszer, amikor Újvidéken jártam, alighanem C97F-ben, Tolnai Ottó, aki ak -
kor már tár saival megindította a Hídnál merészebb szövegeket is közlô Új sympo-
siont, ká vézás közben hozzám fordult: „Nem fordítaná le a lapnak Gomb rowicz
Es küvôjét? Nagyon örülnénk, ha tudnánk közölni ôt magyarul is”. 
Azonnal kötélnek álltam, csak idô kellett a fordításhoz. Ezt C97F ôszén terem -

tet tem meg magamnak, amikor Bécsben töltöttem egy hosszabb egyetemi szabad-
ságot (egy trimeszternyi „sabbatical”-t) osztrák feleségemmel és két kislányommal.
Még abban az évben elkészült fordításom, amit aztán C975Aszeptemberi, CD5. szá-
mában (azt hiszem Menyegzô címmel) közölt az Új symposion. Ez volt Gombro -
wicz elsô magyarra fordított színdarabja két évvel késôbb az Operettet egy általam
nem ismert hazai fordító ültette át.
De mivel a cambridgei egyetemen ekkortájt már modern lengyel irodalmi kur-

zust is tudtam indítani, s ebben kiemelt hely jutott Witold Gombrowicznak, elôa -
dá saim szövegébôl szerkesztettem egy tanulmányt, ami meg is jelent The antino-
mies of Gombrowicz címen a Modern Language Review címû folyóiratban (Ja nuary,
C978), majd évekkel késôbb közöltem Magnetic Poles címû könyvembenF is, ami a
modern lengyel irodalom számomra legérdekesebb alakjaival foglalkozott. Ennek
a maga nemében úttörô jellegû tanulmánynak legfontosabb tézise az volt, hogy
Gombrowicz szinte mindegyik színdarabja és regénye egy-egy testrész, illetve
annak mûködése körül forog, A Ferdydurke egyik fejezetében ez a gęba, vagyis a
pofa, a másikban a łydka, a nôi láb, míg az Operett „forradalmi” felfedezése az,
hogy az urak lába ugyanolyan, mint a szolgáké. A Ślub fôszereplôje pedig a Her -
ceg ujja, amivel megérinti („megszentségteleníti”) a Királyt.
Miközben Gombrowiczot mint színdarabok íróját méltattam, nem feledkeztem

meg a novellistáról sem: a Híd C978. szeptemberi számában rövid esszében írtam
Wi told úr elbeszéléseirôl, s egy Ünnepi vacsora címû, kései, kicsit bizarr novelláját
le is fordítottam az írásaimat mindig szívesen közlô folyóiratnak. Arra már nem
tud tam elszánni magam, hogy egy regényének nekivágjak, különben is hallottam,
hogy Kerényi Grácia már dolgozik Gombrowicz elsô és lengyel földön leg nép sze -
rûbb, roppant mulatságos regényének, a Ferdydurke-nek magyar fordításán. C98B.
feb ruár D6-i levelében Grácia ezt írja nekem Angliába: „el vagyok merülve a Fery -
durke fordításában nyakig”. Be is fejezte hamarosan, így hát amikor a Nagy vi -
lágban alkalom nyílt Gombrowicz bemutatására, a lap ott már egy részletet kö zölt
ebbôl a fordításból.
Mivel a hetvenes években félig már „persona grata” lettem Magyarországon, sû -

rûn írtam és fordítottam a Nagyvilágnak. Így hát C978-ban felvetettem Kiss Gy.
Csabának, aki a lengyel rovatot szerkesztette, hogy kellene a lapban egy Gomb ro -
wicz-bemutatást csinálni, hiszen Lengyelországban már évek óta játsszák darabjait
(bár összes mûveit még mindig nem adják ki). Következô évben megírtam azt a
rövid esszét Gombrowiczról, amit aztán a Nagyvilág egyik C98B. évi számában kö -
zölt is, Kerényi Grácia már említett Ferdydurke-betétjével együtt. Számos magyar
író persze már korábban hallott Gombrowiczról, akit németül vagy franciául olvas-
tak, Nádas és Esterházy is nagyra tartották a szerzôt, de a külföldi irodalom iránt ér -
deklôdô magyar átlagolvasónak ez volt az elsô bepillantás Witold úr univerzumába.
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De még az C98B-as Nagyvilág-blokk elôtt történt valami, amit akkoriban nem
akartam nyilvánosságra hozni, de ami az igazat megvallva eléggé felbosszantott.
Még C978 végén, Budapesten valaki jelentette, hogy Kaposvárt készülnek az Es kü -
vô bemutatójára, de úgy tudja, a darabot nem én, hanem valaki más fordította. Ír -
tam a kaposvári színháznak, megemlítve, hogy ennek a darabnak a magyar fordí-
tására engedélyem van magától a szerzôtôl, illetve Párizsban élô özvegyétôl, s
hogy kértek-e ôk engedélyt az újabb fordításra, amit a hír szerint Spiró György ké -
szí tett el. Erre a levélre a kaposvári színház akkori dramaturgja, Eörsi István vála-
szolt egy udvarias, de lényegében elutasító levélben.
Sejtettem, hogy Eörsi (akivel már évekkel korábban voltak nézeteltéréseim) is -

merte az Uj symposionban közölt fordításomat, de nem tudtam, milyen kifogása
volt ellene. Levelébôl kitûnik, hogy nem tetszett neki, hogy a lengyel szereplôket
„ho nosítottam”, vagyis magyar névvel láttam el, továbbá, hogy bár a darab közna-
pi beszédének visszaadása „kiválóan” sikerült, a szófacsarásos mondatok megol-
dásai kevésbé nyerték el Eörsi tetszését. Ezért, meg aztán mivel Spiró „kéznél
volt”, a darab rendezôje (Ács János) „a színház vezetôivel egyetértésben” úgy dön-
tött, majd Spiró elvégzi a szövegen „a szükséges simításokat”.
Nem hasonlítottam össze fordításomat Spiró szövegével, tehát nem tudom,

mennyit változtatott rajta a kitûnô regény- és színdarabíró. Úgy gondolom, ha csak
a neveket kellett volna vissza-lengyelesíteni, illetve néhány helyen belejavítani a
szö vegbe, a színház nyugodtan felkérhetett volna engem, a Gombrowiczhoz ha -
sonló nyugati emigránst, ezek elvégzésére. De még ha Spiró (aki késôbb azt állí-
totta, nem ismerte fordításomat) szövegében jelentôsen eltért is az én szövegem-
tôl, a színháznak illett volna engem megkeresni és valamilyen módon jelezni,
hogy itt nem egy „úttörô” jellegû Gombrowicz-fordításról van szó… Mindenesetre
Eörsi óvott tôle, hogy a fordítási jogra való hivatkozással letiltassam a már közelgô
be mutatót, amire már Kaposváron a színlapokat is kinyomtatták, s ebben persze
teljesen igaza volt. Nem tudom, a darabnak sikere volt-e, de azért levontam a kon-
zekvenciákat: a Nagyvilágban ugyan közölhetek, de magyar színháznak, légyen az
kaposvári vagy budapesti, nem kell a munkám. Amirôl egy pár évvel késôbbi hi -
vatalos ejnye-ejnye jut eszembe, az, hogy amikor az Élet és Irodalomban megjelent
egy lelkes méltatás új verseskötetemrôl, a Pártközpontból leszóltak a lapnak, hogy
„ezek az emigránsok közölni ugyan közölhetnek itthon, de ne dicsérjük ôket túlsá-
gosan”.
Nem vagyok bosszúálló természetû, de amikor Eörsi Pista ezek után kiadott

egy könyvet (állítólag) Gombrowiczról, ami nagyrészt a saját ügyeirôl és komp -
lexu sairól szólt, akkor az Élet és Irodalom felkérésére nekiduráltam magam egy
olyan kritikának errôl a könyvrôl, amit, ahogy azt szokás mondani, a szerzô „nem
tesz ki az ablakba”. Eörsi Gombrowiczot németül olvasta, a lengyel irodalomról,
mint olyanról, és ebben Gombrowicz helyérôl csak halványlila fogalma volt és
külön feldühített, mikor ebben a könyvben úgy nyilatkozott a teljes nyugati ma -
gyar irodalomról, hogy abból szerinte egyetlen embernek tett jót az emigráció és
ez – George Tábori, sikeres angol nyelvû színdarabok Amerikában élô szerzôje!
Ezt ak  kora szemtelenségnek (vagy elfogultságnak) tartottam, hogy Witold Gomb -
rowicz ürügyén bizony jól odamondogattam hajdani iskolatársamnak, Pistának.
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Végülis Gombrowicz, a magyar írói elit kedvence lassan eljut a szélesebb olva-
sóközönséghez, ez Pályi András eléggé fel nem becsülhetô érdeme, mivel hosszú
évek munkájával lefordította a Napló elsô kötetét és úgy tûnik, most folytatja a
további kötetek átültetését. Én késôbb még egyszer visszatértem Witold úrhoz,
legalább egy tárca erejéig: ez a Még mindig Gombrowicz címû írás olvasható az
Iro  dalmi Jelen által kiadott kis tárcagyûjteményemben.5 Úgy gondolom, Gomb ro -
wiczot érdemes olvasni azoknak, akik azt hiszik, hogy Magyarország a világ köze-
pe és a magyar a nagyvilág legtehetségesebb népe, kackiás, magukat illegetô, ám
szûk látókörû politikusairól nem is beszélve, de érdemes olvasni azoknak is, akik
csak jó szövegeket várnak  egy olyan outsidertôl, aki egyszerre elszegényedett len-
gyel nemes úr és a strukturalizmus zászlóvivôje, s akit ma már a huszadik század
második felének legnagyobb európai írói között tartanak számon az Atlanti Óceán
mindkét oldalán.
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tanulmány
BACSÓ BÉLA

Hit és egzisztencia
KIERKEGAARD ÉS HEIDEGGER

„We would rather be ruined than changed,
We would rather die in our dread

Than climb the cross of the moment
And let our illusions die.”

(W.H. Auden – The Age of Anxiety)

Kétségtelen tény, hiszen maga Heidegger utalt rá, hogy kezdeti gondolati teljesít-
ménye lényeges indíttatást kapott Kierkegaardtól. Ugyanakkor már a Lét és idô uta-
lásai elôtt is egyértelmûen elhatárolta saját megközelítését Kierkegaardétól, amit
alapvetôen teológiainak tekintett. A legkevésbé sem érdekel, hogy mi volt ennek
a feledésre ítélô olvasatnak a tényleges motívuma, már az is elegendô, hogy filo-
zófia és teológia között a határokat mindig is jól ôrizték. Heidegger így írt A fakti-
citás hermeneutikája címû C9DE-as freiburgi elôadásában: „Erôs indíttatások az
alábbi értelmezésekhez Kierkegaardmunkájából. Ám az elôfeltevések, a kiindulás,
a kifejtés módja és a cél alapvetôen különbözô, mivel könnyedén veszi magát.
Alapvetôen semmi sem volt számára kérdéses, csak a saját reflexió (kiem. – B.B.),
amit ûzött. Teológus volt, aki belül állt a hiten, s alapvetôen kívül a filozófián. A
mai helyzet más.”C A megfogalmazás egyfelôl igazolja Kierkegaard jelentôségét az
egzisztencia kérdésének kezdeti kibontásában, másrészt mind a kiindulást, mind
pedig annak célját elhatárolja a sajátjától. A végsô elválasztás A fenomenológia és
teológia címenD ismert elôadásban a következôképpen hangzik: nincs keresztény
filozófia, vagyis Heidegger a teológiát megelôzô ontikus-prekeresztény tartalmak
formális felmutatással elérhetô ontológiai korrektívumának tekinti a filozófiát.
Heidegger már A vallás fenomenológiája bevezetôjében a fenomenológiai meg-

közelítés centrumába állította a formális felmutatást (die formale Anzeige) és ezzel
az eljárásával egy döntôen új megközelítésmódot javasolt, mint maga fogalmazta:
egyszerre nyitva meg a (vallási) fenomén tapasztalásának és a benne tapasztaltnak
a mozgásterét, azaz állandó nyitottsággal arra, amit (Was – Gehalt), ahogy (Wie –
Bezug) és hogy azt miként (Wie – Vollzug) lehet kibontani a verbum internum
értelmébenE vett fenomén értelemegészeként. Vagyis az a szó, amiben és ami által
inkább van az ember a maga viszonylatában, mint minden olyan beszéddel, ami
csak a kitérést segíti. Heidegger éppen a Páli levelek fel nem ismert értelmét, vagy
inkább feledett értelmét állítja hallgatói elé, amivel nem csak azt nyilvánítja ki,
hogy „keresztény világnézet merô értelmetlenség (ein Widersinn)”, hanem azt is,
hogy itt olyan módon mehet végbe, vihetô végbe a jelentésadás, hogy minden fel-
függesztett vonatkozást ismételten ki kell bontani. A Rómabeliekhez írott levél
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(Rom. 8,6) szöveghelyét értelmezve írta HeideggerF hogy még a testi mivoltában
értett és magát értô ember (szarksz) olyan lelkület (phronema=Gesinnung), ami a
környezô világ faktikus összefüggésében bomlik ki, addig a pneuma felôl elgon-
dolt ember (anthroposz pneumatikosz) állandóan az élet meghatározott sajátossá-
gának átadott. Ebben az értelemben fordult a Heidegger páli olvasatának elköte-
lezett Rudolf Bultmann5 erôs kritikai éllel egyik levelében Karl Barthhoz, kiemelve,
hogy Pál szavai, amelyeket a hallgatósághoz intézett, képesek voltak megszólítani
a hallgatót egzisztenciájában, úgy hogy a szó átláthatóvá tette annak egzisztenci-
áját, akkor éppen ennek a kierkegaardi elemnek az eltûnését rótta fel Barthnak, s
végül hozzátette, „Kierkegaard értett az egzegézishez”. Gadamer egy kései írásá-
ban6 pedig odáig ment, hogy a formális felmutatást közvetlenül a dán gondolkodó
azon elgondolásához kapcsolta, amit úgy fordít: Aufmerksammachen, ez pedig
egyszer és mindenkorra rögzítette a vallási fenomén kapcsán, hogy fogalmi meg -
kö zelítéssel leírni a hit tárgyát egészen más, mint a megjelenô megjelenésében fi -
gyelni arra, ami hirtelen a pillanat erejénél fogva engem személyemben érint, ami
nem enged a figyelem elterelôdésének.
Azt gondolom, Kierkegaard nagyon is jól értette Hegelt, még ha nem szûnt meg

iro nizálni az abszolút professzoron, aki A szellem fenomenológiája elôszavában azt
a talán máig kevéssé meggondolt kijelentést tette: „Gott ist das Sein”,7 amibôl nem
Ist en létének rendíthetetlen bizonyossága (örök, morális világrend alapja, szeretet
stb.) következik, ebben az állításban a szubjektum szilárdsága cseppfolyóssá válik
(„das Subjekt zerfließt”!), széttart, hogy kérdéssé legyen az, hogy Ki is az, akinek
létét állítjuk. Majd a Vallásfilozófiai elôadásokban Hegel8 egyértelmûvé teszi: „Is -
tenhez fûzôdô viszonyunkról lehet tudomásunk, azt viszont nem tudhatjuk, hogy
maga Isten micsoda.” Isten nem lehet tárgya a vizsgálatnak, hanem a róla tett állí-
táson keresztül annak kérdésével szembesül az ember, hogy maga miként van.
Bultmann és Gadamer nem tett éles különbséget Kierkegaard és Heidegger

között, magam részérôl ugyancsak osztom ezt a nézetet, fôként ha az egzegéta
Kierkegaard Írás-értését tekintem mérvadónak. Kierkegaard nagyon is tudta, hogy
a közvetlen közlés lehetetlen, nem azért, mintha nem állna rendelkezésre minden-
kor az Istent dicsérô beszéd, vagy ne gondolhatná valaki vallási áhítattól áthatva,
hogy Isten közlésében részesedett, hanem azért, mert az, aki közlésben áll velünk,
a velünk közöltben rejtve van, akár inkognitóban, aki létezését ezen a módon is
kinyilvánítja, ám ebben a létezésben újra és újra annak megértése elé kerülünk,
hogy ki a közlô és ki vagyok én. A közlésben-lét éppen annak a paradoxona,
hogy itt megkettôzôdésrôl van szó, egy olyan kettôsségrôl, ami magát a közlôt egy-
szerre el- és felfedi, aszerint, hogy megértjük-e a közlés értelmét, vagy csak arra
figyelünk, hogy ki közli azt velünk. Vagyis aligha elegendô azt mondani, hogy
Kier kegaard egyfajta saját reflexió mozgásában a könnyebb utat választotta. Hi -
szen épp a nehezebbet választotta, hogy „a létezésrôl szóló minden közlés közlô-
ért kiált”9 – ki az, Aki szólít és fôként Mi az, amit ebben a közlésben kimond.
Mi is akkor ez a kierkegaardi elem, amit Bultmann oly fontosnak tartott. Igen,

ez a könyörtelenül figyelô egzegéta, aki nem elégedett meg a szavak értelmének
tu  dományos rögzítésével, a teológiai szótár átvételével, hanem mindenhol az árul-
kodó jeleket kereste, amelyek miként a tövis a testben, szüntelenül felsértik, és a
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szenvedés tapasztalatában részesítik az embert. Teszem hozzá: éppen ez lesz az,
amit manapság a fenomenológia teológiai fordulatakéntCB tartanak számon, ami ki -
mondja, hogy ez az eltávolíthatatlan tövis a testben annak tapasztalatában részesít,
hogy nincs kitérés az elôl – legfeljebb csak idôlegesen –, hogy én vagyok az, akit
mindez érint. Legfôképpen pedig annak felismeréséhez vezet, hogy az ember
több mint puszta testiség, ám testében érzi, vagy inkább szenvedi el azt, ami ôt
érinti. Éppen a válaszban válok azzá, aki lehetek, s mint tudjuk nincs válasz, ha
nem értjük a nekünk szegezett kérdést. Hogy az, akitAamit ez a tövis szüntelenül
fel sebez, én magam vagyok akkor is, amikor minden erômmel azon vagyok, hogy
szabaduljak tôle – de vajon létezik-e olyan élet, amiben magunktól távol lehet-
nénk. Lehetséges-e az emberi létezésben, hogy megfeledkezzünk errôl az intô jel-
rôl, ami akkor is bennünk van, ha éppen semmiféle veszélyt nem érzékelünk. Van-e
annál nagyobb veszély, mint azt gondolni, hogy a létezésünk nincs kitéve annak a
legfôbb veszélynek, hogy magunkat elvétjük és magunktól távol létezünk. Nem
ezt tudatosítja Kierkegaard akkor, amikor azt mondja: „Mert az az állati vigasz,
hogy az idô mindent eltöröl, rettenetesebb a legszörnyûbb emléknél is.”CC Az effaj-
ta egzisztencia a szeretetben fogant és a szeretetnek átadott emberi testet olyan
emlékhellyé fokozza le, ahol már senki sem emlékezik. Az idô nem orvosolja a
szenvedést, hanem megtanít arra, hogy idôben létünk nem más, mint az elszenve-
dett folytán nyert tapasztalat, ami azzá tesz, amivé lehetünk. Ez pedig éppen
abból ered, hogy véges-testi létezésében az ember a nem-feledhetô által (Chrétien)
felsebezve él, hogy miként válik önmagává, ennek idejét azonban nem mi mérjük.
Az ember – mint KierkegaardCD írta – „aki csak az idô mércéjével mér, az idô lejár-
tával elpusztul, s talán még addig sem tart ki.” Aki életében halott, az éppen annak
megértésére volt képtelen, hogy a tövis egy jel, s mint ilyen, állandóan utal vala-
mire, amit a jel nem tesz közvetlenül nyilvánvalóvá. Önmaga soha nem lehet tel-
jességgel ura saját idejének, hiszen az idô nem a mért idô és nem is lehetséges
létezés az idôn kívül, az Örökkévaló elôtt. Chrétien Kierkegaard-olvasatának szép
megfogalmazása szerint: „Aki semmit nem akar elveszíteni magából, régen elve-
szett, és olyan önelvesztésben él, melybôl nem fog tudni kilábalni.”CE Ezt a nem-
idôben-létet mint ön-el-vétést a kétségbeesés fenoménjeként írta le Kierkegaard,
vagyis olyan szélsôséges létmódként, ami fel- és megmutatja azt, hogy nem képes
ebbôl az én-viszonylatból kikerülni, azaz minden addigit és mindent várhatót ön -
maga valós lehetôségeként kezel, az idô, a létezés ideje urának tekintve önmagát,
s ezzel elvéti azt a pillanatot, ami arra adna alkalmat, hogy azzá váljon, akivé
emberként lehet. Pontosan írta Gyenge Zoltán: „a kétségbeesés annak reményte-
lensége, hogy az ember meghalni is képtelen”,CF vagyis reménytelenül kapaszko-
dik abba reménybe, hogy a véges idô a végtelenbe tágítható. Fogalmazzuk úgy: az
em ber már az elôtt meghalt, hogy ténylegesen halott lenne. Mint A halálos beteg -
ség ben írta: „az is a kétségbeesés egyik formája, ha nem bízunk abban a lehetô-
ségben sem, hogy megszûnik az evilági baj, levétetik rólunk a mulandóság ke -
resztje. Ezt tehát nem akarja az a kétségbeesett, aki kétségbeesetten önmaga akar
lenni. Ha megbizonyosodott arról, hogy ez a ’tövis a testben’… oly mélyre fúródott
benne, hogy nem képes elvonatkoztatni tôle, akkor mintegy örökre elfogadja.”C5 A
test érintettségének, felsebzettségének vizsgálata olyan önvizsgálat, amelynek
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során a kétségbeesett én mint szenvedô énC6 az elszenvedettet a maga javára fordít-
ja, vagyis tapasztalattá teszi, és túl az akaraton azzá válik, amivel maga nem szá-
molhatott elôre. Megtapasztalja a tapasztalaton túlit, aminek a tövis mindenkor a
jele. Aki képes a kétségbeesésre, vagyis kétségbe ejti az, amiben él, annak lehetô-
ségében áll, hogy önmagán túl leljen alapra, ami soha nem felfogható és látható
alap. A Korinthusbeliekhez írott elsô levél megfogalmazásával élve (C. Kor. E,CB):
„Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építômester, fundamentu-
mot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa mimódon épít reá.” Vagyis
mint Kierkegaard fogalmazta: az ember nem ön-maga-tudásában és önismereté-
ben, nem is önmaga teljes feladásában, hanem az ôt meghaladó Istenben alapoz-
za meg magát.C7 Ezzel lép ki és túl ahhoz, amit mint én elszenvedett, amit bûnként
ismer fel, ha felismeri, hogy mindez éppen az állításban nyilvánítja ki magát az
embernek, ennek felismerésekor nyitja meg önmagát azelôtt, ami felmérhetetlen.
Kier kegaard kérdése így hangzik: „Amennyiben azonban az egész kereszténység-
nek az a lényege, hogy hinni kell és nem fogalmilag felfogni, hogy vagy hinni kell
benne, vagy meg kell rajta ütközni: akkor vajon érdemleges-e, ha mindenáron fel
akarja fogni az ember?”C8 Kierkegaard értelmezésében, a bûn miatti kétségbeesés,
illetve a kétségbeesés bûne miatti kiúttalanság egyként megfosztja az embert attól,
hogy önmagává lehessen, hiszen a már elkövetett, vagy pedig a mihez mérten te -
hetek bármit is kérdései megbéklyózzák, ezért csak egy ugrás és nem a közvetítés
segítheti át a szakadékon.
Amit Kierkegaard meglelt, az éppen a fenti értelemben vett lét-mód, ami elvá-

laszthatatlan attól, hogy miként építi fel az ember magát azon a fundamentumon,
ami nek köveit nem ô maga hordta össze, és aminek az alapjáig nem hatolhat le.
Ala pot ez idôlegesen ad ahhoz, hogy az ember képes legyen felállítani az „épít-
ményt”, ám az emberi egzisztencia akár testi, akár lelki értelmében véve nem válik
megalapozottá. Joggal fogalmazta Ernst TugendhatC9 egyik elôadásában, amit ma -
gam a hegeli fenomenológia nagy felismeréseként jelöltem korábban, s ami azt
gon dolom, titkos módon mûködtette Kierkegaard elgondolását is: Kierkegaard
megkísérelte a szubsztancia-modellt alapjaiban megrendíteni azzal, hogy kijelenti,
nem szubjektum az, amely önnön magához viszonyul, hanem magáról a viszony-
rólAviszonyulásról van szó, majd mégis visszaveszi – a korábban Heidegger által is
említett reflexivitás szintjére – ezt a lényeges felismerést azzal, hogy ez az önma-
ga mégis csak saját viszonyulásához viszonyul. Mintha megfeledkeznének arról a
tényrôl, hogy Kierkegaard éppen a reflexió útján való közlést tekinti a megtévesz-
tés és önmegtévesztés szüntelen mozgásának, mintha nem vennék komolyan azt,
hogy az abszolút különbség áthidalhatatlan, amikor látszólag már a tárgynál van,
annak igazságában van, de abban a pillanatban, amikor az rögzül, már csak önma-
gánál van, ô maga ez a viszony mint nem-igazságDB: „az ember nem reflexióval
mé lyed el a keresztény létben”.DC

Vagy a Filozófiai morzsák egy másik gondolatával élve: az ember önmaga még
ki bontható, ám soha nem eleve felismert lényegmeghatározásai között van a fak -
ti kus lét közömbösségében, ahol mindennek helye van, eközben folyton mérlegel-
ni kényszerül, hogy az idealításként értett lét éppen ennek a létnek a megcsúfolása,
üressé tétele, vagyis puszta lényegiség.DD A faktikus tehát, miként HeideggerDE helye-
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sen vitte tovább a kierkegaard-i gondolatot, éppen az, hogy a jelenvalólét ép pen
mindig már valamiként van, ami körülfogja és lehetôség szerint megnyitja an nak
kérdésességét, hogy miként fejezhetô ki az, hogy ô van.
Az emberi létezô sohasem általában van, hanem éppen annak kérdése elôtt áll,

hogy abban az abszolút különbségben, ami ôt elválasztja a fenti idealítástól, Isten
lé tétôl, aminek feltevése oly sok illúzióra ad alkalmat, egyáltalán miként lehet
emberként, hogy ne vélje eleve adottnak, kinyilatkoztatottnak Isten jelenvalóságát.
Ahogy a Vágyakozás a hitre szövegben írta Kierkegaard: „várakozásunkra kere-
sünk bizonyságot, ahelyett hogy a hit bizonyosságát keresnénk arra, hogy hi -
szünk.”DF Ezt a bizonyosságot csak annak elfogadása után teheti az ember, ha látja,
hogy létezésében éppen az a paradoxon áll fent, hogy igazzá azáltal válhat, ami-
nek igazsága (miként Augustinus fogalmazta a De vera religione-banD5): nincs más
ja va, nem részesül más jóban, minthogy hajlik Isten felé. Ha „az igazság a bensô
emberben lakozik”, ám mégis rajta túl, azaz önmagán túl kell lépnie, akkor az
ember igazsága éppen ebben a pillanat adta adományban létezik, ami megvilá-
gítja önnön helyzetét. 
Itt kapcsolódik össze Heideggernek a vallási fenomént érintô fenomenológiája

és Kierkegaard paradoxonba torkolló hite, nevezetesen, hogy annak terhe, annak
szorongatása, hogy az ember van, szüntelenül szembesít azzal a kérdéssel, hogy
vagyok-e a magam igaz léte, ám ha csak azáltal válhatok igazzá, lehet létem az
igazságban, ami nem magam vagyok, akkor mi módon hidalható át ez az ûr, ami
en gem elválaszt az igaz-léttôl. Ez pedig mindkét gondolkodó közös felismerése,
még akkor is így van ez, ha számos értelmezô, mint pl. Karl Lehmann állítja: „Kier -
kegaard egzisztáló szubjektivitása önnön bensôségében történetietlenül él. Onto -
ló giailag nézve Kierkegaardnál az én mint önmaga minden különbség ellenére a
né met idealizmus idôtlen szubjektumfogalmával tart szoros rokonságot.”D6 Mi len -
ne annál az idôhöz kötöttebb és radikálisabban történeti, mint amikor Heideg -
gerhezD7 hasonlóan KierkegaardD8 is felidézi a thesszalonikiakhoz írott levél (I.
Thesz. 5,D) megrendítô sorát: az Úr napja tolvaj módjára jön el, azaz minden elôké-
szület, ami az ember mértéke szerint megtehetô, valóban csekély, s az idônek
kitett létezô, éppen ezzel nem kíván szembenézni. Nem nézhet szembe, hiszen
elvakított, azaz nem képes a vizsgálatra (dokimadzein C. Thesz. 5,DC), míg azok,
akik megértik az eljövetelt, megértik az idôben-lét halaszthatatlan kérdését, amit
Hei degger ebben az idôszakban úgy írt le: „bin ich die Zeit?”.D9 Ez pedig végsô so -
ron a két gondolkodó kérdésirányának alapvetô közösségére utal, még akkor is,
ha Heidegger a kezdeti kérdezés teológiai felhangjait mind jobban visszaszorította
és ezzel együtt eltûntek a Kierkegaardhoz vezetô nyomok is.
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5. Bultmann levele Barthhoz C9E5. XII. CB. in. K. Barth – R. Bultmann Briefwechsel 19AA–19EE. ki -

ad. B. Jaspert Ev. Verlagsanstalt Berlin C97E. C6E.
6. V.ö. H.-G. Gadamer – Die religiöse Dimension in. u.ö. – Neuere Philosophie. Hegel, Husserl

Heidegger Ges. Werke Bd. E. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) C987. EC6., elég itt emlékeztetnünk a Filo zó -
fiai morzsák gondolatára, hogy a figyelem, a felfigyelés éppen az, ami a döntést elôhívja v.ö. Filozófiai
morzsák ford. Hidas Z. Göncöl C997. CD5., B. Waldenfels az attentio elôtörténetéhez és újkori átvételei -
hez nyújt sokrétû elemzést v.ö. Phänomenologie der Aufmerksamkeit Suhrkamp DBBF., CE. skk.

7. G.W.F. Hegel – Phänomenologie des Geistes kiad. H.-F. Wessels és mások Meiner Verlag C988.
C7., F6., valamint a szokásos Hegel-Kierkegaard ellentét ellenében v.ö. J. Stewart – Kierkegaard’s Rela -
tions to Hegel Reconsidered. Cambridge U.P. DBBE. F7D. skk., valamint K.-H. Volkmann-Schluck – Hegel.
Die Vollendung der abendländischen Metaphysik kiad H. Edelmann Königshausen & Neumann C998.
8D. skk.

8. G.W.F. Hegel – Vallásfilozófiai elôadások ford. Zoltai D. Atlantisz DBBB. DD.
9. S. Kierkegaard – A keresztény hit iskolája ford. Hidas Z. Atlantisz C998. C58.
CB. M. Henry például Kierkegaardhoz kapcsolódva bontott ki egy olyan felismerést, hogy az el -

szenvedésben magát el- és felismerô ember részesedik abban az ôt meghaladóban, ami testi mivoltá-
ban érinti ôt, mint írta: a hús-vér mivoltában létezô ember számára nincs kitérés, teste érintettségében,
ekkor az élet logosza nem enged a hazugságnak, az áltatásnak. V.ö. M. Henry – Inkarnation. Eine
Philosophie des Fleisches ford. R. Kühn Alber Verlag DBBF. FB5–FB6., J.-L. Chrétien – A felejthetetlen és a
nem remélt ford. Cseke Á. Vigilia DBCB. Alapvetô felismerésként fogalmazta meg, éppen Kierkegaard -
hoz kapcsolódva: „a test mint egyedüli szóvivô az a hely, ahol választ adhatunk a hívásra.” C6F.

CC. S. Kierkegaard – Tövis a testben in. u.ö. – Épületes beszédek ford. Soós A. Jelenkor DBCC., EB8.
CD. S. Kierkegaard – Vágyakozás az örök boldogságra in. u.ö. – Épületes beszédek id. kiad. DFE.
CE. J.L. Chrétien –  A felejthetetlen és a nem remélt id. kiad. CBB.
CF. Gyenge Z. – Kierkegaard élete és filozófiája Attraktor DBB7. DF6.
C5. S. Kierkegaard – A halálos betegség ford. Rácz P. Göncöl C99E. 8E–8F.
C6. U.o. 8E.
C7. U.o. E7.
C8. U.o. CCF.
C9. V.ö. E. Tugendhat – Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung Suhrkamp C98C. C57. skk.
DB. S. Kierkegaard – Filozófiai morzsák ford. Hidas Z. Göncöl C997. – „Az abszolút különbözô

pedig az, aminek nincsen ismertetôjegye az ember elôtt… az abszolút különbözô úgy hangzik, mint,
ami készen áll arra, hogy kinyilatkoztassa magát. Csakhogy nem így van; mert az abszolút különbözô-
séget az értelem még csak elgondolni sem képes…” 6C–6D.

DC. S. Kierkegaard – Szerzôi tevékenységemrôl ford. Hidas Z. Latin Betûk DBBB., CF–C5.
DD. V.ö. S. Kierkegaard – Filozófiai morzsák id. kiad. 58.
DE. V.ö. M. Heidegger – Ontologie (Hermeneutik der Faktizität) id. kiad. 7.
DF. S. Kierkegaard – Vágyakozás a hitre in. u.ö. – Épületes beszédek id. kiad. E5.
D5. Augustinus – De vera religione XLVII.9C.AD56. kétnyelvû kiadás, kiad. W. Thimme Ph. Reclam

jun. C98E. C55.
D6. K. Lehmann – Christliche Geschichtserfahrung und ontologische Frage beim jungen Heidegger

in. Heidegger. Perspektiven zur Deutung seines Werkes. Kiad. O. Pöggeler Athenäum Verlag C98F. C5B.,
ennek a korai periódusnak az elemzéséhez v.ö. Jani A. alapos tanulmányát: A vallási tapasztalat mint
fenomenológiai tapasztalat. in. „Szót érteni egymással” szerk. Fehér M. I. és mások L’Harmattan DBCE.
DB5. skk.

D7. V.ö. M. Heidegger – Phänomenologie des religiösen Lebens id. kiad. CCD.
D8. V.ö. S. Kierkegaard – Tövis a testben id. kiad. EBD.
D9. V.ö. M. Heidegger – Der Begriff der Zeit (C9DF) kiad. F.W. von Herrmann G.A. 6F. Klostermann

DBBF. 8E.
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KELEMEN PÁL

Szerkesztôségi nyilatkozatok
KLEIST ÉS A SZERZÔSÉG KÉRDÉSE A BERLINER ABENDBLÄTTERBEN

Helyreigazítás

A Berliner Abendblätter elsô számának megjelenése után nem sokat váratott ma -
gára, hogy felvetôdjön a kérdés: ki vagy mi, azaz milyen instancia áll a lap mögött.
A kérdés gyors megjelenése nem meglepô, hiszen ez a kérdés abban a diskurzus-
ban, amelybe ez a lap beíródott, mintegy elôre volt programozva. A Berliner
Abend blätter megjelenésérôl szóló elsô hirdetmények a Spenersche Zeitung, a
Vossische Zeitung és egyéb sajtóorgánumok hasábjain, nem elégítették ki azt az ál -
talános elvárást, amely az egész vállalkozás eredetének megnevezésére irányult.
Azok a közlemények, amelyek ezekben a lapokban és más újságokban – pél  dául
a Berliner Intelligenz-Blattban vagy a Der Freimüthigében – a „közönségnek” cí -
mezve jelentek meg, vagy „külsôsök gyakori kérdéseit” voltak hivatottak meg  vá -
laszolni, és amelyek a terjesztésrôl vagy a lap felépítésének a változásairól szól  tak,
szin tén nem járultak hozzá ennek az instanciának a felderítéséhez. Ugyan is e hir -
de tmények, közlemények és válaszok mindegyikét – ha egyáltalán – „a szer -
kesztôség” aláírással bocsátották ki. Ez azonban az irodalmi diskurzus akkoriban
el terjedô és lassanként kötelezô érvényû mûveletének a végrehajtását tette le -
hetetlenné: egy írásmû visszavezetését annak eredetére, egy olyan eredetre, amely
rajta kívül található, vagy a diskurzuson kívül, mint a tulajdonnév esetében, vagy a
diskurzus mélyén, a szövegek peremén, valahol a szövegek között, mint a szerzôi
név esetében. Ezt a kezdeti lehetetlenséget, hogy a közönség az új sajtóorgánum-
hoz odaképzeljen egy mögöttes instanciát, tehát annak lehetetlenségét, hogy egy
ilyen instanciát e lap esetében is „hallucinálva” „színpadra léptessen”,C ak  koriban
minden bizonnyal tudatos provokációként érzékeltek.
Mindeközben az a szerkesztôi szerep, amelyet e mögöttes instancia kérdése –

a rá bejelentett „igény” vagy a rá való „törekvés” – implikált, úgy tûnik, nem volt
más, mint a szerzôi pozíció egyfajta alakmása. Kleist közvetlen és közvetett reak-
ciói erre a kérdésre, igényre vagy törekvésre mindazonáltal feltételezhetôvé teszik,
hogy ô ezzel ellentétben azon munkálkodott, hogy egy alternatív szerkesztôi sze -
re pet, a diskurzus felületén mûködô „szerkesztést” alapozzon és szilárdítson meg,
egy olyan szerkesztôi szerepet tehát, amely nem csupán a szerzô-funkció átkeresz -
telt változata, hanem amelynek magából az újságban közölt írásokkal való foglala-
tosságból kellene elôállnia. Úgy tûnik, Kleist arra tett kísérletet, hogy olyan szer-
kesztôként pozícionálja magát, aki csupán az egyike azon anyagtalan és anyagi
összetevôknek, amelyek a szerkesztés specifikus gyakorlatainak végrehajtásában
részt vesznek.
Ez a „projektum”D világosan eltávolodik annak a szerzôségnek a koncepciójá-

tól, amely meg akarja haladni az írással való testi foglalatosságot, és ehelyett vala-
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miféle, e testi foglalatosságot is megalapozó diszkurzív „mélységre” apellál. Ezzel
együtt ez a projektum eltávolodik minden olyan igénytôl vagy törekvéstôl, amely
az újságszerkesztést a szerzôségnek ezzel a diskurzus mélyébe mutató indexével
kí  vánja felruházni. Ez a mélységi dimenzió ugyanis olyan pozíciót implikálna,
amely megelôzi az írásaktust, és amely ennyiben külsôleges az írással való éppen
ak tuális foglalatosság számára. Olyan pozíció volna ez, amelybôl mintegy kifelé
vagy fölfelé, a diskurzus látható felszíne felé irányulva fejezné ki magát az így el -
gondolt, az önkifejezés aktusa elôtt meglevônek tételezett szerzô-szerkesztô. Az
ilyen szerzôségre támasztott igény vagy az ilyen szerzôségre törekvés viszont egy -
ál talán nem felelne meg a szerkesztôi „írásjelenet”E mindenkori jelenében végbe-
menô írásgyakorlatoknak és a szerkesztôi írásjelenetet uraló specifikus jelenlétnek.
Ha Kleist a szerzô-szerkesztô pozícióját képviselné – így a tézis –, az az ô esetében
vég zetes rendszerhibához hasonlítana. Olyan lenne, mintha létezhetne nála isme-
reti értékkel bíró gondolat a beszéd elôtt, mintha megelôzhetné nála a hatékony
cse lekvést, a valódi tettet a megfontolás, vagy le lehetne nála gyôzni egy medvét
ví vásban az emberi ész csele által.
A szerkesztôi szerep és a szerkesztôi munka ilyen felfogására lehet azokból a

megnyilatkozásokból következtetni, amelyek a lap elsô negyedévének a végén,
Ju lius Eduard Hitzig lapkiadó távozásának idején keletkeztek. „Már egyáltalán nem
veszem ki a részem a lap kiszállításából, mint ahogy annak szerkesztésébôl sem
vet tem ki soha, amelyet ezúton nyomatékkal megjegyzek”,F írja Hitzig, amit Kleist
ha  ladéktalanul cáfol:

Helyreigazítás.

J. E. Hitzig könyvkereskedô úr úgy nyilatkozott (ld. e lapok FA. darabjának mellék-
letét), hogy nem vett részt a Berliner Abendblätter szerkesztôségi munkájában.
Ennek a körülménynek sajnos kénytelenek vagyunk ellentmondani. Nemcsak az
Abendblätter október eleji hirdetése, beleértve az Unter den Lindenen és az utcasar-
kokon kifüggesztett plakátokat, hanem több, magában a lapban a vonal alatt talál-
ható, könyvkereskedôi értesítés is az ô kezétôl származik. (A szerk.) 5

Ez a helyreigazítás nem csak arról szól, hogy a szerkesztôség szemében a Berliner
Abend blätter „vonal alatt” található részei ugyanolyan státussal bírnak, mint a vo -
nal felettiek. Hanem arról is szó van, hogy a Berliner Abendblätterhez lényegi mó -
don (és nem pusztán járulékosan) hozzátartozónak mutatkoznak a más sajtóorgá -
nu mokban elhelyezett hirdetmények, sôt ezen túlmenôen a városban elszórva
kifüggesztett plakátok is. Ezáltal nemcsak a Berliner Abendblätteren belüli írások
kö zötti, például mûfaji kódok alapján meghúzható határok mosódnak el, hanem
egyszerre az is kérdésessé válik, hogy lehet-e egyáltalán bármiféle „belül”-rôl
beszélni akkor, ha a szerkesztôi munka, úgy, ahogy ez a helyreigazítás beállítja, a
lap szó szerint vett anyagi határain túlra is kiterjed. Ebben a helyreigazításban
ugyanis megszûnnek a határok a Berliner Abendblätter és a többi napilap között,
amennyiben a szerkesztôségi munka nem korlátozódik kizárólag ennek az újság-
nak a lapjaira, vagy más megfogalmazásban, ebben a beállításban már a Berliner
Abend blätter anyagi formátuma sem képes szavatolni valamiféle mûegész kon-
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zisztenciáját.6 Másfelôl az idézett szövegben „hirdetésrôl” (Ankündigung) van szó,
te hát az új napilap megismertetésére irányuló tevékenységek összességérôl, és
nem „hirdetésekrôl” vagy „hirdetményekrôl” (Ankündigungen), amelyek konkrét
rek lámszövegeket jelenthettek volna. Ezért nem zárható ki a helyreigazítást lezáró
„az ô kezétôl származik” megfogalmazás szó szerinti olvasata. Ez viszont kihat az
„Un ter den Lindenen és az utcasarkokon kifüggesztett plakátok” olvasatára is,
amennyiben eldönthetetlenné válik, hogy a „plakátok” szó a kiszögezett nagyala-
kú papírlapokat jelenti (és azok kiszögezését), vagy a rajtuk található reklám szö -
ve  get (és azok „szerzését”, megfogalmazását). Ez pedig az anyagi szubsztrátum és
az általa hordozott szimbolikus közötti határ elmosódásához vezet.
Hitzig Nyilvános köszönetnyilvánítása, amelyben a helyreigazításra reagál, nyil-

vánvalóan más diszpozíció terméke. A köszönetnyilvánítás elsô részében egyér -
telmûvé teszi, hogy számára a szerkesztôi munkának – szemben a kiadói munká-
val – „tartalmakkal” és „anyagokkal”, azaz a szimbolikussal van dolga, és hogy ô „a
lapról szóló és a lapban közölt könyvkereskedôi értesítéseit” azok mondhatni fati-
kus funkciója miatt nem tulajdonképpeni tartalmaknak tekinti, így ezek nem a
szer kesztôi munkához, hanem a kiadóihoz tartoznak, és éppen ezért kivonják ma -
gukat a szerkesztôi tartalmak megítélésének kategóriái alól: „Az elsô elôfizetési ne -
gyedév folyamán gyakran megtörtént, hogy amikor a lap tartalmát unalmasnak,
rosszindulatúnak vagy érthetetlennek találták, engem vontak kérdôre: miért nem
gondoskodom másik anyagról? – amivel abban a megtiszteltetésben részesítettek,
hogy némi befolyást tulajdonítottak nekem a lap szerkesztôi munkáira.”7 Ebben a
kö szönetnyilvánításban Hitzig a tartalomAanyag megkülönböztetést használja, és
olyan pozícióból érvel, amelyben a kiadó és a szerkesztô funkciói már elkülönül-
tek, miközben utóbbi a kizárólag „tartalmakkal” foglalkozó alkotó-szerzô funkció-
jához hasonul.

Nyilatkozat

Annak érzékeltetésére, hogy Kleist a maga szerkesztôi praktikáival pontosan e
disz kurzív elmozdulás számára jelent kihívást, valamint ahhoz, hogy meg lehessen
indokolni, hogy Kleist miért nem szerzôként, hanem – a fentebbi tézis szerint –
ép pen hogy egyfajta „nem szerzôi” vagy „ellenszerzôi” mivoltában volt kortársai
számára diszkurzív úton nehezen elhelyezhetô jelenség, annak kell utánajárni,
hogy Kleist hogyan használta a tartalomAanyag, pontosabban – ahogy ô maga is
fo galmaz a kor konjunktúráját követve – a szellemAbetû megkülönböztetést. Ezek -
hez a fogalmakhoz csak annak az egyre növekvô diszkurzív nyomásnak a ha tására
nyúl, hogy nyilvánítsa magát szerzô-szerkesztônek, és öltse fel végre nyilvánosan
is a „tartalmakkal” dolgozó szerzô álarcát. Kleist sokat értelmezett nyilatkozata,
amely arra vonatkozik, mennyiben dolgozta át Achim von Arnim és Clemens Bren -
tano írását Caspar David Friedrich egyik festményérôl, így hangzik:

Nyilatkozat. L. A. v. A. és C. B. uraknak Friedrich úr tengeri tájképérôl szóló dolgo-
zata (ld. 1A. lap) eredetileg drámai formában volt megfogalmazva; ám e lapok tere
meg kívánta a rövidítést, amely szabadságra A. v. A. úr barátilag feljogosított. Csak -
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hogy a dolgozat azáltal, hogy immár egy bizonyos ítéletet mond ki, annyira meg-
változtatta karakterét, hogy nekem, az igazság kedvéért, ha valaki netán még emlé-
kezne rá, nyilatkoznom kell: csak a betûje tartozik nevezett urakhoz; szelleme azon-
ban, és a felelôsség azért, ahogy most meg van fogalmazva, az enyém. H. v. K.8

Kleist nem tesz itt mást, mint hogy bevallja, hogy átírt egy már meglevô szöveget.
Ezen átdolgozás ellenére a nyilatkozat tárgyát, amely eredetileg egy Clemens
Bren tano és Achim von Arnim által közösen jegyzett írás, a maga erôsen lerövidí-
tett és radikálisan átfogalmazott változatában a „cb.” aláírással jelentette meg.9 A
nyilatkozat utolsó mondatában Kleist vállalja a „felelôsséget” a dolgozat „szellemé-
ért” és a megírás hogyanjáért, tehát autorizálja a szöveget, amennyiben saját magá-
nak tulajdonítja ebben az utólagos aktusban.
Az autorizálás látszólagos gesztusa azonban minden, csak nem önkéntes;

Kleist nek nyilatkoznia „kell”, mégpedig „az igazság kedvéért, ha valaki netán még
em lékezne rá”. Ez az igazság, még egyszer, abban áll, hogy ez a szöveg már léte-
zett egy „eredeti” változatban. Az eredetiség indexe azonban csak a késôbbi átdol-
gozás által motivált visszapillantásban, azaz utólagosan tapadhat hozzá. Kleistnek
csak azért „kell” saját magához, a saját nevéhez rendelnie ezt a szöveget, mert el -
képzelhetô, hogy mások „netán” emlékeznek az igazságra, az átdolgozott minta
meg létére. Ez az eltávolító „netán” lehet a bizonyíték arra, hogy Kleist a szövegek
elô állításának és befogadásának azt a módját, amelynek szerinte „e lapok” külön-
leges „terében”, azaz az újság médiumában kellene mûködnie, másoktól eltérôen
nem a szerzôség paradigmájában képzeli el. Az a benyomás támadhat ennek a
nyi latkozatnak az olvasásakor, hogy Kleist számára „e lapok terében” egyáltalán
nem létezik semmiféle utólagosság:CB sem az az utólagos gesztus, amely egy szö-
veget rendel egy szerzôi névhez, sem a szövegek közötti utólagosság, amely
következtében bizonyos szövegekhez az eredetiség indexe járul, ami a szövegek
sza bad variabilitásának befagyasztásához vezet. Mintha ebben a térben – nem a
„lap” (Blatt) mint intézmény terében, hanem a „(papír)lapok” (Blätter) mint médi-
umok terében – az egyidejûség lenne az úr. Pont úgy, ahogy egyidejûség áll fenn
a be széd és azok között a gondolatok között, amelyek csak a beszéd közben ala-
kulnak – mert csak eközben alakulhatnak – ki, pont úgy, ahogy a birkózók akciói
és reakciói egyidejûek, és pont úgy, ahogy egyidejûség áll fenn a tudatos emberi tá -
madások és a tudattalan állati védések között, amikor az ember egy medvével vív.
Ám messze nem arról van szó, hogy Kleist az egyidejûség szerkesztôi gyakor-

latán keresztül valamiféle búvóhelyet akarna kialakítani a szerzôség és egyéb disz-
kurzív önszabályozó és felügyelô mechanizmusok elôl. Nem arról van szó, hogy a
szö vegekkel való foglalatosság bármiféle diskurzuson kívüli „szabadsága” számára
akarna helyet biztosítani. Ez az idealizmus – mármint a feltételezés, hogy létezik
ilyen szabadság – csak a szerzôség visszaállítását hozná el. Hiszen ez az idealizmus
az utólagosság és eredetiség visszaállítását eredményezné a diszkurzív szabályo-
kon túl feltételezett szabadság szubjektuma és ennek az állítólagosan szabad szub -
jek tumnak a diszkurzív szabályokhoz igazodó önkifejezése között. Ebben az eset-
ben ugyanis egy olyan szubjektivitás lehetôségével lehetne számolni, amelyet nem
kontaminálnak eleve az önkifejezés lehetôségeinek mindenkori feltételei. Kleistnél
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ez épp fordítva van: nyilatkozatában a „rövidítés”, amelyet a napilapban való köz-
lés „megkíván”, annak metaforája lesz, hogy mindenféle önkifejezés számára, va -
gyis mindannak a számára, ami „e lapok terét” kitölti, a lap mediális sajátosságai,
ma ga a kitöltendô „tér”, eleve lényegileg meghatározó tényezô. A tulajdonképpe-
ni értelemben vett (ön)kifejezés Kleist számára tehát lehetetlennek tûnik. Kleistnél
az a fogalom, amely a kifejezés nélküli szerzôt jelöli, tehát a szöveg olyan elôállító -
ját, aki szubjektum és médium egyidejûségébôl az írással való foglalatosság mindig
ak tuális jelenében, a testi „kézmûvességben” újra és újra keletkezik, úgy hangzik:
szerkesztô. És Kleistnél az a fogalom, amely azt a gyakorlatot jelöli, amelynek kéz -
mûves mivolta révén ez az egyidejûség, tehát a mediális vagy betû szerinti tér és a
te ret kitöltô vagy szellemi tartalom egymást meghatározása megvalósulhat, úgy
hangzik: szerkesztôi munka.CC

Elsô pillantásra élesen ellentmondani látszik ennek az a megfogalmazás a nyi -
lat kozatban, mely szerint a dolgozat betûje Arnimhoz és Brentanóhoz, a szelleme
azonban Kleisthez tartozik, mert mindez azt elôfeltételezi, hogy szellem és betû
még iscsak elválasztható egymástól. Nehézségek akkor merülnek fel, ha egyfelôl
el gondoljuk azt, hogy ez az elválasztottságnak, ha egyszer már fennáll egy konk-
rét esetben, akkor a Berliner Abendblätter más szövegeire is, mûfajtól függetlenül,
ér vényesnek kell lennie, így magára a Nyilatkozatra is. Másfelôl ennek az elvá-
lasztottságnak érvényesnek kellene lennie az éppen aktuális szöveg egészére, te -
hát a „cb.” aláírásra is a szóban forgó cikk alatt, de ugyanígy a „H. v. K.” aláírásra
is a Nyilatkozat alatt. Ám ha valahol, akkor éppen a szerzôség kinyilatkoztatásakor
nem volna szabad elôfordulnia, hogy az aláírás nem szellem és betû, intenció és
in skripció eredendô összetartozását jeleníti meg. A kleisti nyilatkozat kijelentése
pont ezért éppen hogy megfosztja a nyilatkozatot a hitelességétôl, azaz attól a
funkciótól, amelyet be kellene töltenie, nevezetesen szellem és betû eredendô
összetartozásának a kifejezését. A nyilatkozat pont az ellenkezôjébe csap át: a
szer zôség elôállítása, a szerzôfunkció helyreállítása helyett épp azt erôsíti meg,
hogy mindez „e lapok terében” lehetetlen. Más megfogalmazásban ez a lap-tér
olyasvalamiként jelenik meg, amelyben a szerzôség megszilárdítására tett minden
kí sérlet szükségszerûen csak a szerkesztôi szerep mindenhatóságát igazolja.
Hogyan képes azonban ez az elválasztottság megerôsíteni egy olyan szerkesz-

tôi szerepet, amely a szerzôséget egyenesen lehetetlenné teszi, ha fentebb arról
volt szó, hogy a kleisti szerkesztôi szerep és a kleisti szerkesztôi gyakorlat éppen
hogy tartalom vagy szellem és betû összetartozásából ered? Az egyedüli lehetséges
vá lasz erre az, hogy a Berliner Abendblätter projektumában Kleist számára szellem
és betû másfajta összetartozásáról van szó, mint amelyen a szerzôség intézménye
alapul. Kleist annak az összetartozásnak az elôfeltételezését és magától értetôdô-
ségét kérdôjelezi meg, amely összetartozást a szellem uralja. Ez az uralkodás
abban áll, hogy a betût olyasvalamiként gondolják el, ami a szellemhez járuléko-
san tartozik hozzá, puszta eszközként a szellem önkifejezéséhez, tehát azoknak a
felületeknek a szimbolikus elfoglalásához, amelyekbe a szellem beíródik. Ennek
az ön kifejezésnek az aláírásban kellene kicsúcsosodnia, amely magát a beíródást
vál toztatja mûegésszé, és amelyben nem csupán „elôállításának egyszeri intenció-
ja” van közvetlenül jelen, hanem ezen túlmenôen az az ígéret is, hogy ez a köz-
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vetlenség az aláírás aktusának ismétlésével tetszôlegesen visszaállítható.CD Ezekben
az ak tusokban a betû halott anyaga annak átszellemítése révén elvileg olyan ön maga
számára való jelenléthez jutna, amelyben a betû mint anyag vagy halott test fel -
számolódik egy anyagtalan létezés számára, amely az ô rendeltetése és igazabb léte.
Hogy ez az elképzelés élesebb kontúrokat nyerjen, érdemes röviden felidézni

Fichte Ueber Geist und Buchstab in der Philosophie címû értekezését, fôleg azért,
mert sajátos párbeszéd figyelhetô meg Kleist szerkesztôi megjegyzései és e között
az írás között, amely a szerzôségrôl és a szerzôi jogról folytatott korabeli vitát
nagyban befolyásolta. Fichte abból indul ki, hogy a mû megalkotása és befogadá-
sa egymást tükrözik. A „zseni” megosztja „hangulatát”, miközben ennek a hangu -
lat nak a Fichte által feltételezett általános megoszthatósága és megérthetôsége –
te hát a megosztás és megértés feltétele – az „egyetemes értelem”, az, „ami minden
ki mûvelt lélekben közös”.CE A mûvészi hangulat megosztásának az a célja, „hogy
min den lélekbôl a mûvész saját kedves képe sugározzon vissza rá. Ezért nyomja
be le szellemének hangulatát egy testi alakba”. Ezáltal a mûvész hangulata „alkotá-
sának szellemévé” válik, a „véletlenszerû alakok, amelyekben a hangulatot kifeje-
zésre juttatja, a szellem teste vagy betûje”. Legkésôbb ebben a megfogalmazásban
világossá válik, hogy Fichte betû és szellem viszonyát járulékosnak gondolja.
Mindeközben a mûvészi alkotó folyamat a befogadó magatartására nézve norma-
tív lesz, a mûélvezô ember egyenesen a mûvész kiszolgáltatottjává válik. Mûal -
kotással találkozva „magától gondolkodik az értelmünk és költ a képzelôerônk a
mûvésszel együtt, méghozzá úgy, ahogy ô akarja, anélkül hogy parancsolni tud-
nánk neki”. Fichte ezt a „mûvészeti alkotás” kapcsán érzett „megelevenítô erôt”
ne vezi „szellemnek”, ez az erô vezérli és uralja a befogadás folyamatát. Ezért
mondhatja Fichte, hogy a mûalkotás „nem csak az ajándékot nyújtja át, hanem
még azt a kezet is, amellyel meg kell ragadjuk”: nem „csupán a tárgyát” adja meg
a szellemi elfoglaltságnak, hanem a befogadó számára megadja a „tehetséget” is,
amely révén el tudja magát foglalni ezzel a tárggyal. Fichte okfejtésének allegori-
záló jellege olyannyira erôs, hogy a mûalkotást egy következô lépésben felruházza
azzal az erôvel is, amely által az „egyszerre teremti meg a színjátékot és a nézôt”.
A mûalkotás befogadásának ezekbôl az allegóriáiból egyértelmûen kiderül,

hogy Fichte horizontján a kéz és a kéz mûve csak annyiban juthat szerephez,
amennyiben a mûvész szellemétôl vezérelt kézen és annak munkáján keresztül a
szellem úgymond beleáramlik a betûbe. A kéz munkájának szó szerinti és figura-
tív jelentése közötti eldönthetetlenség, mint Kleist idézett helyreigazításában, itt
szóba sem jöhet: a kéz itt csak a tehetség metaforikus értelmében juthat szerephez,
annak képességeként, hogy a mûtárgyat helyesen fogadjuk be, azaz a mûvész
han gulatát magunkban újra elô tudjuk állítani. Az a mûalkotás viszont, amelynek
szó szerinti értelemben vett keze van – és nem „pusztán” metaforikus kézzel bír,
amely a szellem önmaga általi közvetítését testesíti meg –, ami itt azt jelenti: a mû -
alkotás önmagáért, a maga „testiségében”, puszta dologként ott állva nem tudja
ma ga magát mintegy átnyújtani, Fichte szerint „szellemtelen írók [Schreiber]”,
„pusz ta mechanikusok” és „betûvetôk [Buchstäbler]” csinálmánya.CF

Érdemes elidôzni a kéz másik metaforikus alakjánál is, nevezetesen a „nézô-
nél”, a „kéz”-„tehetség”-„nézô” sor harmadik tagjánál, és vele együtt a „színjáték-
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nál” is, amely az „ajándék”-„tárgy”-„színjáték” párhuzamos sor megfelelô, szintén
har madik tagja. E metaforizálások révén a kép, amelyben a mû magát odaadja, át -
változik azzá a képpé, amelyben a mû magát elôadja. Ám eközben a mû nem csu-
pán elôadássá változik át, azzá, amit elôad, hanem egyben annak befogadójává is,
ma gává a nézôvé, akinek az elôadást adja. Ezzel a befogadó teljes mértékben
meg fosztatik a testiségétôl: már csak szellemi instanciaként, testetlenül, az érzéki
tereken túl válik elképzelhetôvé. Ez az a pillanat, amikor a mû az önmaga számá-
ra való jelenlétében a szellem közvetlen kifejezôdéseként egy fekete lyukhoz ha -
sonlóan úgymond beszippantja és elnyeli a befogadóját. Ez az a pont, amikor
megszûnik a távolság a szemlélt és a szemlélô – színjáték és nézô – között, és ez
az a pont, amikor az arra a valós térre vonatkozó kérdés, amelyben a szemlélô
vagy nézô a maga testi mivoltában tartózkodik, többé fel sem merülhet. Azért tû -
nik el a lehetôsége is ennek a kérdésnek, mert Fichte szerint létezik az „egyetemes
értelem” homogén, idôtlen és anyagtalan tere, amelyben a szellem önmagát köz -
ve títése a mûben végbemegy.
Összefoglalva, Fichte szövegének a háttere elôtt, azt mondhatjuk, hogy Kleist a

betû és a szellem elválasztottságát nem azok feltételezett és visszavetített ereden-
dô egysége felôl gondolja el, mintha ez az elválasztottság csupán egy közbülsô
szakasza lenne a kettô újraegyesülésének az „egyetemes értelem” közegében.
Kleist ezt az elválasztottságot nem átmeneti állapotnak tartja, és ezzel eltörli ennek
az összetartozásnak az inherens célelvûségét. Éppen ezért betû és szellem találko-
zásai vagy egyesülései Kleistnél nem valamiféle eredendô szükségszerûség követ-
kezményeiként, hanem inkább véletlenszerû pillanatokként jelennek meg, ame-
lyek csupán lehetséges sorozatokat alkothatnak. Ennek az összetartozásnak vi -
szont, amelyet tehát diszkrét pillanatelemekbôl összeálló lehetséges sorozatokként
kell elképzelnünk, tehát ezeknek az egyidejûség-effektusoknak másfajta je lenléttel
kell bírniuk, mint az a jelenlét, amely a szellemmel teljes mértékben át itatott betû
jelenléte. „E lapok” anyagi vagy betû szerinti „tere” ugyanis nem üres vagy anyag-
talan tárolóként jelenik meg, amely identikus marad a szimbolikus be íródások epi-
fanikus pillanatai, valamint azok befogadói újraelôállítása elôtt és után. Ez az
egyidejûség, ez a sajátos jelen inkább egy olyan jelen tér vagy írásjelenet sajátja
lehet, amelyben szellem és betû kölcsönös transzformációja történik, mégpedig a
beíródás végbemenésében, azaz konkrétan: a szerkesztô kezének munkája köz-
ben. Ilyen esemény azonban csak akkor következhet be, ha szellem és betû viszo-
nyát utólagosság nélküli elválasztottságként gondoljuk el. Ezzel Kleist meghaladja
a mûvészAbetûvetô, valamint a halott betûAeleven szellem fichtei meg kü -
lönböztetését, de az egyetemes értelem és az általános megoszthatóság elképzelé-
sét is, amelyek innen nézve nem lesznek mások, mint a szellem és a betû fel té -
telezett eredendô egységének a metaforái.

Ítélet

Ezen a ponton teljesen jogosan merülhet fel a kérdés, hogy a Nyilatkozat itt rész-
letezett implikációinak mi közük van magához a nyilatkozat tárgyához, tehát Ar -
nim és Brentano Caspar David Friedrich festményérôl írt szövegéhez, továbbá
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ahhoz a módhoz, ahogy Kleist átdolgozza ezt az írást, az a Kleist. Aki maga is be -
vallja, hogy olyannyira megmunkálta a szöveget, hogy az „immár egy bizonyos íté-
letet mond ki”. Arnim és Brentano írásának vázlatos bemutatása azért tarthat szá-
mot itt érdeklôdésre, mert ez az írás is megteremt egy képzeletbeli színházi teret,
amennyiben egy egészen konkrét kiállítóteret változtat át azzá.C5

Arnim és Brentano írásaC6 képleírással kezdôdik, amely abba a megállapításba
torkollik, hogy a kép – amely a mûvészettörténetbe Szerzetes a tengerparton cím-
mel vonult be – nem képes beváltani azt, amit ígér. Hiszen a kép magát a szemlé -
lést teszi témájává, a szemlélésnek az a módja viszont, amelyet ábrázol és egyben
a szemlélôje számára elôír, a szemlélô által megvalósíthatatlan. Ez az irritáció vagy
összetettség, amelyet az elbeszélô a saját bôrén érez, úgy tûnik, nem kikerülhetô,
illetve nem csökkenthetô. Ez az irritáció a kép lényegi részének tûnik, a „képhez
tartozó”, és ezzel az irritációval együtt, mivel a kép „nyugtot nem enged”, az a
„cse lekmény” is lényegi része lesz a képnek, amelynek a kép elôtt „kell zajlania”.
A kiállítótér egyszeriben átváltozik színházzá: a kép „dekorációvá”, azaz díszletté,
a kép elôtti tér színpaddá, a kép szemlélôi színészekké, az elbeszélô pedig nézô-
vé változik. A képleírás ezen a ponton átvált jelenetezô elbeszélésre: különbözô
ala kok lépnek színre, akik különféle megjegyzéseket tesznek a képrôl. Né me -
lyikük nem jut túl az általa érzett irritáció elkönyvelésén, mások próbálják csillapí-
tani azt, azaz a helyzet összetettségét csökkenteni, amennyiben megpróbálják ér -
telmezni a képet. A jelenetezô bemutatás után színre lép egy alak, aki közvetlenül
az elbeszélôvel osztja meg a véleményét a képrôl és a képet szemlélô emberekrôl.
Egyfelôl gúnyolódik az embereken, mert úgy gondolja, „tisztességtelenül bánnak”
a képpel, amennyiben feltétlenül értelmezni akarják. Az értelmezés itt a rejtvény-
fejtés értelmében áll, mintha a képek „valami titkos bûnük” miatt lennének így „ki -
pellengérezve: s hogy az mi lenne, azt kell a nézôknek kitalálniok, persze”. Más -
felôl ez a – Luhmannal szólva – másodrendû megfigyelô a kép kompozíciójának
vonatkozásában azt javasolja, hogy a képen ábrázolt alakot még inkább marginali-
zálni kellene. Mindez olyannyira megnyeri az elbeszélô tetszését, hogy ezzel az
„illendôséges küllemû magas férfival” elhagyja a kiállítást, hogy együtt „térjenek
haza”.
Azáltal, hogy a kiállítótér – egy kép különleges esztétikai teljesítményének kö -

szönhetôen – színházzá változik, ez a szöveg egészen konkrét vonatkozásban áll
Fichte fent említett írásával. Talán nem elsietett kijelenteni, hogy Arnim és Bren -
tano írása egy olyan helyzetnek köszönheti létrejöttét, amelyet egy olyan kép te -
remt, amely éppen az esztétikai tapasztalat Fichte által leírt fenomenológiáját lehe-
tetleníti el. E kép elôtt állva nem mehet végbe az a recepciós folyamat, amely a
befogadó testiségének Fichte által vizionált teljes mértékû eltûnésébe torkollik, és
amelyben ezzel az eltûnéssel párhuzamosan – a túloldalon, a „kép mögött” – lét-
rejön a szerzô mint diszkurzív entitás. Az irritáció, amelyet a kép kivált, és amelyet
a kép szemlélôi értelmezéssel igyekeznek kompenzálni, abból fakad, hogy ez a
kép pontosan azt a valós teret teszi megélhetôvé, amelyben ô és a szemlélô tar-
tózkodnak: nem engedi, hogy a szemlélô mintegy „felülemelkedjen” azon a térbe-
liségen, amelyben a képet szemléli. Így odaláncolva ehhez a térhez, a szemlélô
sem szûnik meg a testi mivoltában megtapasztalni magát, miközben ennek a testi-
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ségnek Fichte szerint a mûvel együtt, amely végül elvileg mindkettôjükre kiterjed,
az egyetemes értelem éterében kellene feloldódnia. Az értelmezés szükségmegol-
dásként – sôt egyenesen „tisztességtelenségként” – tûnik fel, hogy az emberek va -
lamit egyáltalán kezdhessenek ezzel az irritációként érzékelt tér- és testélménnyel.
Mindez abból fakad, hogy a kép a szemlélésnek olyan módját teszi témájává,

amely a kiállítótér valóságában nem reprodukálható. E reprodukálhatatlanság te -
kintetében lehet mondani, hogy a kép nem képes ábrázolni azt, amit kellene neki:
olyasvalamit szeretne ábrázolni (leképezni), amelyet természete szerint nem tud
áb rázolni (megjeleníteni). Ebben az értelemben lehet e kép kapcsán – amint azt
Ar nim és Brentano teszik –, „igényrôl” vagy „törekvésrôl” (Anspruch) és „megtaga-
dásról” vagy „törésrôl” (Abbruch) beszélni. Ugyanis arról a kísérletrôl van szó,
hogy képben ábrázolják az embernek azt az antropomorfizáló és jelentéstulajdoní-
tó „szimbolikus mûveletét”,C7 amelyet egy semleges projekciós felületként felfogott
természeten hajt végre. A személônek pontosan ugyanazt a mûveletet kellene vég-
rehajtania, mint a szerzetesnek a képen, de ez mégsem sikerül: „a tenger teljes-
séggel hiányzott”. A szemlélô tehát nem képes átjutni a szimbolikus által már
elfoglalt – és így teljes mértékben átszellemített – természet oldalára, azaz a szim -
bolikus mûvelet végrehajtása utáni állapot egyszerûen elérhetetlen a számára. Így
a kép szemlélôje egyszerûen nem képes a kép „mögé” kerülni, a képfelület mögé,
amelynek anyagiságát nem képes átszellemíteni. Arról az irritációról van tehát szó,
hogy az esztétikai tapasztalat folyamata folyton megtörik. Fichtével szólva: nem
lehet rekonstruálni a mûvész hangulatát, az „alkotás szellemét”. A fest mény betûje,
a képfelület nem vihetô át ellenállás nélkül a festmény szellemébe, a kép -
tartalomba. Innen nézve úgy tûnik, ez a kiállítótér akár Kleist lap-terének a mo -
dellje is lehetne, mert ez a tér a fichtei egyetemes értelem színházi terének al ter -
natíváját látszik nyújtani.
Ez ellen azonban azt lehetne felhozni, hogy itt nem is Kleistnek a mûvészetrôl

és annak befogadásáról szóló elképzeléseirôl van szó, hanem Arnim és Brentano
elképzeléseirôl. És ez így is van. Nem szabad elfelejteni, hogy Kleist a képleírás
utolsó mondatát, amelyben a színházi allegória kifejlik, egyáltalán nem veszi át.
Ezen kí vül ô maga is bevallja, hogy a dolgozat jellegét oly mértékben megváltoz-
tatta, hogy az – ellentétben az Arnim-Brentano-féle írással – „immár egy bizonyos
ítéletet mond ki”. Ez az ítélet abban az iróniában is kifejezésre jut, amellyel Kleist
a Berliner Abendblätterben megjelent szövegváltozat végén a festô abbéli igyeke-
zetét kezeli, hogy panorámaszerû látványt imitáljon, és ezzel totális látszatot kelt-
sen. Az irónia arra vonatkozhat ez esetben, hogy a szimbolikus mûvelet nem telje-
síthetô be az ábrázolás olyan eszközeivel, amelyek természetüknél fogva alkal-
matlanok rá, így a festô igyekezete eleve kudarcra van ítélve. Ez az irónia juttatja
szóhoz azt a modális különbséget, amely a szerzôpáros és Kleist között áll fenn
Friedrich festészetének megítélésében. Miközben elôbbiek belátják ugyan, hogy
lehetetlen meg valósítani a Fichte által vizionált esztétikai tapasztalatot, megmarad-
nak ennek a lehetetlenségnek a puszta regisztrálásánál, vagy egyfajta félrenézésnél
– és ennyiben tartózkodnak az ítéletalkotástól. Az „illendôséges küllemû magas
férfi” azt javasolja, hogy még inkább szorítsák margóra a szerzetest a kép kompo-
zíciójában, hogy az „ne rontsa az élményt”, azaz ne zavarja a tengeri kilátást. Az
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irritációt tehát csupán kiküszöbölné – anélkül, hogy megoldaná, tehát az össze-
tettségét csökkentené –, mégpedig azzal, hogy megfosztaná a képet attól a reflexi-
ós potenciáltól, amely ezt az irritációt okozta. Kleist iróniája éppen arra vonatkoz-
hat, hogy a fichtei esztétikai tapasztalat lehetetlenségének demonstrálása nem elég
ahhoz, hogy túljussunk rajta, mert ez a demonstráció benne ragad a fichtei para-
digmában. Az iróniában fejezôdne ki tehát az az „egy bizonyos ítélet”, mely szerint
nem megoldás a képfelület (a betû) meghaladhatatlanságát a szélsôségekig fokoz-
ni, mert az csak azt az idealizmust erôsítené, mely szerint mégiscsak létezik vala-
miféle „mö gött”, amely ugyan elérhetetlen, de mindenesetre a romantikus elvá-
gyódás tárgyát ké pezheti: „Igen, ha valaki ezt a tájat annak saját krétájával és saját
vizével festené meg; azt hiszem, üvöltésre lehetne bírni a rókákat és a farkasokat:
ez kétségkívül a legerôsebb, amit az effajta tájképfestészet dicséretéül felhozha-
tunk.”C8 Nehezen le het ennél anyagszerûbbet elképzelni. Csak éppen nem segít
megoldani a problémát. Hogy az ember úgy érzi a kép személése közben, mintha
lemetszették volna a „szemhéjait”, ahogy Kleist írja, mindennek fényében egészen
szó szerinti ér telemben azt jelentheti, hogy a szemet nem lehet becsukni, mert a
pillantást mintegy rabul ejtette a képfelület anyagisága. A folyamat, amelynek az
érzéki adatokat a „lelki szemek” elé kellene tárnia, megakad, ami annyit tesz, hogy
a kép anyagisága nem képes szublimálódni a kép képzeletbeli színre vitelének a
javára. Ilyenkor az ember arra kényszerül, írja Fichte, hogy „állandóan a figyelem
parancsát ismételgesse”, és a „megfigyelést fenntartsa”.C9 Ez viszont Fichténél a
nem igazi, mert pusztán mechanikus mûvészetnek az ismertetô jegye. Innen nézve
nye ri el jelentôségét az is, hogy Kleist a képpel kapcsolatban felemlegeti Edward
Young Éjszakai gondolatok címû mûvét. Mert ez ugyanaz a szerzô, akinek elôször
C759-ben megjelent Gondolatok az eredeti alkotásról címû értekezése óriási hatás-
sal volt a szerzôségrôl és eredetiségrôl folytatott késôbbi – a Berliner Abendblätter
megjelenésének idején még javában folyó – német vitákra, amennyiben mintával
szolgált a mesterségbeli tudás és kézmûvesség szembeállítására az eredeti mûvészi
alkotással: „Az eredeti alkotás növényszerûnek mondható; spontán hajt ki a láng -
elme eleven gyökerébôl; növekedik és nem valami csinált: az imitáció gyakran
egyfajta gyártmány [manufacture], amely mechanika, mesterségbeli tudás és mun -
ka eredménye, már meglévô, nem pedig saját anyagból elkészítve.”DB

Kleist szemében tehát az a kiállítóterem, amely Arnim és Brentano allegorikus
áb rázolásában színházzá változik át, még a Fichte-paradigmába tartozik, mégpedig
azért, mert itt is és ott is megvan annak a lehetôsége, hogy színészbôl nézôvé vál-
jon az ember, méghozzá ugyanabban a térben (a színpadon), amelyet a kép (mint
egyfajta rendezô) ural. Ezzel kellene szemben állnia „e lapok terének”: írásmûvek
olyan kiállítóterének, amelyek „szemlélése” során ez az átváltozás vagy helycsere
ép pen hogy nem lehetséges. Olyan tér volna ez, amelyben egyfelôl nem lehet fel-
venni azt az immateriális szemlélô pozíciót, amelyet Arnim és Brentano szövegé-
ben az elbeszélô vesz fel. Ennek a pozíciónak az elvi lehetôsége teremti meg a fel -
vi lágosodás kori spectatort, aki mások számára láthatatlanul figyeli meg a tömeget,
majd késôbb – erkölcsi nevelô célzattal különféle periodikák lapjain – beszámol
élményeirôl. Ez az elképzelés ugyanis csupán egyfajta kompenzációja a nézô fich-
tei pozíciójának, amely az esztétikai tapasztalatban beleolvad a teljesen szellemivé
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váló mûalkotásba. Mindez másfelôl azt is jelenti, hogy ebben a térben, ahol (szó
sze rinti értelemben) nincs helye az ilyen (fichtei) szemlélésnek és az olyan be -
tûszerintiségnek, amely eleve arra rendeltetett, hogy feloldódjon a szellemben,
sosem lesz elválasztható a szemlélés és a szemlélés szemlélése. Ilyen térként kell
te hát elképzelni az újságszerkesztés kleisti változatának a kiállító- vagy színterét,
amelyben a keletkezô, a specifikus lap-médiummal folyamatos birkózásban kons -
ti tuálódó szerkesztôi szerep kifejezés nélkül „közli” magát.

Aláírás

Hogy ez a birkózás pontosan miben áll, és miért nem érhet véget soha a Berliner
Abendblätter lapjain, az – lezárásképpen – e birkózás vagy küzdelem egyik sokat-
mondó példáján mutatható be.

Nyilatkozat
ld. Voß. Zeitung, 1810. szept. AD.

Egynémely megfontolások arra rendelnek, hogy e lappal, amely immár megszilár-
dult, kilépjek a névtelen intézmények tömegébôl. E lap célja ugyan elsôsorban az
marad, hogy szórakoztassa a nép minden rendjét; másodsorban azonban az, hogy
minden lehetséges irányban általánosan elômozdítsa a nemzeti ügyet: legmélyebb
kö szönettel tartozva ismeretlen munkatársunknak, aki az alábbi dolgozatban
elôször bocsátkozott ennek alapos tárgyalásába, írom alá,

az Abendblätter szerkesztôje,
Heinrich von Kleist.DC

Amint arról már volt szó, Kleistre kezdetben egyre növekvô nyomás nehezedett,DD

hogy bevallja szerkesztôi szerepét, miközben – ez volt a kiinduló tézis – ezt a szer-
kesztôi szerepet csupán a szerzôség egy alakmásaként gondolták el, ami mint
olyan összeegyeztethetetlen a kleisti „kézmûves”-szerkesztôi szerepfelfogással. Ezt
bi zonyítja Kleist fentebb idézett elsô nyilvános nyilatkozata szerkesztôi státusáról.
„Egynémely megfontolások arra rendelnek”, írja Kleist és idézi ezzel szó szerint azt
az Értesítést a Vossische Zeitungban, amelyet jelen nyilatkozat referenciájaként a
cím alatt megad. Egyben az is nyilvánvalóvá válik, hogy megint csak nyilatkozni
„kell” valamirôl, pont úgy, mint Arnim és Brentano szövegének vonatkozásában,
és hogy Kleist megint csak olyan elvárásokkal szembesül, amelyekkel nem tud
azo nosulni. Rákényszerítve érzi magát, hogy „ezzel a lappal, amely immár megszi -
lár dult, kilépje[n] a névtelen intézmények tömegébôl”. Hogy „ez a lap” jelen eset-
ben  nem jelenti sem azt az egyedi papírlapot, amelyre ez a nyilatkozat nyomtatva
van, sem azt a konkrét számát a napilapnak, amelyben a nyilatkozat megjelenik, a
mondat folytatásából derül ki. Az „ez a lap” a Berliner Abendblättert mint sajtóor-
gánumot jelenti, amely „immár megszilárdult [etabliert]” ennek a legújabb számnak
a megjelenéséig. Nehézségek ennek a mondatnak az értelmezésében akkor merül-
nek fel, ha alaposabban szemügyre vesszük a grammatikai szerkezetét, és azono-
sítani szeretnénk azt az „ént”, akit a „kilépjek” igealak implikál, és akinek ki kell
válnia a tömegbôl. Elôször azt érdemes tisztázni: honnan és hová szeretne kilépni?
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A „névtelen intézmények tömegébôl”, írja Kleist, az immár nem névtelen intézmé-
nyek egyediségébe, azaz a névvel ellátott intézmények közé. Ebben a megfogal -
ma zásban egyfajta retorikai oszcillációra lehet felfigyelni. A mondat ugyanis olvas-
ható metaforikusan: az „én”, aki a „névtelen intézmények tömegének” a része, ma -
ga is egy intézmény ebbôl a tömegbôl, amelybôl kilépni kényszerül. Ebben az
esetben az „én” azonos az „intézménnyel”. De a mondat metonimikusan is olvas -
ha tó: az „én” egy személy, aki rákényszerül, hogy „ezzel a lappal” – ennek a lap-
számnak a segítségével, ezen a lapszámon keresztül – lépjen ki az anonim intéz-
mények tömegébôl. Ebben az esetben az „én” egy személy vagy valamiféle ins-
tancia, aki az intézmény mögött vagy mellett áll, azaz az „én” és az „intézmény”
nem azonos: nem metaforikusan felcserélhetôk, hanem metonimikus egymásmel -
le ttiségben vagy érintkezésben képzelhetôk el. Az elsô esetben az „ént” mint lap-
intézményt kell elképzelnünk, a másodikban az „ént” egy intézmény „társaságá-
ban”, amelytôl elválasztható.
Bár a nyilatkozatnak az a kimondott célja, hogy a Berliner Abendblätter címû

napilapot bevezesse a szerzôség paradigmájába, azaz megszüntesse ezt az oszcil-
lációt, méghozzá a metonimikus olvasat javára („szubjektum és intézmény”, „Kleist
és napilap”, „szellem és betû”), ez az oszcilláció nem áll le, sôt csak intenzívebbé
válik az aláírásban, pontosan abban az aláírásban, amelynek a maga alakjában a
nyilatkozat kijelentését kellene megtestesítenie. A nyilatkozat végén az áll, hogy
„aláírom” (unterschreibe ich mich). A lapban az eredeti tördelésben az „ich mich”
a nyilatkozat utolsó sorát képezi. Ez egyáltalán nem szándékolt – amit például rit-
kítás jelölhetne, mint az aláírás részeinél –, hanem pusztán azért van így, mert „e
lapok tere megkívánta”, tehát így alakult az oldaltükör nem szemantikai kénysze-
rének engedelmeskedô szedés során. Ez az elkülönülés a visszaható szerkezetre
tereli a figyelmet. Bár a Grimm-szótár nem jelöl szemantikai különbséget az aláírás
nem visszaható (unterschreiben) és visszaható (sich unterschreiben) alakjai kö -
zött,DE a véletlenszerû tipográfiai kiemelés, amely a médium, „e lapok terének” a
mûve, jelentéssel ruházza fel a személyes névmás és a visszaható névmás elvá-
lasztottságát és egymásmelletiségét. Ez az elrendezés megtestesíti és mûködésben
tartja az olvasatok retorikai oszcillációját, mondhatni skizofrén jelleget kölcsönöz a
helyzetnek. Olyan ez, mintha a személy Kleist önmagát mint intézményt írná alá –
vagy éppen fordítva. Ami azzal jár, hogy Kleist éppen hogy nem a szerzôi szere-
pében erôsödik meg, amelyet kijelent, hanem a szerkesztôiben, amelyet gyakorol.
Olyan ez, mintha Kleist egyáltalán nem érezte volna a „korszellemet”, és mint-

ha a maga szerkesztôi gyakorlata teljesen inkompatibilis lett volna az C8BB kö rül
formálódó irodalmi diskurzussal. Kevésbé tûnik ez tudatos szerepjátéknak, mint
inkább valamiféle teljes mértékben reflektálatlan életformának. Kleist sajátos szer-
kesztôi gyakorlatának korabeli hatását mindenesetre úgy képzelhetjük el, mint egy
görbe tükör kiváltotta hatást, amelyben az akkori irodalmi diskurzus ideológiái
min denki számára jól kivehetôk voltak. Kleist korszerûtlennek nevezhetô szer -
kesz tôi tevékenysége kevésbé látszik az eljövendô modernség irányába mutatni,
mint inkább – teljes összhangban Kleist arisztokrata öntudatával – visszafelé, a „tu -
dós köztársaság” (Gelehrtenrepublik) idejébe. Egy olyan korba, amelyben az „in -
ter pretáció” és a „szerzôség” még nem szükségszerû korrelátumai egy olyan „olva-
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sásnak”, amelynek „szövegekkel” van dolga, hanem amelyben a könyvekkel való
foglalatosság (Umgang) az uralkodó, amely a modern értelemben még nem intéz-
ményesült filológiai gyakorlatok összességét adja. A kleisti korszerûtlen szerkesz-
tôi szerepnek az eredete nem valahol a napilapon és a benne közölt írásokon kí -
vül van, hanem a napilap olyan terében, amely a „tudós köztársaság” könyvei teré-
hez hasonlítható. Ez a tér állandó keletkezésben van, amennyiben folyamatosan
új ra alkotja magát retorika és medialitás találkozásából elôálló véletlenszerû
egyidejûségek sorozataiban. Ennek a térnek éppen ezért nem lehet centruma vagy
enyészpontja, azaz elképzelhetetlen benne olyan megfigyelôi pozíció, amelybôl az
ol vasó vagy a szerkesztô nyomon tudná követni, mi történik – saját magát is bele -
ért ve – ebben a térben. Ha az ember egyszer alámerült benne, nem tudja magát
többé elválasztani tôle. Pont úgy, ahogy a birkózók alkotnak a küzdelmük során
egyidejû egységet, amelyben az akció és reakció idôbeli különbsége, a reakció
utólagossága felfüggesztôdik. A maga szerkesztôi munkájának a gyakorlatában
Kleist az eredeti latin redigere szó szerinti jelentését testesíti meg: ’visszaker-
get’, ’visszavezet’. Visszavezeti a szerkesztést és vele az olvasást azok kéz-mûves
mi voltára.
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NAGY KRISZTIÁN

Az aktív kvietizmusról
ETIKO-ESZTÉTIKA ÉS POLITIKA LUKÁCS GYÖRGY KORAI MÛVEIBEN

„nem eredmény, hanem út”
(Esztétikai kultúra)

I.

„A jelenkori krízis – gyökereit tekintve – a jelenkori tett krízise. (…) Minthogy az
el mélet elszakad a tettôl és saját belsô, immanens törvénye szerint fejlôdik, maga
a tett – mely elengedte magától az elméletet – degradálódni kezd.”C Mihail Bahtyin
egyik korai, befejezetlen mûvének idézett szavait akár önéletrajzi megjegyzésként
az a fiatal Lukács György is leírhatta volna, aki C9C6-ban, heidelbergi disszertáció-
jában még „az esztétikum érvényességi módját mint autonóm érvényességi for-
mát…”D kutatja, majd alig három évvel késôbb, kommunistának vallva magát, már
a Vörös Hadsereg politikai komisszárjaként próbálja, Marx-szal szólva, ad homi-
nem demonstrálni,E hogy a szakadék elmélet és a tett, teória és praxis között leg-
alábbis áthidalandó. 
Lukács életmûve a felejtés évtizedei után a kétezres évek óta zajló ún. kulturá-

lis fordulat horizontján kerül ismét a hazai irodalom-, illetve kultúratudományi ér -
deklôdés elôterébe.F Ez természetesen magyarázható pusztán tudománytörténeti
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okokkal: a Kulturwissenschaft vonzáskörében nyilván fontos lesz az a filozófus,
aki „a régi” német kultúratudománnyal valódi dialógusokat folytat; a rutinszerû el -
utasításnál valószínû pontosabb szembesülést érdemel, akire a cultural studies ha -
zai recepciójának szerzôi gyakran hivatkoznak. Az odafordulás kevésbé nyilvánva-
ló mozgatói közt azonban, úgy vélem, az a belátás is szerepet játszik, hogy a
posztmodern értelmiség immár nem gondolja, hogy maga mögött, az elmúlt évszá-
zadban hagyhatná azt a krízist, amelynek a fiatal Lukács oly sok vonatkozásban
pontos értelmezését adta, ahogy azt a krízist sem, amelyet erre adott válaszként a
totalitárius rendszerek hagytak maguk után. Mindennek nyomán (így aligha
Lukácstól függetlenül) szembesülnie kell viszont annak következményeivel, hogy
a rendszerváltás után lemondott a modernitás emancipatorikus törekvéseirôl és
pusz tán adottnak vette, nem pedig létrehozta a saját démoszát;5 hogy a Bildung
pro gramjának gyanúba keveredésével a társadalom mint demokratikus közösség
megalkotásának lehetôsége (vagy lehetetlensége felôl érkezô ígérete) nem je len -
(he tet)t meg performatív erôként az általa kialakított diskurzusokban. Másként
fogalmazva: a jelenkor krízise, úgy vélem, szintén a tett, „a realitás iránti éhség”6

kr ízise, és ezért kísértenek (Derrida) ma is annak a filozófusnak a dilemmái, aki-
nek „egyetlen gondolata”7 a kultúra volt.
A hasonlítás retorikai alakzatában persze a hasonló és a hasonlított közt meg-

nyíló különbség a fontos. Fontos különbség például, hogy Lukácsnak a krízis fel-
számolására tett megoldási javaslatait egy utólagosság távlatából érthetjük meg,
pontosabban annak a közös traumatikus tapasztalatnak a távlatában kell megérte-
nünk, amit az ember nembeli emberré nevelésének kollektív-egyéni prostituálódása
jelentett a kelet-európai diktatúrákban. Az emlékezet e horizontból archiválja a
kultúra ideologikus szelektálásának, az elmélet és a gyakorlat közti negatív-totali-
tárius viszony kiépítésének, az etikai diskurzus politikává konvertálásának mû ve -
leteit mint a diktatúra apologetikáját 8 Lukács életmûvében.
Ahogy azonban Derrida Marx-könyve fogalmaz: egy örökség sohasem azonos

ön magával.9 Heterogenitásának megszólítása éppúgy az érte való felelôsséghez
tar tozik, (és ez Derrida lévinasi nyelvében ugyanaz) mint a válaszadás, a bírálat, a
konkrét kritikai távlat kiépítésének kötelme. Lukács öröksége ilyen értelemben is
„kínos-fontos”CB örökség. A feldolgozás munkája rákényszeríthet, hogy a diktatúra
sö tét évtizedeinek „kényelmes” idegenségét a saját nyomasztó múltunkként le -
gyünk kénytelenek megérteni, mûve ugyanakkor azoknak a fel nem tett, elfelejtett
vagy a traumatikus tapasztalatok nyomán talán feltehetetlen kérdéseknek a megfo -
galmazásához is támpontokat kínál, amelyek most adják tudtul elmulasztásuk kö -
vetkezményeit.
E gondolatmenet hívószavai: etika, esztétika és politika a számomra Lukács

korai, premarxistának is nevezett mûveiben válnak fontossá. Ez a választás nem je -
lenti a kínosság kérdésének megkerülését, márcsak azért sem, mert az én megkö-
zelítésem sem „engedheti meg magának, hogy mechanikusan kettéossza az
életmûvet fordulat »elôttre« és »utánra«…”.CC Mégis úgy vélem, hogy valamikor C9DB
körül, Hévizi Ottó szavait idézve, a dialógikus Lukács elhallgatásával egy etikai és
kultúrfilozófiai értelemben is végleges dimenzióvesztést szenved el az élet mû, és
ha igaza van Derridának, hogy egy örökség mindig egy titok köré rendezôdik, a
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fel nem tett kérdésekért az e titok körül megnyíló lehetôségek közül vá lasztva vál-
lalhatunk felelôsséget. 
Ezek közül egyetlen egyhez ragaszkodva, írásom alapvetôen az esztétikum

mint autonóm érvényességi forma, az etika lukácsi konstrukciói és a kettô viszo-
nyainak politikai felszámolódása közti feszültségtérben mozog. A fiatal Lukács
kap csán a modernitás alapfogalmának, az etikai-esztétikai autonómiának azon tar-
tományát tartom szûkebb szakmai és tágabb politikai vonatkozásban is aktuális-
nakAelfeledettnek, ami az autonómia dezintegrációs erejét emancipációs folyama-
tokkal köti össze. Egyfelôl úgy vélem, az elmúlt évtizedben a mûalkotás „egészen
saját törvényszerûségének” (HM., FF.) kutatása nem számolt el vele, hogy az ezirá-
nyú vizsgálódás, ahogy bármilyen esztétikaelmélet, indirekt módon mindig kultúr-
filozófia is; vagyis, hogy a nyelv médiumáról való eruditív és elmélyült tudás egy
interperszonális etika felôl is kérdezetté válik.CD Másfelôl az ennek korrekcióit vég-
rehajtó kultúratudományi fordulat során az esztétikai tapasztalat heteronóm és
autonóm megközelítéseit mára nem leíró-, hanem értékkategóriákként, néha
aszimmetrikus ellenfogalmakként határozza meg a diszkurzív rend. Lukács korai
mûve átrendezheti ezt a polaritást, amennyiben a kritikai kutatás számára meg-
erôsíti, hogy „az autonómia az egyik életfontosságú pólus”,CE a cselekvéstôl hei -
deg  geri alapokon távolságot tartó olvasást pedig a modernitás Sollenjére, vagyis
saját eredettörténetére emlékezteti.
Írásomban azt próbálom kiemelni, hogy a fiatal Lukács esztétikájában a

mûalkotás elszigeteltsége minden léttel szemben egy kultúrfilozófiai diskurzus kriti-
kai kiindulópontja. Az általam idézett szövegrészletek nagyrészt esztétikát mû vel -
nek, mégis igazat adnak Hauser ArnoldCF visszaemlékezésének, aki szerint Lukács
legfontosabb törekvése ekkoriban egy etikai rendszer megalkotása. Etika és eszté-
tika szétválaszthatatlansága persze több, egymásnak ellentmondó modellben is
problematizált mûvelet Lukácsnál, különösen, hogy a végül létre sem jött etikai
rendszer híján, inkább etikák kollíziójáról kell beszélnünk, ami a kanti kategorikus
imperatívusz, a kierkegaardi individuális etika és a hegeli történelemfilozófia közt
zajlik. Ezek egzisztenciális tétjeit egyedül az a mikrokozmoszként elgondolt
mûalkotás képes tartani, ami individualitás és communitas törékeny egyensúlyát,
mint az majd remélem kiderül, a saját valóságában teremti meg. Tanulmányom
harmadik részében az esztétikainak az így értett tételezését nevezem Žižek nyomán
aktív kvietizmusnak, azzal a megszorítással, hogy politikailag ez az aktivitás nem
meghatározott, még ha átjárandóvá teszi is etika és politika tartományait.
Befejezésül kitérek rá, hogy a történetfilozófiai távlatban kiélezôdô kollíziókat
Lukács marxista fordulata felszámolja, ez azonban az aktivitás immár meghatáro-
zott politikai forradalomba való átcsapását, azaz mind az etikai, mind az esztétikai
autonómia kínos feláldozását is jelenti. 

II.

Azok számára, akik a prózafordulat ellendiskurzusában, a dialektikus materializ-
mus doktrinerjeként találkoztak elôször Lukács nevével, valamennyire meglepô
hei delbergi disszertációjának egyik fontos definíciója: „a mû lényege (…) éppen
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azon alapul, hogy a mû mint egyetlen valóság tételezôdött, és mindaz, ami ’rajta
kí vül’ van egész szélsôséges értelemben nemlétezôként tételezôdött.” (HE., EC8.)
Az Esztétika neokantiánus alapállása némiképp indokolja, hogy a mindenfajta
meg feleltetés-esztétikával való szakítás az esztétikai szféra autonómiája mellett
érvel, nem magyarázza azonban a mûalkotás szinte misztikus elkülönültségét az
él  ményvalóságtól, amelyhez csak abszolút negatív módon kapcsolódik. Ezt a szél-
sôséges értelemben vett távolságot, pontosabban szakadékot csak Lukács kultúrkri-
tikai beállítódása felôl, a korábbi esszék vagy A regény elméletében kifejtett gon-
dolatmenetek rekonstrukciójával értelmezhetjük. 
A kultúra ontológiai-metafizikai ésAvagy történeti válságának szenvedélyes kon -

 statálásával Lukács az elidegenedés metafizikai folyamatait próbálja megragadni:
ember és természet, ember és „képzôdményei”, a „közönséges élet” és az „eleven
élet” közötti kapcsolat a modern világban szerinte megszakad; „az élet, úgy ahogy
van (…) elvesztette a lényeg immanenciáját.”C5 Az egyetemesség hiánya, a vé let -
lenszerûség, az empirikus világ mechanikus erôi esztétikai kultúrát hoznak létre,
amelyben „[a] teljes szabadság a legirtózatosabb megkötöttség. (...) [S]emmi sem
lehet több a hangulatnál: [ami] a legkeményebben kötô rabszolgaság, a legke gyet -
lenebb öncsonkítása a léleknek.”C6 Az életfilozófia fogalmával szólva, mindez az
élményvalóság átható szolipszizmusához, a közlésképtelen, az örök félreértésben
érintkezô szubjektivitás esetlegességéhez, teljes idegenségéhez vezet. „Az élet a
chi a roscuro anarchiája. (…) Élni annyit tesz: valamit végigélni tudni; az élet annyit:
semmi sem élôdik végig teljesen és egészen. Az élet az egész mindenségben, min-
den elgondolható létezésben a legkevésbé valóságos és eleven.”C7

Az így értett második természettel áll szemben a „lélek”, ami az értelemadó-ke -
letkeztetô „formák” révén akar túljutni a „puszta lét” idegenségén. Lukács alapve-
tôen az esztétikai formának szán kitüntetett szerepet: az elidegenedés mentes élet,
az autentikus individualitás, a személyiség mint mû (RE., FCE.) megalkotásának
legfontosabb médiuma a mûvészet, amelyet a „legmélyebb közösség” (IM., FEB.)
iránti vágy is alakít. Vagyis a forma kanti eredetû fogalma nem pusztán kultúrkriti -
kai, hanem attól elválaszthatatlanul, a kezdetektôl fogva etikai probléma. „Az etika –
vagy mert mûvészetrôl beszélünk itt – a forma, minden pillanathoz és hangulathoz
képest az énen kívül való ideál.” – mondja Máté a Sterne-esszében (IM., E8C.), és
a mûvészi formát nagyvonalúan a kanti formális etikával azonosítja.C8 Etikai szféra
és esztétikai szféra összekapcsolása, átjárása, egymást-kiteljesítése ekkor még
problémátlan evidencia. A regény elméletének pontos kifejezését idézve: az esszé-
korszakban a mûvet létesítô etikáról van szó, ami öndefinícióiban néhol a politika,
az ideológia határterületeit is érinti: „[m]inden forma értékelése az életnek, ítélet-
mondás az élet felett, és ezt az erejét és hatalmát onnan meríti, hogy legmélyebb
alapjaiban mindig világnézet.”C9

Az esszékorszak kritikai hangsúlyainak folytonos átrendezôdése épp e hatá-
ronlét felôl, az elhatárolatlan, de egymás felé transzcendáló szférák viszonyainak
tisztázatlansága nyomán alakul. Mert bár az etika puszta formalitását még nem „a
szubsztanciális akarat valóságának”DB hegeli kritikája bírálja, a kanti imperatívusz
ha tékonyságának problémája (vagyis, hogy a Sollennek nincs teljesedése, hogy az
puszta követelés marad az élettel szemben), egyre radikálisabban vetôdik fel, pár-
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huzamosan az alakuló mûfajelmélet hierarchizálódásával, egyes esztétikai mû -
ködésmódok vagy kritikai magatartások elutasításával (vö. a platonizmustól való
elfordulás, az impresszionizmus- és romantika-kritikák, a pántragizmus kérdései).
Más ként fogalmazva: a lukácsi kultúrkritika dilemmáinak személyes-bensô dinami-
káját az improduktivitástól, az adekvát forma elvétésétôl való állandó  félelem írja,
amit egy eddig általam nem érintett, klasszikus értelemben vett metafizikai totali-
tás iránti vágy generál: elérhetô-e egy olyan beteljesült lét, amely teljes világot al -
kot, és a valódi történelmet célozza?
Tûnjön bár Lukács „szubsztancia-éhsége” (IM., 55B.) egy másik episztemé fo -

galmi rendjébôl szemlélve talán túl nyilvánvalóan is anakronisztikusnak, ez az a
ho  rizont, ahonnan immár arra a kérdésre kell visszatérnünk, hogy a mûalkotás tel-
jes elszigeteltségét a kultúra mûködésképtelenségének belátása vajon miként és mi -
ért tekintheti produktívnak.

III.

A heidelbergi kéziratok mûvészetkoncepciójának eltávolodása a korábban néhány
je lentôs tanulmányban képviseltDC szociologizáló szemlélettôl, nem az empirikus
va lóságtól (és annak szubjektumától) való arisztokratikus eltávolodás szimptómá-
ja. Az esztétikai magatartások és a mû neokantiánus fenomenológiája épp azért
me rít a korábban már szintén meghaladottnak vélt szkeptikus-relativisztikus-pszi-
chologizáló életfilozófia (Simmel, Dilthey) fogalmaiból, mert a mûalkotást alapve-
tôen a valóság heteronómiája felôl vizsgálja. „A mû az életbôl nôtt ki, azonban ki
is nôtt belôle…” – fogalmaz A lelki szegénységrôl (IM., 5F6.) címû esszé, a Mûvé -
szetfilozófiában, illetve különösen az Esztétikában azonbanDD a túlhaladás kívánal-
ma válik fontosabbá. Ezt a hangsúlyeltolódást épp az empirikus valóság, a puszta
fenn állás inerciájának komolyanvétele kényszeríti ki, amennyiben „…minden lo -
gika, amely ebbôl nô ki, vagy ebbe kíván visszatérni, arra kényszerül, hogy a szo -
lip szizmus logikai lehetôségét elintézetlenül, mint megcáfolhatatlan (…) valamit
hagyja maga mögött.” (HM., E9.)  Szemben mindazzal, ami a tárgyiasságok így ér -
tett kaotikus rendje, a fiatalkori fômûben az esztétikai szféra minden más szférától
el különítve kerül tárgyalásra. Amikor az esztétikai autonómiára vonatkozó kanti
kérdés súlypontját Lukács nem az ítélôerôben, hanem a mûalkotás objektivációjá-
ban véli felfedezni, egy értékszféra, illetve (heidelbergi barátja, Emil Lask nyomán)
egy érvényességszféra autonómiáját kutatja: hogyan lehetséges, hogy a mûalkotás
adott tárgyiassága az érvényesség tiszta kvalitásával bír. 
Ezt megválaszolandó a Mûvészetfilozófia fenomenológiai indíttatása zárójelbe

teszi (Husserl), felfüggeszti a mû eredeteként elgondolt élményvalóságot, és a mû
ab szolút immanenciáját engedi kitûnni. Az önmagára zártságnak ez az elôtérbe
ál lítása nem tekinthetô a valóság elszegényítésének vagy figyelmen kívül hagyásá-
nak: az empirikus élet hátrahagyása, megsemmisülése éppen hogy a mûalkotás sa -
ját valóságteremtésének lehetôségfeltétele. A „valóságfellazulások” (IM., 7DB.) ko -
rában ez az esztétika – egy késôbbi keletû fogalmat idézve – a mûalkotás kons -
truktivitására, antifikciós jellegére helyezi a hangsúlyt: mint zárt érvényesség, a mû
az objektív valóságra való visszavezethetetlenségével tüntet, e visszavezethetetlen-
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ség, összemérhetetlenség azonban, ha abszolút negatív módon is, de egy konstruk-
tív viszonyt feltételez. 
A valóságteremtés a disszonancia a priori elvén alapul (HM., CE6.), ami a mû

nor matív, homogén szférájának „az élményvalóság értékidegen mivolt[ával]”
(HM., CEF.) szembeni feloldhatatlan feszültségét, a mû kiválásának módját jelöli. A
he terogén világ kakofóniájából a kierkegaardi „ugrással” megszületô értékhang-
súly a disszonancia révén vonja egy vonatkozási rendszerbe lét és érvényesség an -
tinómiáit, ugyanakkor általa élezi ki a dualitás produktív erejét. Így válhat a mû -
alkotás legfontosabb konstitutív kategóriájává az utópikus valóság,DE amely egy im -
manens máshol-lét értelemteljességét elôlegezi: egy beteljesült világ létét, amelyben
a közönséges élet szféráját determináló ellentmondások feloldást nyernek: egyén és
közösség, szubjektum és objektum, személyesség és általános érvényûség ellent -
mon dásai a coincidencia oppositorum csak a mû által létezô „logikában” rende-
zôdnek el.DF Az utópia tehát a mûalkotás saját, monadikus tartományában mintegy
lé  tet ad az egyetemesség azon perspektívájának, ami a partikularitás elidegenedett
vi  lágából hiányzik. Ez azonban már a tiszta esztétikai szféra óhatatlanul etikai kér-
déseinek betörését jelenti a koncepcióba.

IV.

Ha elfogadjuk, hogy a fiatal Lukács (nagyrészt) kanti etikájának egyik legnagyobb
problémája a már említett létdeficit, vagyis, hogy az etika nem képes egy tényleges
világot alkotni, lévén alapvetôen „posztulatív lét”,D5 akkor ennek tükrében a mû al -
ko tás itt kitüntetett pozíciója egy kvázi evilági megváltás intenciójával tételezôdik.
Az utópia mint a valódi szubjektum-objektum viszony kialakulásának (HE., EEF.)
le hetôsége, mint beteljesült lét, tulajdonképp az etika kerülôútjának,D6 a létdeficit
csökkentésére tett kísérletnek tekinthetô. A heidelbergi kéziratok explicit törekvé-
se mellett, amely a mûalkotásnak „a logikától és az etikától oly mélyen különbözô
szerkezet[ét]” (HE., EEF.) tárja fel, jelen van ugyanis egy rejtettebb tendencia, ami
az esztétikai szféra minden más szférától való elkülönítettségét folyton az etika
határterületein vizsgálja. Lukács éppen hogy „nem fokozza le az esztétikai szférát
(…) az etika tornácává…” (HM., 67.), de ahogy Az ítélôerô kritikája végén Kant sem
tudja nem visszahozni az eltávolított etikait, úgy az esztétikai autonómia hei del bergi
értelmezésében is egy etikai diskurzus az, ami akár rejtett módon kérdezetté válik. 
Ennek nyomai után az esztétikai magatartások fenomenológiájában kell kutat-

nunk, „amennyiben [azok] a mûvel lenni–kellô vonatkozásban állnak” (IM., 8B7.).
A mûalkotás többlettel bíró tárgyiassága Lukács lényeges meglátása szerint csak a
mû höz való viszonyulás, az egzisztenciában kibomló befogadás konstitúciója ré -
vén tesz szert valódi érvényességre. Az ekkor még jelentôsen érvényesülô Kier -
kegaard-hatásnak az esztétikában is érvényre juttatott alaptézisét felidézve, mert:
„[a]z igazság csak szubjektív – talán; de a szubjektivitás az igazság; az egyes dolog
az egyetlen létezô; az egyes ember az igazi ember…”.D7

Ez a szubjektivitás, átadva magát a mûnek, egy lényegi átváltozáson megy
keresztül: „a mû elszigeteltsége minden léttel szemben (…) szükségszerûen felté-
telezi a felé forduló szubjektivitás önálló felemelkedését.” (HE., EB8.) A magában 
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való mûalkotásnak tehát szubjektumformáló ereje van, pontosabban, a számomra
fon tos aspektust kiemelve, utópia-valóságának minden más formától különbözô
perspektívája csak akkor nyílik meg, ha egyetemességéhez egy normatívvá váló
szub jektivitás viszonyul. „A mûvészet csak abban az esetben depozitóriuma a
nem beli értékeknek – szemben az idôs Lukács felfogásával –, ha az mint szubjektum-
konstitutív érték valósul meg, ha az érték legszorosabb vonatkozásban áll a befo-
gadó önértésével mint egzisztencia-megértéssel.”D8 Hogy az alkotó befogadásban
az ember átadja magát a mûnek, mint a radikális szükségletek, így a nembeli érté-
kek örzôjének, azt jelenti: önértésében megrendülést szenved el; a Mûvé szet filo -
zófia fogalmaival szólva, az élményvalóság egész embere (der ganze Mensch), vá -
gyakozó szubjektuma az értelmet létrehozó élményformához, a mû höz való oda -
tar tozásának intenzívvé válásával, racionálisan levezethetetlenül, mert a kierke -
gaar di ugrás révén, a normatív szféra ember egészévé (der Mensch ganz) változik
át, miközben felemelkedése, letisztulása nem a kaotikus élet szférájának igenlését,
hanem radikális kritikáját gyakorolja; a mû alapjául szolgáló disszonanciát kiélez-
ve. A transzformáció mûvet konstituáló ereje többek közt épp ebben áll.
Vagyis a mûalkotás autonómiája Lukács számára immár nem adottság, hanem

feladottság, ami a fennállóval kritikai viszonyt létrehozó befogadói készenlétre szo-
rul. Ennek vonatkozásában válik etikai tettként is nyilvánvalóvá, hogy a commu-
nitas iránti vágyat (egy szûk értelemben) beteljesítô utópikus valóság határolt érte -
le mteljességének határa, Lukács szép kifejezésével élve, „produktív határ”. Az össze -
hasonlíthatatlan mûalkotás radikális hívása, eseménye „az egész személyiségnek a
szenvedélyben való összevonásához vezet, mindannak kiiktatásához és elejtésé-
hez, ami nem tartozik a szenvedély vonalába (…); egyszóval intenzívebbé, ám
szûkebbé váláshoz, mint amilyen az ember az átlagos élményvalóságban volt; és
csak az a kérdés, hogy ezt a magatartást nem a legmagasabb rendû, személyfelet-
ti és államfeletti etika fenomenológiájában kellene-e elemezni.” (HM., 69.) 

V.

E személyfeletti, államfeletti etika fenomenológiája bár soha nem készül el, a meg -
al kotására tett kísérlet ismét csak az esztétikai szférához kötôdik, amennyiben
alap vetôen talán a Dosztojevszkijrôl szóló monográfia tárgyalhatná: „a lélekvalóság
ní  vóján a lélekrôl leválnak mindazok a kötöttségek, amelyek ôt különben társa-
dalmi helyzetéhez, osztályához, származásához stb. kapcsolták, és helyükbe új,
konkrét, lélektôl lélekhez fûzôdô kapcsolatok lépnek. (…) Dosztojevszkij az elsô,
aki  nek világában ennek a determináltságnak konstitutív volta megszûnik.” (IM.,
68F.) Lukács etikai hierarchiájának csúcsán minden bizonnyal a jóság fogalmának
ez a formán túli formája (IM., 5FE.) áll, mint ami képes még a forma individuali-
tása okozta elkülönülést is megszüntetni. A mû radikális kívülléte ebben az elgon-
dolásban látszólag épp ellentétes a heidelbergi kéziratok törekvéseivel, amennyi-
ben az esztétikai szféra mintegy alatta marad az etikainak, hiszen legfontosabb
csúcsteljesítménye is csak az etikai egzisztenciaszféra diagnosztikájaként tûnik elô,
ki is lépve egyúttal az esztétikai tartományából: „Dosztojevszkij  nem regényeket
ír…” (RE., C55.), hanem egy új kultúrának az ígéretét jelenti be. 
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Ezt a ki nem dolgozott modellt sokszorosan árnyalja a monográfia elkészült el -
sô része, A regény elmélete, amely egy történetfilozófiai gondolatmenetben a tulaj-
donképpen Dosztojevszkij felé vezetô regénytörténetet tárgyalja. Lukács itt már
nem csak a mûvet létesítô etikáról, hanem expliciten a mûben létesülô etikáról is
be szél, amit a romantikus iróniával, mint a regényformában mûködô önreflexív
mû ködéssel, kvázi mint az empirikus valósággal szemben megértett formaalkotó
szub jektivitás „önmaga-megismerésével” hoz összefüggésbe.D9 Az irónia világra
utalt mozgása a totalitásában elérhetetlen valósághoz fûzôdô viszonyában alakítja
ki a maga etikáját, illetve megkockáztatható, hogy az irónia pontosan az a mûben
lét re jövô etikai mozgás, ami által „minôségileg új alapzaton teszünk szert az élet
vala mi féle nézôpontjára.” (RE., 75.)
Összefoglalva az eddig mondottakat: különbözô variánsokban Lukács esztétika

és etika egymásrautaltságáról, steril különtarthatatlanságáról beszél. Az esztétikai
szféra relatív autonómiája nem zárul önmagára, érvényessége nem vezethetô visz-
sza autotelikus vagy autark mûködésmódokra, kritikai erejét azonban épp a hete-
ronómia világától elszakadó, distanciált léte, saját valóságteremtése adja: a „töké -
letes bûnösség korszakában” (RE., C55.) Lukács számára a mikrokozmoszként ér -
tett mûalkotás a fennálló meghaladásának egyetlen, önellentmondásos lehetôsége.
Szél sôségesen különbözve a tárgyiság létezô formáitól, a mûben olyasvalami ma -
nifesztálódik, ami az empirikus valóság mintái között a szó szoros értelmében nem
létezik. Ilyen minta lehet az egyetemesség távlata, a communitas ígérete, ami
azonban csak a mûhöz való odatartozás szubjektum-konstitutív értékeként válik
va lóságossá. Lukács egyik legizgalmasabb gondolatmenete szerint ez az odatarto-
zás a szubjektum átváltozásával (HM., 66.) is együttjár. Az átváltozás egy nem-
hanem szerkezetben történik, amit Alain Badiou az egyetemesség alakzatánakEB

tart: átadva magunkat a mûnek már nem a partikularitások világához, hanem a
mû alkotás normatív szférájához tartozunk. Lukács tehát a mû szubjektumtransz-
formáló erejét emeli ki, mint ami „…lényegünket rendíti meg, és nemcsak perifé-
riáján okoz rendetlenséget.” (IM., 5F8.) A kantiánus-hegeliánus fogalmi keret okán
nyilván erôsen interpretált áthallást megtámogatja, hogy Dosztojevszkij kapcsán a
társadalmi determinációktól való teljes megszabadulás igénye is felmerül, ami utó-
pikus törekvés. Az utópia-valóság immanens máshol létének egy mûalkotás ese-
ményéhez köthetô fogalma azonban, ahogy Paul Ricœur pontosan fogalmaz,EC a
társadalmi életünk természetének újragondolására adhat alkalmat. 
Mindezek után némi álnaivitással tehetjük fel a kérdést: hol található meg

mindebben a harmadik hívószava: a politika?

VI.

Lukács hirtelen fordulatát (peripeteia) C9C8 novembere és C9C9 januárja között,
vagyis az ominózus a Bolsevizmus mint erkölcsi probléma és a Taktika és etika cí -
mû cikkek homlokegyenest ellenkezô végkövetkeztetéseinek dilemmáit Lukács
ko molyabb olvasói már igen mélyen és sokrétûen elemezték. A magam részérôl
Ži žeknek egy Badiou esemény-filozófiája kapcsán megalkotott fogalmát szeretném
se gítségül hívni, hogy a marxista megtéréstörténet nagyelbeszélésének a korábbi
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mû vekhez való viszonyát egy másik elbeszélés nézôpontjából tisztázhassam. Žižek
szerint egy rendszer átalakítása, (vagy egy gondolkodói rendszer átalakulása) nem
csak forradalmian, hirtelen minôségi változással képzelhetô el (Lukács ezt nevezi
„hir telen hôstett”-nek), hanem szakaszosabban, lassú átmenetekkel is; a kritikai
ak tivitás lényegtelennek látszó kísérletei és azok kiszámíthatatlan utóhatásai úgy is
megrendíthetik egy rendszer alapjait, ha annak premisszáit nem direkt módon kér-
dôjelezik meg. Ezt az eseményfajtát és magatartásmintát nevezi Žižek aktív kvietiz-
musnak, amely a fennállóval való folytonos konfliktusban (Lukácsnál ez lehetne a
disszonancia aktív ereje), a „felhalmozódó vereségek”ED ellenére feltételezi, vagy
re méli, hogy a rendszeren belül lehetséges egyfajta mágikus ugrás, a mennyiségi
vál tozások minôségivé alakítása. Fontos, hogy az e magatartáshoz tartozó szubjek-
tivitást a végcél elérése iránti bizalmon és bizonytalanságon túl, a folytonos kudarc
megélésének kötelme és a meghiúsult törekvések virtuozitása jellemzi. 
Nem kell különösebb nyomásnak kitenni a fiatalkori mûveket, hogy láthatóvá

váljon: Lukács premarxista korszakában egy hasonló szerkezetû aktivitás mûködik,
illetve a fennállóval abszolút módon szakító, autonóm esztétikai forma maga is ér -
tel mezhetô ennek az aktivitásnak egyfajta intenzitásaként. Az ez alapján implicit
tár sadalomkritikai organonná (Bacsó) interpretálható lukácsi esztétikában, illetve
annak töredékeiben és újrakezdéseiben a folytonos vereség átélésének nyomait is
megtaláljuk, bár itt még nem elsôsorban egy politikai eszkatológia, hanem egy
klasszikus metafizika céltételezéseivel és teljességigényével szemben: ezért beszél
Lu kács a mikrokozmoszként megértett mûalkotás luciferizmusáról (HE., E76.), ar -
ra utalva, hogy a mûvészet egy illuzórikus forma, ami az elidegenedés megszünte-
tésére, az élet megváltására valójában nem képes; ezért kaphat tragikus hangsúlyt,
hogy a mûalkotás befogadása csak a félreértés (Popper) módján lehetséges (HM.,
F7.); és ezért ôriz egyre kisebb kritikai potenciált, hogy az utópia-valóság egy
beteljesedett és értelemtelített létszegmens ugyan, de nincs útja a valódi történe-
lemhez. A regény elméletének szavait idézve: „Bár a meglelt eszmény (…) az önis-
meretnek a kivívása után az élet értelmeként ragyogja be az élet immanenciáját, a
lét és a kell ellentéte nem szûnik meg, és abban a szférában, ahol mindez leját-
szódik, vagyis a regény életszférjában, nem is szüntethetô meg; csak a közelítés
ma ximuma érhetô el (RE., 8B.). 
Úgy vélem, lehetséges olyan elbeszélés, amely szerint éppen a mûalkotás ré -

vén elérhetô maximális közelség etikai transzgressziója az, ami mintegy átbillen
Lu kácsban a fordulat idején, hogy aztán felszámolandó távolságként jelenjen meg
egy üdvtörténeti narratíva politikumában. A mûalkotás teoretikusan kitüntetett he -
lyét tekintve conversioról, vagyis átfordításról is beszélhetünk, hiszen míg a Hei -
delbergi esztétikában „…a szó tulajdonképpeni értelmében csak az esztétikumban
lé tezik valódi szubjektum-objektum viszony” (HE., EEF.), a fordulat után az elide-
genedéssel szemben ugyanezt a kitüntetett pozíciót Lukács már csak a proletariá-
tus számára tartja fent, azaz saját elméleti rendszerén belül egyszerûen kicseréli a
kettôt. Az esztétikában Lukács többé nem a léthiányos etika kerülôútját látja, mert
im már Hegel történelemfilozófiájának akarja megalkotni a hiányzó etikáját, amely-
nek azonban nincs szüksége autonóm esztétikára, ahogy paradox módon, (indivi -
du ális) etikára sem.EE
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Az átfordítás tehát, mint az közismert, felszámolja az esztétika és az etika auto-
nómiáját, és jóllehet fontosnak gondolom, hogy ne homogenizáló múltkonstrukci-
ók mentén gondolkodjunk Lukács marxista korszakának munkáiról, annyi bizo -
nyo san kijelenthetô, hogy a késôbbi mûvek nem alaptalanul vívják ki az autonó-
mia mellett elkötelezett Adorno megsemmisítô ítéletét: „[a] szubszumáló, a felülrôl,
bizonyos ismérvekkel, mint a kritikai vagy a szocialista realizmussal operáló gesz-
tusban Lukács továbbra is osztozik minden ezzel ellentétes bizonygatás ellenére a
kultúra komisszárokkal.”EF Az aktív kvietizmus Badioura utaló fogalma kapcsán
azon ban ki kell térnünk a bírálat egy kevésbé külsôdleges vonatkozására is. A
mik rokozmoszként értett mûalkotás és a proletariátus felcserélésének mûvelete,
ha Lukács szisztematizációján belül következetesnek tûnik is, egy különbség je -
lentôségét mindenképp alábecsüli. Amikor „valóság iránti szenvedélyét”E5 Lukács
az objektív szellem reprezentánsaként értett Pártnak rendeli alá, megfeledkezik
róla, hogy „a valóság nem reprezentálódik, hanem prezentálódik.”E6 Vagyis, miköz-
ben a történelemi létezés és teljesség metafizikai követelésének engedve, azt re -
méli, hogy egy közvetítô entitás aktivitása révén legalábbis közelebb jut a vágyott
communitas történelmi valóságához, az esztétikai autonómia feláldozásával való-
jában épp a „valódi közvetlenségnek” (HE., D69.) azt a formáját veszíti el, amelyet
fi atalkori mûvében még a communitashoz való odatartozás egyetlen lehetôsége-
ként tüntetett ki. A történelem adósságának (Ricœur) tehertételével szembesülve,
a Dosztojevszkijt kísérteties következetességgel félreértô áldozathozatali etikának
(vö. RE.,C6E.), természetesen aligha ez a legveszélyesebb tévedése. Az ezzel való
el számolás azonban már nem ennek az írásnak a feladata.

VII.

Tanulmányomat azzal a megjegyzéssel zárom, hogy a korai mûvek kínos és fontos
tartományainak összefüggését, úgy vélem, Lukács (negatív) hatástörténetének ere-
dôjeként kellene megértenünk. Annak reflektáltabbá tétele, hogy a rendszerváltás
utáni irodalomtudomány fentiekben jellemzett alakulástörténetét, a kritikai gon -
dol kodástól való távolságtartást,E7 illetve iszonyodást, Lukács mennyiben befolyá-
solta, hozzátartozik a jelenkori krízis genealógiájához. A diskurzus így értett hatás-
talanságának, (vagy, a kifejezés egy Lukács számára fontos konnotációját felidéz-
ve, németül értve a szót:) valótlanságának problémája természetesen nem vezet-
hetô vissza a személyes teljesítmények alakulástörténetére, különösen, hogy a kul-
túráról aligha hegeli elôfeltevések mentén gondolkodunk ma már. A modernitás
lokális parancsolatai (Derrida) azonban Lukács néhány törekvését, úgy vélem,
egy nem a szellemiben rögzített kultúrafogalom számára is Sollenként írják elô. Tá -
vol a történelem értelmére vonatkozó kérdés értelmetlenségétôl, és távol a mû -
alkotással való találkozást szubjektum-objektum viszonyban elgondoló szemléleti
elôfeltevésektôl, ilyennek tekinthetô a mûalkotás relatív autonómiájának elkötele-
zett lukácsi filozófia azon alapvetése, amely szerint „…e tény jelentôsége [a mû -
vészeté], amelyet teljes súlyában meg kell értenünk, a nem mûvészemberek mély,
mûvészet iránti szükségletében, a mûvészet e kiindulópontról megmagyarázhatat-
lan létezésében (…) rejlik.” (HM., F6.)
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to  vábbiakban a kötet többi esszéjére is az IM. rövidítéssel, a fôszövegben hivatkozom.)
C7. Lukács György, A tragédia metafizikája = L.Gy., A lélek és a formák, Bp., Napvilág Kiadó – Lu -

kács Archívum, C997, DBD.
C8. Vö. Földényi F. László, A fiatal Lukács, Bp., Magvetô Könyvkiadó, C98B, 66. A megjegyzés nem

az esztétikai szférának az erkölcsi jó szimbólumával való kanti azonosításához kötôdik, hanem a gya-
korlati ész felôl közelít, egyben az egész korszak erôteljes Kant-hatását  mutatja. A kategorikus impera-
tívusznak önmagát alávetô szubjektum nem süllyed vissza a heteronómia kauzalitás uralta világába, és
a személlyé vált empirikus lények interszubjektív közösségének tagjaként tudhatja magát. Kvázi ennek
az etikai imperatívusznak rendelôdik alá (meglehetôsen kifejtetlenül) a mûvészi forma.

C9. Lukács György, Megjegyzések az irodalomtörténet elméletéhez = Bevezetés az irodalomelmélet-
be: Szöveggyûjtemény, szerk. Dobos István, Debrecen, Kossuth Kiadó, C995, CE7.

DB. G.W. Friedrich Hegel, A jogfilozófia alapvonalai, Bp., Akadémia Kiadó, C98E, C5F.
DC. Ez a megközelítés nyitott marad A lélek és a formák egyes esszéiben, a Megjegyzések az irodalom-

történet elméletéhez címû írásban, illetve Lukács legkorábbi mûvében, A modern dráma fejlôdéstörténeté-
ben is. Lásd errôl: Veres András, Lukács György irodalomszociológiája, Bp., Balassi Kiadó, DBBB, FC–6B.

DD. A heidelbergi kéziratok két, részben önálló darabjának egymáshoz való viszonyára, a Mû vé -
szetfilozófiában kantianizmus és életfilozófia feszültségeire, illetve az Esztétika következetesebb kan ti -
anizmusának problémáira itt nem térhetek ki. Lásd errôl: Márkus György, Lukács elsô esztétikája = A
Budapesti iskola, szerk. Kardos András, II, Bp., Argumentum Kiadó, C997, 69–CDC.

DE. vö. „E célkitûzés alapja az a homályos, az élményvalóság minden »tényének« ellentmondó, de
mégis soha meg nem semmisíthetô érzés, hogy az ember önmagában teljesen megtisztult személyessé-
ge, ha leveti a mindennapi élet minden szûkösségét, és legsajátabb végpontjukig meghúzza annak
meg-megszakadó vonalait, valamiféle általános és közös világba torkollik, hogy tehát a séma, a félreér-
tés oka, nemcsak embereket szétválasztó, hanem embereket összekötô elv is; hogy éppen a legmé-
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lyebben és legsajátabban egyénit vonja magába, s annak formájaként olyan valóságra talál, amelyben
megvan ez a közösség. Az élményvalóság emberének e vágyával úgy állnak szemben a mûvészet alko-
tásai, mint a beteljesülés világa.” (HM., 59.)

DF. A kritikai kultúrakutatás számára fontos lehet, hogy ez a „látomás” egy bizonyos „nézôpont”, a
Mû vészetfilozófiában egy fenomenológiai értelemben vett intencionalitás nyomán rendezôdik el: „a
valóságnak ez az átalakítása és egy új valóság létrehozása csak azáltal lehetséges, hogy egy meghatá-
rozott értelmetlenség, az élményvalóság valamely kínzó aspektusa ilyen értelemvonatkozásba kerül, (…) s
ezzel a nézôpont a valóságteremtô, a transzcendentális forma alkotójává válik.” (HM., CE5.) Vagyis a koráb-
ban említett világnézet problémája ebben a mûfogalomban mintegy immanenssé válik: a mûnek saját vi -
lágnézete, saját „politikája” van, ami éppen ekként csak a mû kikülönülése révén válik le hetségessé.

D5. Georg Lukács, Heidelberger Notizen (1910–191B), Hrsg. von Béla Bacsó, Aka dé miai Kiadó,
C997, 57. Idézi: Hévizi Ottó, Az immanencia kegyelemtana: Lukács fordulatának etikoteológiai dilem -
má járól, Holmi, DBCCAD.

D6. Hévizi Ottó részletesen beszél a lukácsi kerülôút etikájának Eckhart mester negítív teológiájá-
hoz köthetô alakulástörténetérôl. Uo.

D7. Lukács György, Forma az élet zátonyán = L.Gy., A lélek és a formák, Bp., Napvilág Kiadó – Lu -
kács Archívum, C997, 5B.

D8. Bacsó Béla, A befogadás problémája Lukács heidelbergi írásaiban = B. B., A  megértés mûvé sze -
te – A mûvészet megértése, Bp., Magvetô Kiadó, C989, DCE. (kiem. tôlem)

D9. „Az irónia mint formai konstituens a normatív költôi szubjektum belsô meghasadását jelenti,
kettéhasadását egyrészt egy bensôségként fölfogott szubjektivitásra, amely idegen hatalmi komplexu -
sok kal áll szemben, (...) másrészt pedig egy olyan szubjektivitásra, amely fölismeri az egymástól idegen
szubjektum-objektum világ elvontságát, következésképp korlátoltságát…” (RE., 7F.) Az irónia kon sti -
tutív szerepérôl lásd. Paul de Man, Georg Lukacs’s Theory of the Novel = Blidness and  Insight, Lon don,
Routledge, C98E, 56.

EB. Alain Badiou, Saint Paul: The Foundation of the Universalism, Stanford, Stanford University
Press, DBBE, 6F.

EC. Paul Ricoeur, Lectures on Ideology and Utopia, New York, Columbia University Press, C986, C6.
ED. Slavoj Žižek, Notes from on ongoing debate, International Journal of Žižekian Studies, DBB7AC, 6–8.
EE. Lásd errôl Hévizi Ottó, Az immanencia kegyelemtana: Lukács fordulatának etikoteológiai di -

lemmájáról, Holmi, DBCCAD.
EF. Theodor W. Adorno, Erpereßte Versöhnung: Zu Georg Lukács: Wieder den mißverstandenen

Realismus = Gesammelte Schriften, XI, Suhrkamp Verlag, C97F, D5D. Idézi: Weiss János, Lukács öröksé-
ge, Bp., Gond-Cura Alapítvány, DBCC, DCB.

E5. Az áthallást a két szerzô szemléleti alapállásának különbözôsége ismét problematikussá teszi,
hiszen Badiou számára itt a lacani értelemben vett valós az, ami kérdezetté válik; a probléma szerkeze-
te azonban közös.

E6. Alain Badiou, A század, Bp., Typotex, DBCB, C9B.
E7. Ld. errôl Selyem Zsuzsa, Négy hamisító, két elmebeteg, és egyvalaki, akit a saját apja záratott be:

A zsarnokság, a megváltás és az irodalom viszonyáról = S.ZS., Fehérek között, Bp., Vigília, DBB7, 5–7.
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szemle
Mindegyik égtáj felé
TÓTH ERZSÉBETRÔL – NÉGY KÖNYV KAPCSÁN

(1) Szélrózsa, selyemrózsa, ôszirózsa, rózsafüzér, rózsás üveg. Kôszikla, kôfátyol,
kô kövön, márvány, andezit. A két motívumhordozó szó, az élô és az élettelen, a
bár sonyos és a nyers anyagállapot két vezérszava kezdettôl fogva fontos szerepet tölt
be az életmûben. A lágy, szépséges rózsa elôfordulásai számosabbak, de a ke mény
kô, a szinonimákat is nézve, csak harmadával marad el mögötte. Tóth Er zsébet lírájá-
nak szó- és sortárában, az összegyûjtött és új verseket tartalmazó DBCC-es, Aliz már
nem lakik itt címû kötetet lapozva a dús képkincs bôségesen kínál idé zeteket a motí-
vumhasználat, matériakezelés változatosságára. A rózsa, a se lyemrózsa, a Rózsás üve-
gemet verscím is, az Egy márvány pillanatban ugyancsak. Nyílik a rózsakert, kôkert. 
Szabadon lapozgatva, ahogy életmû-összesben csatangol az olvasó: például a

Széna-baba Rozalinda(!)-verse után közvetlenül a Honey-ban olvasható: „Verset
írok a szélrózsa minden irányába”. A Hát a mosolygós változatot nyújtja: „Kinek a
ró zsa, kinek a papné”. Radikális értéktartalmi ellentét a költô mártíriumának gya k -
ran elôtûnô szituációjában ez: „Meztelenül, A egy ôszirózsákkal díszített bárd alatt”. A
„Szôcs Géza helyett” megírt én-címzésû A fénylegényben: „ne félj lányom A csak
rózsa legyen mindég az asztalodon A eljön hozzád a fénylegény”. A Kedves G.-ben
egy mellérendelés-lánc része a szó: „Minek még látni is, hallani a hangját, A fogni
a kezét, várni a csókját, A ha egyszer már bérletet szerzett az álmainkba, A a verse -
ink be? Miért legyen mellettünk, A ha csillagok, rózsák, lôtt sebek mellett lehet A
egy tiszta papíron, ahol talán egy régi arc, A talán szívünk a vízjel”. Hagyo má -
nyosabban, népköltészeti allúziókkal értelmezett toposz a „két árva rózsa” (Egy
nyáron át táncolt – utalással Arne Mattsson egykor népszerû, C95C-es mozijára. A
költô szívesen nevezi el verseit filmcímek segítségével. Az Aliz már nem lakik itt is
filmcím, Martin Scorsese C975-ös kultfilmjéé. További vers-, egyben filmcímek: A
nap vége [Ingmar Bergman, C957], La notte [Az éjszaka, Michelangelo Antonioni,
C96C], Angyalpor [Edouard Niermans, C987] stb.). Az alkotói szó-élvezet, valamint
a stiláris szó-szakralitás is érzôdik a rózsa szó gyakori alkalmazásában. A rózsafü-
zér szóösszetétel kôsúllyal nehezedik az egyik legfenségesebb, legdrámaibb mûbe
(Katýn földjébôl): „Imádság szavára dörrentek a tarkólövések. A Odabuktak a gö -
dörbe, társaik mellé, A egymásra dobált, még meleg férfitetemek vártak, A utolsót nyö -
szörgô szájak: Jaj, Istenem, édesanyám. AA Csuklóra tekert rózsafüzérek. A Mennyi föld
kell eltakarni huszonötezer halottat?”
A Kisasszony hava egymás közelébe játszatja a két szót („Émelyítô, mesterséges

ró zsaillat” emlékeztet valamely keserûségre), többszörözi – egyben enyhíti – a kô
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szi gorát: „S most itt a tavalyi nyár újra. A Kô kövön maradt utána. Fejtsd meg A az
idei nyarat a tavalyi mondatokból, AA vetítsd keresztbe- A kasul, fejtsd meg a néma-
ságból, most, A hogy már kôfátyol-távlatot kapott, és A elkoptak a forgatásban a
nap tárlapok”. A Madárúton – mely negyvenöt fiatal költô C979-ben kiadott, Vasy
Gé za szerkesztette antológiájának címadó darabja lett – példa arra, hogy a kô szó-
nakAmotívumnak is akadnak egyszerûbb-tradicionálisabb megjelenései: „Most
könnyebb kôsziklából lélegzetet venni, A most játékot adok a szélnek, A és utolé-
rem a Napot, A most csak a fenyôméz gyógyít”. Az Egy márvány pillanatban meg-
szólítottja Szervátiusz Tibor szobrászmûvész: „A kô átforrósodik a keze alatt”. Az
anyagszerûségre, a mûvész tevékenységének fizikai jelenségeire is koncentráló
szö vegben különválasztja, különnemesíti magát a kôtôl az andezit, a márvány. A
kô jelenlétének leggroteszkebb változata bizarr, poétikailag kockázatos összeve-
téssel, a Háború és béke második tételében, Virginia Woolf öngyilkosságát említve
bukkan elô: „Virginia A töltötte meg kövekkel a zsebeit, mielôtt A beleugrott a Them -
zébe, nehogy valahogy felhozza a A víz, veszek ma egy csomag Du na kavicsot, hogy
A nekem is legyen valami a zsebemben”. (A még citálandó vers ér téke szempontjá-
ból mellékes, hogy Woolf nem a Temzébe, hanem az Ouse folyóba ölte magát.)
Hálás, szép feladat lenne a részletes motívumelemzés, más uralkodó motívu-

mokat (csillag, virág, macska, ünnep, hidegAhô stb.) is kiemelve Tóth Erzsébet lírá-
jából, ám ezúttal nem eshetett másra a választás, mint a rózsára és a kôre. Hiszen
az eddigi legújabb önálló verseskönyv a Kôrózsa (DBCD) – mely azonban más be -
szédmódból termi magát, mint a korábbi pálya viszonylag egységes orientációjú-
nak és hangvételûnek tekinthetô kötetei.

(A) A Kôrózsa fordulatjellegét mind a szerzô, mind a remélhetônél szegényesebb
re cepció megerôsítette. A dialogikus versfolyam (és más szövegek) alapján Mispál
Attila rendezô a debreceni Csokonai Színházban elôadást készített (DBCB – az egyik
sze replô, a még abban az évben tragikusan elhunyt Nagy László Zsolt emlékét ôrzi
a költô a Visszament angyalnak címû verssel). A Kôrózsa, betonszív címen játszott
pro dukció textusának keletkezésérôl és alakításáról nyilatkozta Tóth Erzsébet: egy
fo tó, börtöncellában az objektívnek háttal álló, az égboltból csak keskeny sávot
látó fiatal férfi elítélt fotója hatott rá elementárisan: „Az addig megszokott verseim-
tôl eltérôen, teljesen más formát diktált nekem ez a tapasztalás. Úgy jöttek a sorok,
hogy az egyik részükön beszélt (gondolkodott) valaki, s ugyanannak a sornak a
másik részén már a másik személy jelentkezett. Olyan szöveget írtam, amely szá-
momra is teljesen a meglepetés erejével hatott, mert egyszerre két hangon szólalt
meg bennem valami. […] Ennek a fiatalembernek az elzártsága foglalkoztatott. Az
izoláltság állapota, az önmagára utaltsága. Számomra is egészen hihetetlen módon,
jöttek-jöttek a monológok, és egy pillanat alatt bele tudtam helyezkedni ebbe a
lét helyzetbe. […] Nagyon érdekes volt az elsô visszajelzés: mindenki felfigyelt,
hogy ez mennyire más, mint amit eddig írtam. Rögtön elnevezték versregénynek,
pró zaversnek stb. Én magamban versszobornak neveztem, és írtam, ahogy adta a
sugallatom”. (Lejegyezte: Balogh Tibor a Debrecen Online-ra, DBCB. április 6-án.)
A korántsem hevenyészett interjúban feltûnôek a belsô széttartások („gondol -

ko zott” A „jelentkezett”; „két hangon” A „monológ”; „a másik személy”; róla ké -
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sôbb). Pontosabb mûfaji közelítés helyett szubjektíve hiteles, de objektíve kétsé-
ges a szöveg-meghatározás („versszobor”). Ez nem elôször mutat rá, hogy Tóth Er -
zsébet saját mûveinek dinamikáját, morális irányultságát, kibomló színképét: meg -
alkotottságának egészét érzelmi-etikai hullámhosszon regisztrálja lírikusi öni de -
ológiájában, az önértelmezés esszényelvén. Fogalmilag kevésbé képes reflektálni
saját termésének tényleges költészettanát. Ennek okán sorolja magát – nem elô -
ször, s bizonyára a lehetô legôszintébben – az ihlet, belsô hang, sugallat nyomán
al kotó („ösztönös”) költôtípusba. 
A fogadtatás a kritika részérôl viszont nem épp bravúr sem a versregény-, sem a

prózavers-leegyszerûsítés kapcsán, csak kényszerû mûfaji kiútkeresés. Ugyan mindkét
terminus ráutal a szerzô egész költôi életmûvét átható epikolírai karakterre, az elemi lí -
ra iságba ágyazott cselekményességre, a versek idônként kiépülô részleges szüzsé-jelle-
gére, azonban épp a drámaiságot, a specifikus pár- és én-beszédességet hagyja figyel-
men kívül. A Kôrózsa verses dráma. Tipográfiailag azon különbséggel – s ez máris visz-
szaköti a lírai mûnembe is –, hogy megszólalói jelöletlenek (nincs fel tün tetve a nevük),
azaz a Név, Dialógus, Instrukció (Bécsy Tamás szerinti) hármas drámaismérvébôl csak
a középsô mutatkozik. Mûfaji vonatkozásban – fôleg mûfaji vo natkozásban – a
Kôrózsa Tolnai Ottó, Visky András, Borbély Szilárd és mások egyes (színpadi, színpad-
ra szánt, színpadon is életre keltett) lírai alaphangú, liriko dramatikus mûveivel áll
rokonságban.

(B) Tolnai, Visky, Borbély (esetleg Térey János, Szálinger Balázs; ad absurdum a
Szi rénének Nádas Pétere, az Affolter, Meyer, Beil Esterházy Pétere): olyan nevek,
amelyek nem hatást, hanem a modern magyar dramaturgia líraibb-látomásosabb-
egzisztenciálisabb, bölcseleti töltetû ágában fennálló intellektuális rokonulásokat,
véletlenszerû, de együtt értelmezhetô tartalmi és formai összehangzásokat jelez-
nek. (Még akkor is, ha a párhuzam-példatár alkotásai többségükben jelölik a megszó-
laló személyét.) Nem is árt, ha a Tóth Erzsébet munkásságával összefüggésben unalo-
mig (bár joggal) emlegetett, általa is visszaigazolt mester-névsor bôvül, fiatalodik kissé. 
Mert igaz ugyan, hogy a tatabányai születésû, de nyírségi cseperedésû, az ezer -

ki lencszázhetvenes évek közepe-vége felé induló költô késôbb sem vetette ki szí-
vébôl „földijét”, a régen rangja fölött becsült, manapság rangja alá tessékelt Váci
Mi hályt. Igaz, hogy fôképp Nagy László-i örökség költészetében a centrumtudatú,
képviseleti költôszerep, a küldetéses lírai én individuális vállalkozásának, etikus
elkötelezôdésének felnövesztett, romantizált mindenki-fölöttisége (megemelve,
he roizálva a vershôst vereségeiben is), s igaz, hogy Csoóri Sándor vers-mondatta-
nának, ritmikájának, szóválasztásának lüktetése mindmostanáig nyomon követhe-
tô Tóth Erzsébetnél. Igaz, hogy sokkal tartozik Kormos István költészetfelfogásá-
nak, útra indító bizalmának (versben, esszében le is rótta háláját, akárcsak a többi
említett iránt. A lovakat lelövik, ugye? – ismét egy kölcsönzött filmcím vers élén
[Sid ney Pollack, C969] – Vácit névvel, Nagyot idézettel vonja a versbe, s újabb
Nagy-idézettel, közvetve Simon Istvánt is. Hat-nyolc soron belül, és közben a lírai
egót járatva fô helyen e szegmensben. Aztán mindhármukról leszakítja a strófákat,
saját utód-útjára tér). A Tóth-versek hálaáldozata Illyés Gyula megidézéséig, az
illyési költôszerep és költészetmodell igenléséig nyúlik vissza (pl. Lakitelek).
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A prózaírók sorából Örkény tûnik állócsillagnak. A nemzet cirkuszában a meg
nem épült Nemzeti Színház, az Erzsébet téri „gödör” felett hangzik el: „nekem nem
sür gôs, álldogálok, A ide beszéltem meg A találkozót Örkény Istvánnal A kétezer-ti -
zenkilencre”. A Háború és béke monológjának (elsô tétel) „Drága Gizám” kezdése,
ké sôbbi ismétlése (harmadik tétel) szinte értelmezhetetlen az Örkény Macskajáték
cí mû tragikomédiájában sokszor elhangzó „Drága Gizám” megszólítás nélkül, mely
szállóigeszerû szintagma lett, ha nem is annyira, mint a Tótékból az „édes jó La -
josom”. Kiváltképp, ha a címbe – mely nem elsôdlegesen a monumentális Tolsz -
toj-regény tervezett, önbizonyító-megnyugtató elolvasásának kudarcára vonatko-
zik – belehalljuk az egykori NSzK-ban élô, tolókocsiba kényszerült Macskajáték-
sze replô, a szelíd Giza „békés” jellemét és a tôle nagy földrajzi messzeségben, Bu -
dapesten lakó nôvére, Orbánné, Erzsike örökös „háborúságát”. A nagyszabású
mo nologikus költemény ellendül a Macskajátékbeli monológelôzményektôl, de
vissza utal az ottani gyakori levélformára, Erzsike nyelvtanára, s a színmû fô tartal-
mainak egyikére, a szeretet-, szerelem-, magányproblémára. Szinte egy „Szkalla
lány” beszél, szinte a Macskajáték emlékezetes, titokzatos régi fényképe – mikor
ké szült a két fiatal lánytestvérrôl…? milyen alkalomból…? – transzponálódik a be -
fejezésében: „Életünk, akár a szappanoperák. Mindegy, A hány hónap, hány év múlva
kapcsolódunk vissza A a cselekménybe, ugyanazzal a bárgyú tekintettel A néz nek egy-
másra ugyanazok a személyek. A Nem vesztettünk semmit. A Mindenki mást szeret”.
Tóth Erzsébet és Örkény István? Kettejüket egy asztalhoz nemigen ülteti a kritika. 

(C) Ugyancsak igaz, hogy saját nemzedékén belül azoknak a – Csütörtök Esti Tár -
sa ság révén baráti közösséggé is kovácsolódott – körében volt nekirugaszkodá-
sukkor a költô helye, akiknek szemhatáráról nem hiányzott, de horizontjukat min-
denestül nem is töltötte be az iménti néhány nagy formátum, Illyéstôl Csoóriig. Ba -
laskó Jenô, Banos János, Csajka Gábor Cyprian, Csordás Gábor, Hideg Antal, Le -
zsák Sándor, Nagy Gáspár, Szervác József, Szikszai Károly, Zalán Tibor és mások –
mindegyikük nevét, alakját vigyázza vers Tóth Erzsébet gyûjteményes kötetében.
Ge  nerációjuk (részben a Madárúton-generáció egy „szárnya”) a fiatalon elhunytak
tá  vozásával, a pályát cserélôk eltávolodásával korán megfogyatkozott, de néhá-
nyukat (Tóth Erzsébettel együtt) méltányosabb helyen illene számon tartania az
iro dalomtörténet-írásnak a nem posztmodern típusú magyar lírai modernség me -
zônyében, mint ahogyan az (az örökösen vagdalkozó viták, névsorképzések köze-
pette) jobbára történik.
A Zalán Tibor nevezetes vitaindító programcikke által generált „Arctalan nem -

ze    dék” közösségi énképre, a Csütörtök Esti Társaság egyes tagjai megszakadt vagy
foly tatódó költôi útjának értékelés-ellentmondásaira itt nem térünk ki. Zalán kései
visszapillantásai szerint (a Literán DBB9-ben; az Életünk DBCC. szeptemberi számá-
ban) az C979-es arctalanság-esszé egy „blöffbôl”, meg nem fontolt témaja vas latból
nôt te ki magát felelôs írássá. Az „Arctalan nemzedékbe” Garaczi László, Gé czi Já -
nos, Kukorelly Endre, Petôcz András is beletartoz(hat)ott. Mai szemmel például
Csokonai Attila, Ószabó István, Osztojkán Béla, Petri Csathó Ferenc, Tur  csány Péter
és mások szintén. Közülük a ma is pályán levôk vagy be álltak az „Ar c     talan nemze-
dék” jelzôs szerkezet maradék boltozata alá, s el-eltöp ren genek a ter minus DC. száza-

CCB



di visszhangján, vagy az arctalansággal szemben fo galmazták meg mun kásságuk újabb
évtizedeit, vagy eleve inkább nevek s nem ta gok voltak a névsorban.
De e nevek csupán az indulás emlékeit, a hûség és konfrontálódás irodalom

mö götti tényeit és fonákságait fedik le. Önmagukban, ilyen nagy számban sem
elégségesek Tóth Erzsébet lírájának – most csak nevek, kötôdések általi – körül-
írására, betájolására. Mert rögzíteni kell végre, hogy Tóth – meglepetésünkre? –
olykor mily közel került verseivel például Petri Györgyhöz, akit nem szoktak egy
na pon emlegetni vele. Nem részint hasonlóképp jelent-e meg az elég csonkolt mû -
faja Tóth Erzsébet tárgyias akcentusú elégizmusában (Augusztusi elég), mint a
vers címekkel is jelzetten számos elégiát író, s legtöbbjüket depoetizáló Petrinél
(Ró mai elég; Tengerparti elég)? Az Alizban a Spinoza reggelijének indítása (s egé-
sze) nem Petrire is rávalló hangon, alighanem akartan hasonított modalitásban
szól-e: „Genny, epe, nyák, gyomorsav. A Reggelre feljön minden. A Kihányni vagy
lenyomni. Ez itt a kérdés. A A hólyagról nem beszélve. A Belsô permet, szájszag. A
gyomor életrajza. A A hányás bizonyos szempontból megoldás, A viszont felettébb
kínos. A És nem oldja meg a szájszagot. A A sonka elfogyott, gyümölcsöt enni fá -
rasztó. A Ezekkel a fogakkal?” A sorok fiziológiás retorikájának rövid mondatai, a
filozófus nevének a cím élére dobása, a szókészlet, a hangsúlyok, a vendégszöveg:
Petri-(hommage)vers is lehetne ez (hosszú évekkel Petri halála után). S Petri
ugyanúgy néven nevezett versszereplô Tóth Erzsébet klaviatúráján (Chicago
blues), mint Oravecz Imre („Oravecz Imréért átloholtunk fél Frankfurton”, Ha za -
felé a német éjszakában – A vásáron), Dobai Péter („Nem tudtam, megengedné-e,
hogy felismerjem. A Fölfelé nézett, a felhôkbe” – Március, szájfény), Esterházy Pé -
ter („Esterházyra emlékszem a szemével köszönt A akkor elég volt arra a napra” –
La kitelek). A Tóth Erzsébet-vers, nála szokásosan, a testvériesülés hangján szólítja
vagy emlékezi valamennyiüket. Nem szükséges a Csütörtökieket egy körré kerekí-
teni a fentebbi bekezdés íróival, költôivel. De nem felejthetô el, hogy Tóth Er -
zsébetnél a két kör érintkezhet, két vagy több szellemi-poétikai hatás egymásba
gyûrûzhet. S ezért lírájának genealógiája sem írható le egyszerûen az Illyés – Nagy
László, Csoóri – Hetek – Ki len cek – Csütörtökiek vonallal.

(D) Térjünk vissza a Kôrózsához. Ebben a költemények nem a megszokott módon,
fentrôl lefelé szedve – ha tetszik: nem északról délre – olvashatók, hanem (az ol -
daltükör kihasználása érdekében is) balról jobbra haladva: nyugatról kelet felé
tartva. Az általa párhuzamos monológoknak nevezett összefüggô versciklust, mely
„a verses regénnyel mutat rokonságot”, Gálla Edit világította át a Holmi címû fo -
lyóirat DBCD. novemberi számának lapjain. A kis ciklusokba sorolt, két-három vers-
nyi egységek énközlés-technikájáról így írt: „A versek két szabálytalan oszlopból
áll nak, melyeket függôlegesen kell olvasni [miután kilencven fokkal elforgattuk
ke zünkben a kötetet, T. T.]; a vízszintes sorok, melyeket tabulátorral választott el a
szerzô, nem függnek össze. Az egyik oszlopban többnyire a névtelen fôszereplô, a
fi atal lány, a másik oszlopban az idôsebb nô, Vali monológját olvashatjuk, melyek
reflektálnak egymásra. Ezek párhuzamos monológok vagy dialógusok. Elôfordul
azonban, hogy a vers mindkét oszlopában ugyanaz a személy beszél. Vannak a
két hasábban átívelô sorok is, mikor az adott sor a tördelés szempontjából mindkét
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oszlophoz tartozhatna, értelmileg azonban csak az egyik oszlopba illeszkedik –
ilyenkor egy sor a másik oszlopból kimarad. A középre igazított közös sorok mind
a két oszlopba beletartoznak”.
Bonyolultnak tûnik a vers vizuális képe és a szöveg asszociatív mûködése, le -

írása sem könnyû, nem is egészen pontos (ugyanaz a személy beszél, de más idô -
tér bôl, nyelvi pozícióból stb.). Ám aki kinyitja a kötetet, néhány perc alatt bizton-
sággal és sok értékre, szépségre lelve tájékozódik. Tóth Erzsébet a (szabad) vers
megszokott, hosszú soros nyomtatási képének (s ezzel lírai olvasáshangulatának)
fenntartása érdekében, valamint a megszólalások nem annyira személyhez, inkább
belsô hang(ok)hoz köthetô volta folytán csak egyik beszélôjét illeti névvel, de ezt
a nevet sem hozza tipográfiailag olyan helyzetbe, ahogy a drámai mûvek eseté-
ben. Nem folyamodik: nem folyamodhat a dráma szokott szövegszedésének képé-
hez, a név, nevek után írt replikákhoz. Nem törheti föl a sokirányú nyitottságában
zárt nyelvi tér börtönét, nem sértheti meg a zaklatott interperszonális diskurzus
spirituális hártyáit. Közvetlenül nem érintheti sem a követ, sem a rózsát: a Kôrózsa
komplex megjelenési formáit. A szöveg nem tehet mást, mint hogy a csupán rész-
leges azonnali megérthetôség foglya marad, amiként a két nôalak is saját nyelvi tu -
datának, kifejezôkészségének érzékelt (kimondott, káromolt, tágítani próbált) kor-
látai között kénytelen létezni cellalakóként. 
A csupán részleges azonnali megérthetôség nem akadálya, hanem serkentôje a

re konstruáló, kiteljesítô olvasásnak, teljességérzetû befogadásnak. A két – indázó
alakú, kígyózó – „hasábban” gyakrabban szólal meg a drogbûncselekményekért
bör tönbe csukott névtelen lány, mint a súlyos vétekért (homályban hagyott gyer -
mek gyilkosságért) bûnhôdô, vezeklô, jóval idôsebb Vali. Nem ritka, hogy a két
„oszlop” közötti tágas spácium mindkét oldalán az önkívület határáig jutó, emoci-
onálisan csúcsra járatott egyéniségû lány szava hangzik fel, két radikálisan külön -
bö zô idô-, érzület-, stílus- vagy egyéb síkban, önmaga énjeit akcióba léptetô, vias-
kodó, de nem tudatbolydult ütközésben. Mindjárt a kezdés az ô egyéniségét, gon-
dolat- és vágyvilágát teszi plasztikussá. Próbáljuk „vízszintesen” és „függôlegesen”
is olvasni a vers tagjait – az egy soron belüli két egység és az egymás alatti négy-
öt egység is összefügghet a szeretett – bár a szerelmet nem érdemlô – férfira való
em lékezésben, vagy mindkét olvasásirány hiátusossága kérhet értelmezôi kiegé-
szítést (az idézet segítségével sorról, „oszlopról”, spáciumról és a spácium mellô-
zésérôl is fogalmat alkothatunk):

azt se tudom élsz-e még       éltél-e valaha egyáltalán
hogy is írhatnám       szabadíts ki innen szerelmem

miért ne élnél       vagy csak képzeltelek
azért mert szabadkán mindennaposak a magyarverések

még élhetsz       tefelôled meg is dögölhetek

A Tóth Erzsébet által sugalomszerûnek mondott ihletés különös parancsa, eredmé -
nye a Kôrózsa meglepô irodalmiassága. Vali korábban mûvészkörökben forgó dip-
lomás bölcsész, a (le sem érettségizett) lány titkos költô, anyja író vagy irodalmár
ér telmiségi (a vér szerinti apa kilétére nem derül fény). A Beton címû ciklus Gon -
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dolkozz az okain is tán darabja idézi (korántsem baj, sôt a börtönben termé szet -
szerû, hogy pontatlanul, „fejbôl”) Kosztolányi Dezsô bökrímét: „ne ámulj a kokai-
nistán […] gondolkozz az okain is tán”. Széchenyi nevével indít – „a széchenyi is a
bör tönben tanult meg angolul” –, sor elejére viszi a Minek nevezzelek? Petôfi-vers -
cí met („minek nevezzelek lehet hogy nem is az igazi neved”) – s e tartalmaknak, a
folyamatos literarizáltságnak kell megférnie például az ajzott panaszkultúra „leg-
alább imádkozni tudnék […] de ki a fasz tanított volna meg” típusú felszakadásai-
val. A rengeteg példa citálása helyett mindössze arra térünk ki, hogy a könyv egé-
szét záró sor elsô fele is Petôfi-idézet a szabadság és szerelem költôjétôl, az Itt van
az ôsz, itt van ujra… közismert szelvénye: „aludjál hát szép természet”. E beszegô
vers, a Kérem drága ombudsz utolsó sorának második fele a Tóth Erzsébet ked-
velte szócsonkolással az egész mû befejez(het)etlenségét, a hôsnôk csonkolt lelki-
ségét, szárnyszegett sorsát (a megfogalmazódó kérés hiábavalóságát?) is nyomaté-
kosítja: „kérem drága ombudsz intézkedjen”. A lemetszett, lemaradó három betû –
az ombudsman-ból a man: a férfi, az ember – zéró morfémaként zárja magába a
Kô rózsa szabadsághiányának egyik tényezôjét: a hiába vágyott, méltó férfi(ember)
odabenti, illetve általában, életveszteségként vett hiányát. 
Az irodalmiasságból eredô választékosság és sok vendégszöveg, tulajdonnév,

utalás látszólag nem kedvez az aljas, kíméletlen, sprôd, kommunikációképtelen
bör tönvilág rigid díszletezésének, kopár ábrázolásának, másfelôl viszont ontja a
nyelvi dichotómiákat, összeszikrázásokat a lírai mono- és duódrámában. Az iroda-
lom emlékei, üzenetei, foszlányai (a népdaltól a zsoltáron át a régebbi és modern
ínyencirodalomig) fel- és aláértékelôdnek, vitustáncot járnak a két szereplô tuda-
tában, egymással jobbára csak súrlódó, nem összefonódó mindennapjaiban. Vali
is, a lány is kritikailag viszonyul az irodalomhoz, ám elválni sem tudnak tapasztala -
taitól, vigaszától, esélyeitôl, menekvés-illúzióitól. Extrém elképzeléseik kavargása
a valóságmegélés és az irodalommegélés együttesének szürreáliája. Tóth Erzsé bet
irodalomfelfogása, irodalomképe a Kôrózsában sokkal rétegzettebbé vált, mint
amilyennek a homogenitásával ható Aliz már nem lakik itt versfolyama karakteri-
zálta. A metapoétika adaptálása felé tett mozdulat távlatosságában is kedvezô.
A Kôrózsa életszövetei ismerôsségükben újszerûek (Vali hamvukba holt, áldott-

át kozott kapcsolatai, a szexualitás vergôdô kiáradásai, a fiatal lány nôvére iránt oly
em patikus öccsének fejezetrôl fejezetre új beállítású személyiségrajza stb.). A cse -
lek ményesség – szituációsság – nemigen tûr üresjáratokat, jobbára az ismétlések is
funkcionálisak. A megkettôzött nôi princípium (mely az eredetileg férfihang[ok]ra
komponált tervet felváltotta) kedvez a verstestbe minden irányból zuhogó fenye-
getô lét szeszélyes, ijesztô impulzusainak. A könyvet borítóján és minden lapján
illusztráló kôrózsa (kövirózsa, Sempervivum, „mindig élô”) a mû szerkezeti-szer-
vezôi jelképe is. A vágyott-félt, szabadnak tetszô külsô, természeti közeg és bör -
tön falak közti szabadsághiány szöveggé formálása, a kettô egymásra robbanása
vizuális és akusztikus mozaikokban remekel. A nyelvtani-tipográfiai szabálysze rût -
lenség felnagyítja a traumatikus életutak, életút szakaszok drámaiságát. A börtön,
megfelelôen a mûvészeten belüli topikus hagyományainak, részleges társadalom -
mo dell, a szabadságprobléma szigorú foglalata – azaz a Kôrózsa elsôsorban a sza-
badság (és a szerelem) kérdése felôl kötôdik a korábbi Tóth Erzsébet-életmûhöz.
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(E) DBCE nyarán szépírói eszközöket bôven, eredményesen alkalmazó Tóth Er zsé -
bet-kismonográfiával gazdagodtunk. A Madárúton antológiában ugyancsak sze -
rep lô Kelemen Lajos költô, író, esszéista adta közre Szállsz te már, magad… –
Tóth Erzsébet költészetérôl címû könyvét. A nemzedéktárs, barát hangján megírt
mû sajnos csupán röpke függelékben (Vignetta: néhány megjegyzés Tóth Erzsébet
Kô rózsa címû kötetérôl) foglalkozik a fordulat verseskönyvével. Egyébként sem
sor ra veszi, hanem – a lineáris követés ellenére – a „lírai kismonográfia” keretei
kö zött, apologetikus alapállásból szemlézi három-négy évtized verstermését, in -
kább a sûrûsödô folyamatosságot dicsérve, mint egyes költeményeket mélyreha -
tóbb an elemezve. Hangütésére ilyesfajta fejezetcímek vallanak rá: Szegôdés; Egy
köl tôlány, a körülmények és az egyre valószínûbb nagyság; Magad légy távlat! S fe -
jezetkezdô mondatai is elsôül a kismonográfia írójáról magáról, saját líraszemléle-
térôl informálnak: „A költészet, az érzelmekre és az értelemre apellálva, a világos-
ságot és a titokzatosságot egyaránt forrásául véve a világ egységét akarja helyreál -
lí tani, vagy számot vetni a sokszínûség ellentmondásaival” (Szegôdés); „Nincs köl-
tészet teljes egészében helyben keletkezett. Az autogám líra önellentmondás” (A
foly tatásért); „Tetôtôl talpig a vers: árnyalat és absztrakció” (Hol a régi, mi az új?)
stb. Találóan fogalmaz a kötet ajánlója: „ha tárgyalásmódját illetôen monográfia is,
nem tiszta formájában az, mert a másik felét illetôen inkább valamiféle esszé-re -
gény Tóth Erzsébetrôl, a költészetrôl és a szerzôrôl”. A Kelemen-könyv mûfajilag a
Kô rózsához hasonlóan többszólamú.
A szûkszavú Életrajzi adatok és a Tóth Erzsébet köteteirôl megjelent kritikák jegy -

 zéke segíti az olvasó eligazodását. Szokatlan és szerencsés megoldás, hogy a fe -
jezeteket fénykép- és dokumentumnyalábok választják el egymástól. Ezeknek fo -
tói albummá rendezôdnek: a személy megörökítései, családi és baráti koszorúk,
utazások állomásai. Az írásos anyag talányosabb: kérdéseket tesz fel, évtizedek
elôtti múltat hív elô. A Tóthnál négy évvel idôsebb, korán elhunyt Pinczési Judit a
segíteni, óvni kész költôtárs kezével írott C979-es soraihoz, a már súlyosan beteg
Nagy Gáspár DBB6-os laudáló-testáló üzenetéhez nem szükséges kód. Simonffy
And rás prózaíró évszámmal nem jelzett (bár közvetve talán datálható), „elrabolni”
szán dékozó (nem tréfás, inkább szomorúan érzelmes) leveléhez már szükség len -
ne kommentárra. S ki lehet az ismeretlen (dilettáns?), akinek Für Elise címû rajon-
gó versgépirata bekerült a kismonográfiába? Továbbá nem váratlan-e, hogy annyi
kö zös gondolat, közös fellépés, közös fénykép, közös munka, a kölcsönös nagyra -
becsülés évtizedei után Csoóri Sándor DBCC-es – értô, „természetes, tiszta és okos”
bí rálatot megköszönô – levele magázva szól Tóth Erzsébethez?
Több szabatosan tisztázó bekezdés, versanalízis és idézet nem ártott volna a

könyvnek, de Kelemen Lajos rendre jól tapint rá költôtársa ars poeticájára, vers -
hang zataira. Egyik tézise: Tóth „bizonyítja, hogy tényleg szinte mindenütt jelen van
a vers. Ha a világ valóban megrontott, száztaktikájú, célja-zavart cselekményterv, a
vers majd egységbe fogja, mint egységet summázza s rendezi a kiforratlan mozdu-
latokat. Ész és szív tételeinek rendezett világra vetítéséért cserébe világhoz jut: a
lé lek történetében az egyéniség napi konkrét története játszódik, éspedig a realitás
és a látomásszerûség szomszédos tartományaiban, ahol a vizionárius meglepôen
ter mészetes úton-módon ad valami tárgyias színezetet legmerészebb látásainak is”
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(A folytatásért). A költôi út középtájához érve a humor kérdésénél idôz: „A hûlt ál -
mokba és a nosztalgiával mind drágábbá tett valóság rideg tényeibe Tóth Erzsébet
az illúziófosztó méltóság és méltó ünnepélyesség hangján szól bele, »ha megfeszí -
te nének A se tudnék meghatódni« – állítja, de nagyon is megható (igaz, hogy kar-
cos gúnnyal ellenpontozott verset ír, kilépve a sóvárgó vágyak templomából, mely
bíz  vást csodálható, néha túl szép látvány is”, Hol a régi, mi az új?).
Metaforák rózsáiból, aforizmák köveibôl lett Kelemen könyve. Hôsében „kono-

kul közegészségügy is a költészet”; „Összehangol, és nem tagad”; „Az ilyenféle
[ma xi malistán maga-átadó, T. T.] önkövetelmény természetesen lehetôvé teszi a
tévedést is. A tévedés egy mosolygó bölcs. A reménykedô rátalálás vele teljes” –
áll a két utolsó, összegzô fejezetben. Vagy, még enigmatikusabban, de filozofiku-
sabban is: „Ahogy Tóth Erzsébet tematikája bôvül (bár nem mondhatni, hogy kivé -
te lesen széles tematikájú poéta), mondatai egyre újabb ízt nyernek. Kép és foga-
lom immár nem titkoltan a közlô prózával egyenrangú alkateleme az ellenstilizá-
lásnak. Alanyi sorstudása már nem annyira a mûvészi, elvont magas fénytôl, ha -
nem a vallomás közvetlenségétôl sugárzó”. E megjegyzések felhajtó erejét az biz-
tosítja, hogy hol egyetértéseket szignálnak, hol vitákat nyitnak. A tematikai zártság
és a lírai alany alkati állandósága például szinte valamennyi kritikusnak feltûnt
Tóth Erzsébet munkásságában, a költôi pszichébôl és a lírai hôs szubjektumából,
be szédmódjából („ellenstilizációt” korábban is ismerô stilizációiból) levezetve. Ám
hogy a „közlô próza” felé fordult volna, azzal „egyenrangú” – akár csak egyjellegû –
len ne immár a Tóth-vers?! Épp a Kôrózsa még jótékonyan elfelé is vitt e lehetôségtôl.
Kelemen Lajos sok fontos megfigyeléssel járul a pálya feltérképezéséhez (a tíz -

évnyi hallgatás-periódus lehetséges okairól, a külföldi utak hozadékairól, a szemé-
lyiség nehezen rajtakapható érésérôl, a versanyag lassan módosuló tektonikájáról).
Helyenként csupán egy-egy pályaszakasz, életkori intervallum, kötet diagnosztája,
mégis általánosabb felismerésekig jut: „Tóth Erzsébetet egyformán kérdezi: prog-
ram és a programmal szembesülô, drámai alkatú líraalany, hogy a széthulló al -
katelemein tûnôdô világnak odakínálja-e teljes személyiségét, vagy az individuum
részére kérje a talán már kérhetôt: a szabadságot és a szerelmet. Önkínzó hánykó-
dás, idealizmus, a mûvész örök nyugtalansága és a lázongás-felszabadultság közt
hullámzó érzelem: ez a tematika az, amelynek megnövelt lehetôségeit keresi a fia-
tal Tóth Erzsébet”. S nem is csupán a fiatal. A beérkezett költô is.

(F) A DBCE-as ünnepi könyvhét új Tóth Erzsébet-kötetet hozott, Esszék, tárcák, kis -
pró zák, A008–A01A mûfaji jelöléssel. (Itt fontossá válnak az évszámok.) A kötet-
cím: Hidegbéke éppenséggel egy Petri-vers címe is. De nem hapax legomenon,
alig ha egyéni szólelemény. A mai ötvenesek–hatvanasok gyerek- és ifjúkorában
mindennapi volt a hidegháború szó politikai, publicisztikai kizsigerelése. Majd -
hogy nem automatikusan fordulhatott sokaknál az ellenkezôjébe a szó. Petri Hi degbéke-
négysorosa ennyi: „Béke híján – vélnénk paraszti eszünkkel: A háború lesz. Há ború
nem lévén A – a tanult eszünkkel – azt hinnôk, A béke van. Ám egyik sincsAlesz”. Tóth
ekként azonosít kötete címadó írásában, a Ki gépen száll fejezet élén: „Hi degbéke.
Gumibot, paprikaspray, könnygáz, levegôben szálldosó azonosító jelek”. Jelentéktelen
szösszenet Petrié. Halvány közéleti újságírás Tóthé (könyvének elsô ciklusa).
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Tóth Erzsébetnél a közösség dolgaiban, képviseletében történô megszólalás – a
publicisztikai megszólalás is – tanúsítottan erkölcsi kötelesség. A szavak általi cse-
lekvés kikerülhetetlen vágya, kötelme. Ám nincs hozzá saját retorikája. A sajtó egy
részének egyes állításait visszhangozza, sokszor már a kérdésfeltevésbe belefárad
egy-két mondat után, nem tud („kormányzatra való tekintet nélkül”) választani pá -
tosz és szkepszis között (Listák, zuglisták, DBCB). Naiv. Egy korántsem egyszerû,
te lepülésrésznyi erózió, kifosztás esetében úgy találja: „Állítom, hogy két rendôr
jelenléte elég lenne a pusztítás megállításához”. Plebejusságában már egy-egy jobb
di vatmárka is ellenszenvvel tölti el (a Vogue magazin kifog rajta, mert „fricskából”
tévesen, Vouge-nak íródik – Jeges kávé). Idézetek (eléggé elkoptatott Ady- és Jó -
zsef Attila-idézetek tömegével, a mai külföldi történetírás és szépirodalom tekinté-
lyeinek szavaival) támasztaná alá igazát. Tanácstalanná válik a válaszúton. A „meg-
nyomorított Magyarország” nem számít az Európai Uniónak, írja – csak az ország
költségvetése. „A néhány okos ember, akit ismerek – folytatja –, azt mondja, ezek
olyan adottságok, amelyekrôl nincs értelme beszélni. Akkor mirôl beszélünk? Ki -
nek van kedve ebbe beleszólni? Ki engedheti meg magának, hogy hátat fordítson?” 
A gondolati próza helyetti indulati próza, a közírói esszét nem helyettesítô új -

ság írói felhorgadás súlyos önellentmondásokhoz is vezet. Nézetek, álláspontok
tisztázatlanságához. DBB8-as Mi lettünk volna? címû írása – mely elûzetlen zsarno-
kokat, méltóságvesztett, bulvárszenny-olvasó népet, legyalázott szabadságharcot,
meg szüntetett kórházakat stb. egyszerre hoz szóba – így fejezôdik be: „Most már
ne merje nekem senki Camus-t idézni. Elmúltak azok az idôk. A szabadság a ke -
zünkre repült, elszállt. Ilyen a természete”. De ô maga hivatkozik többször ma -
gasztalón a francia író-filozófusra, és – ez már a második, a Talpalatnyi föld ciklus
– javasolja, hogy Camus-rôl nevezzenek el utcát (Elvis. Elvisz?, DBCC – egy füst alatt
Sartre-ra, Heller Ágnesre is csapást mérve ez alkalomból). Idézi is „történelmi lec-
keként” (az Elvis Presley-nél „kevésbé híres”) Camus-t, C957-es emlékezetes, bátor
kiállását a magyar forradalom mellett. Azt, amellyel „ne jöjjön senki”: „A legázolt,
bi lincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bárme-
lyik nép a világon az elmúlt húsz esztendôben”.
Nincs jó akusztikája a nevek nélkül odavetett sornak a kötetcím-adó Hi deg -

békében (DBCD): „A jelenleg hazánk ellen folyó támadásokat magyar írók indították
el nyilatkozataikkal”. Magyar író nem írhat ily hevenyén meg nem nevezett magyar
írókról. Még akkor sem, ha nem úgy gondolja: nem külföldre szaladgált magyar
írók indították el a „hazánk ellen folyó támadásokat”, hanem hazánk maga. Úgy,
ahogy vagyunk. Nem odakint morzézott eszeveszetten néhány író-áruló. Itthon ko -
pognak a magyarság egészének távírói – azon aztán lehet vitatkozni, amennyiben kerül
hozzá vitakultúra, mit és miként, s hogy a ti-k meg a tá-k mennyire pontosan jutnak el
Európa fülébe (talán Juhász Ferenc fél évszázadnál régebben írt ver sébôl – Áprilisi elé-
gia – egy sort tapogatva le: „a tegnapi sírásók helyett ma új sí rásók dalolnak”).
A második és a harmadik (A semmit lapátoljuk) ciklus nagyobb hányadában

már igaz szavát és vonzó hangját hallatja a politikai témák helyett az irodalmi em -
lékezés, a munka-vezérvonalú életbeszámoló terepén otthonosan mozgó költô-
pub licista. Ez lenne a szülôföld? címû írását az emlékezetes szépírói jegyzetek
egyik csúcsaként emeljük ki, a pár bekezdésbe fogott személyes történelem név-ró -
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zsáival, gyász-köveivel, otthon- és kishaza-vallomással, a „Csak verseket fogok ol -
vasni” kifutásával. De gyönyörûen simul a kötetbe a nagymama-motívum is, mely-
rôl inkább a gyûjteményes verseskötet és a Kôrózsa olvasatán kellene meditálni,
olyan nagyszabású, mitikus-szakrális-hétköznapi emlékeleme Tóth Erzsébet em -
ber- és világképének. A nagymama költészetté avatott, szavakba örökített, a gyön-
géd simogatás észrevétlenségével felstilizált magatartás- és szeretetmintája mentes
a nosztalgikus múltbafordulástól, mégis historikusan tanúsítja, család- és én-törté-
netbe ágyazva a jó, a jóság öröklôdhet és szétáradhat. Mintha sokunk helyett ele -
ve nítené verssé az emléket, a kötôdést például a Nagymama pirítósa: „Az égett pi -
rítós illatát A citrompótlós teával. A Ahogy átlebeg a téli konyhán. A Azt kérném, ha
le hetne. A De nagymama is kellene hozzá, A nagymama-morgás: A dehogy égett az
oda, A és kaparja rettenetesen, A és hullik szöszke hajunkra a feketeség, A mert ott
gyülekeztünk a lábánál, A mint a kiscsibék”. Profán szentkép ez. Patrona Hunga -
riae, parasztasszony változatban. Haza nagymamája.

(8) Az Aliz már nem lakik itt – mely az C979-es Egy végtelen vers közepe címû kö -
tettôl kezdve nagyjából a megtett utat ciklus-, azaz kötetcímekben is hûen leké-
pezve halad az új versekig – jelentôs önértékein és némely vitapólusain kívül a fi -
lológiai aprómunkában is nélkülözhetetlen verseskönyve lett és marad a kétezer-
tízes évtizednek. A mindvégig (a Kôrózsáig), mondhatni, egyosztatú Tóth-líra egy -
nemûsége koncentrikus verskörök gyûrûivel tagolja, érleli, gyarapítja magát. Vi -
lágirodalmi vegyértékeinek még a megszokottabb követésekben is más a kötôdé-
se, mint általában tapasztaljuk (Borges és mások). A nemzedéki vállalás és elsza-
kadás a generációkban való irodalomtörténeti gondolkodás már érintett kérdései-
vel szembesít. (Dérczy Péter a DBCC. augusztusi-szeptemberi Kortársba írott kriti-
kája ugyancsak kitért erre, mondván: az C979-es kötet-jelentkezéssel Tóth „egy
csapásra nemzedéke leg[el]ismertebb költôje lett. De a bíráló maga is kétségbe
vonja a nemzedéki besorolás relevanciáját. S vajon – tegyük hozzá – a Madárúton
an tológiába beválogatott Rakovszky Zsuzsa, Ferencz Gyôzô, az abban nem sze-
replô, kötettel C976-ban startolt Szilágyi Ákos, a Tóth Erzsébetnél két esztendôvel
idôsebb, C9F9-es születésû, ám elsô verseskötetére C987-ig váró Marno János nem
lett-e indulásakor a magyar líra periódusos rendszerében a „leg[el]ismertebb” –
mert ott, azon a „táblázati helyen” egyetlen?)
Költészettechnikai vonatkozásban a rím makacs kerülése lenne a legizgalma-

sabb elemzendô tárgy (s erre talán egy tervezett, átfogó kortársi magyar rímkör-
kép-tanulmányban, ellenoldali tényként, sor is kerül). A ritkán felhangzó sorvégi
összecsengések a szisztematikus szabad verstôl csennek néha maguknak teret,
két séget is hagyva. Például A nap vége alig-rímei (ének – lélek; moccanása – von -
zá sa; röpte – figyelme) nem véletlenszerûen keveredtek-e a három félrímes stró fa
mellett három rímtelent is tartalmazó mûbe? (E dal Tóth Erzsébet idézés-mód -
szerének is tükre: szívesen módosít, vagy emlékezetbôl idézve kanyarodik el,
„édesanyám nem fordul a rokka” – tûzi be a sort, amely a Radnóti Miklós fordítot-
ta Szapphó-Töredékben: „nem perdül a rokka”. A szösszenetversek rímessége sem
ékeskedô (A ragadozó alak, a ragadozó nyelv sorozat Légypapír-dalában az önrím
,le gyek’ többes szám ríme-e a ,legyen’ felszólító alaknak?). Az egymás mellé került
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Kor mos és Nagy László örökzöldben, a két gyászvers (Kormos és Nagy váratlan
halála között mindössze négy hónap telt el) közül az elsô egy kissé megforgatott
Kormos-idézettel zárul, tehát a rím is kölcsönrím: „SÍRUNK, MERT GAZDÁNK NEM
PANASZKODIK. A BÁRÁNYUNKAT ESZIK A FARKASOK. A A KIRÁLYDINNYÉS
HO MOK VÉRNYELÔ. A UTAT MUTATNI CSILLAG NEM RAGYOG”. Kormos István
Pász torok címû, kései, „Korniss Dezsô festményére” írott versébôl való a szemel-
vény. Nagyjából ugyanakkor Nagy is írt Korniss-hódolót (pásztoRablók). A nem
egé szen szöveghû átvételt csak a nagybetûs írásmód jelöli, ez a betét-íráskép vi -
szont Nagy Lászlónál jellemzôbb, és nem csak a Menyegzôben. Tóth Erzsébet ver-
sei sok ilyen titkos kis kapcsot tudnak, mikro-verscsodát súgnak, többszörözô je -
lentéselemeket úsztatnak a felszín alatt, forgatják a szavakat váratlan, alig észlelhe-
tô hívások felé. S jellemzô rá az is, hogy a Kormos írta, a nyolcsoros strófában az idé-
zett második négy sort nyitó egységet – „Szegény hazánk nagy rühes legelô” – Tóth szí -
ve lecseréli a harmadik szakasz egy sorára: „Sírunk, mert gazdánk nem pa naszkodik”.
Költészettechnikai analízis lenne a szabad versek garmadájába bekalózkodó

szo nett (Pillanatképek – Lehet), másutt a „tizennégy sorig tart az élet. A A tizenötö-
dik sort már nem lehet kibírni” (A tizenötödik sor) sorok széttördelt formájának
kriti kai reflexió alá vétele. Egyáltalán: elindulni újra, sokadszor az életmûben. Az
elsô kötet – s egyben a gyûjteményes kötet – mottójától: „Szelíd csi kó nyakát föl-
emeli a reggel: / Kedves Gazdám, és most mi lesz?” Miért a kicsinyítô Ady-parafrá-
zis, A ló kérdez két sorra és csikóra csupaszítása?
Tóth Erzsébet versvilága sokkal változatosabb, rejtelmesebb, kiszolgáltatottabb,

emeltebb, mint általában gondoljuk. Jelen dolgozat örül, ha – elismeréssel és kritiká-
val – minden irányba kissé jobban megnyithatta az életmû ablakait. (Nap, Napkút)

TARJÁN TAMÁS

Egy kultúrmagyar önarcképe
ALBERT PÁL: ALKALMAK, D.

Az Alkalmak elsô kötetének recenzense, Gerold László másfél évtizeddel(!) ezelôtt
megjegyezte, hogy a Párizsban élô Albert Pál (sokak által ismert valódi nevén: Si -
pos Gyula) kritikai írásainak sajátos értékét két dolog adja. Egyrészt az, ahogyan
Pá rizsból nézve szemügyre veszi a magyar irodalmat, másrészt pedig az, hogy „a
ma gyar mûveket világirodalmiakkal hozza kapcsolatba”. S hozzáteszi, hogy ezek a
vi lágirodalmi párhuzamok „sohasem formálisan hivalkodók, vagy kioktatóan fölé-
nyeskedôk”. A második kötet, amely a kiadó és a gondos szerkesztô, Wilheim
András jóvoltából végül javított és bôvített kiadásban megjelenhetett, a szerzônek
a modern francia irodalomról, a nemzetközi képzômûvészet és színház Párizsban le -
csapódó jelenségeirôl szóló, fél évszázadon át töretlen szorgalommal írott cikkeit tar-
talmazza. Ha belenézünk a tartalomjegyzékbe, alighanem elszédülünk a ne vek, az
elôadások, a kiállítások és egyéb kulturális események szédítô sokasága lát tán. 
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Albert Pál ugyanis (aki, mint elmagyarázza, nem holmi szerepjáték vagy politi-
kai konspiráció kedvéért választotta ezt az írói álnevet, illetve publikált felváltva
pol gári és írói nevén, hanem gyakorlati okokból) egészen különleges embertípus
kép viselôjévé formálta magát az C956-ot követô évtizedek során. Ha a franciák
Arisz totelészt parafrazálva beszélnek „animal politique”-ról, vagyis arról a politi-
kus-fajtáról, aki teljes egészében, szinte zsigerileg, ösztöneinek mûködésében is
azo nosul a szerepével, akkor szerzônket „animal culturelnek” lehetne nevezni.
Olyan embert értve ezen, akinek mindennapi kenyere az irodalom és a mû vé sze -
tek, aki nem csupán kedvvel és szakavatottan fogyasztja a kulturális termékeket,
ha nem azonnal megemészti, feldolgozza és továbbadja azokat, s akinek az élete
alig-alig különbözik ettôl a folyamattól. Távolról sem csak arról van szó, hogy
adott egy ember, akit irodalomszeretete, érzékenysége és nem kis mértékben ful -
lán kos nyelvû harciassága is a kritikusi szerepre predesztinált, s hogy ezt az em -
bert a sors Európa másik felébe sodorta. Van egy – számomra egészen megható –
vonása ennek az embertípusnak, amelyhez nem sokan tartoznak. Kultúránk emig-
rációba kényszerült képviselôi között Sipos Gyula annak a magatartásnak a képvi-
selôje, amely morális feladatként fogta fel a kultúrafogyasztást, a nyugati mûvelt -
ség megszerzését. A kötetben hét és félszáz oldalon sorakozó szövegek nem csak
arról gyôznek meg bennünket, hogy írójuk irodalom és mûvészet nélkül nem
tudna élni, hanem arról is, hogy küldetésszerûen olvas, jár színházba és kiállítá-
sokra. Értjük a helyzetet: a Kádár-rezsim évtizedei alatt a nyugaton élô kultúrma-
gyar joggal érezhette úgy, hogy az otthon maradottak helyett is olvas, hiszen elsô
kézbôl találkozik azokkal az alkotásokkal, amelyekhez honfitársai csak nagy ne -
hézségek árán vagy sehogyan sem juthattak hozzá. 
A nyugaton élô magyarokról szerzett (persze, távolról sem reprezentatív) ta -

pasztalataim alapján Sipos Gyulát egy még kisebb körben tudnám elhelyezni. A
fentebb említett egzisztenciális szituáció ugyanis félrevezetô lehet. A nyugati
magyar úgy élhette meg a saját helyzetét, mint az éleslátás nélkülözhetetlen, s egy-
ben elégséges feltételét. Olyan szemszögbôl tekinthetett az anyaország és a nyu-
gati világ politikai és kulturális állapotára, amely szemszög az otthoniak számára
evi densen nem állt rendelkezésre. Ez a tévedhetetlenség illúzióját kelthette, s ma -
gam is sokszor találkoztam kinti honfitársaim közül olyanokkal, akik nem is leple-
zett fölénnyel oktattak ki nem csupán arról, hogy mi történik az ôket befogadó or -
szágban, de arról is, hogy milyen a valóságos helyzet otthon, Magyarországon. Jól
emlékszem az elképedt bosszankodásnak és az kuncogó neheztelésnek az egyve-
legére, amit ilyenkor éreztem: ezek az emberek tényleg azt hiszik, hogy Magyar -
országon megszûnt a kultúra és a gondolkodás? Hogy bármilyen vasfüggöny telje-
sen elzárhat minket a világ szabad részétôl? Albert PálASipos Gyula kritikusi és mû -
vészeti írói munkásságában ténylegesen az az egyedi, hogy ennek a mentalitásnak
nyoma sincs nála. De nem csak a rendszerváltás óta nincs nyoma, de nem volt ész-
lelhetô már a hatvanas évek elején sem. Amikor elôször találkoztam vele szemé-
lyesen (ennek szerintem huszonöt éve), az volt róla az elsô benyomásom, hogy
örül a jelenlétemnek Párizsban. Mégpedig azért, mert nem kioktatni akar, hanem
meg tudni tôlem, amit az otthoni dolgokról még nem tud. (Amúgy mindent tudott,
és mindent jobban tudott, mint én.) Ez a magatartás lépten-nyomon tükrözôdik a
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kötet írásaiban. Valamely francia író portréjának megformálása közben ugyanúgy
fi gyelembe veszi az esetleg létezô otthoni kommentárokat, mint a párizsi elemzé-
seket; és minden kétséget kizáróan elhiszi, hogy a távoli kis Magyarországról is le -
het olyan jól látni a francia kulturális élet fejleményeit, mint testközelbôl. 
Ehhez nagyon nagyfokú alázat kell, a kultúra, a mûveltség, általában a szellemi

lét forma mélységes tisztelete. S ez még akkor is így van, ha Sipos Gyuláról hazai
is merôseinek elsôsorban félelmetes jelzôs szerkezetei jutnak eszébe, azok a mini-
portrék, amelyeket pár szónyi terjedelemben tudott elôvarázsolni irodalmi életünk
egy-egy alakjáról. Ilyenkor valószínûleg mindenkinek eszébe jutott a fullánkos
nyelvû kritikus bon mot-in derülve, hogy a következô vajon nem róla magáról fog-e
szólni? A mostani könyvet bevezetô Adlocutio önportréja természetesen a véglete-
kig szerény. „Gyarló és fakó életünk így mindössze kulturális alkalmak hézagos
so rozata: libidinális fogyasztás és némi önigazoló, verbális és írott elszámolás, a
csekélyke hasznosítás ígéretével…” És már sorolja is a „hézagokat”, Cocteau, Lar -
baud, Leiris, Blanchot, Yourcenar nevét, meg mindazokét, akikrôl még írhatott vol -
na a XX. század francia irodalmából. A hiányok sejtetésével még gazdagabbnak tû -
nik fel elôttünk a kötetbe került „ismertetések” sora. Albert Pál „emelt fôvel” vál-
lalja, hogy nem irodalomtörténetet ír, egyszerûen „csak” ismertet. Valójában azon-
ban jóval többet tesz ennél. Egy-egy írói arckép felvázolása közben a francia poli-
tikai és kulturális életnek, a mûvek születésekor zajló elméleti vitáknak, a kü lön -
bözô mûvészeti ágak egyenlôtlen fejlôdésének és folyamatos egymásra hatásának
olyan gazdag háttérösszefüggéseit villantja fel, hogy a hazai érdeklôdônek csak el
kell indulnia egy-egy utalás láncolat nyomában, hogy felgöngyölítsen egy virtuális
gondolatmenetet, amely már ténylegesen irodalom- és eszmetörténeti ér vényû fel -
is meréseket ígér. Erôsen hatnak az olvasóra ezek az írások, amint azt az elôbbi,
részemrôl szokatlanul hosszúra nyújtott mondat is bizonyítja.
Albert Pál ugyanis mondatzuhatagokban (Gerold szerint „lavinákban”) gondol-

kodik, stílusa egyedi és összetéveszthetetlen. Az olvasónak néha bizony nehézsé-
geket okoz a kódolt üzenetek megfejtése, az allúziók felfejtése, a néha csak kez -
dôbetûkkel jelzett személyek azonosítása. Be kell vallanom, hogy a szerzô és az
ál tala elsôsorban tárgyalt korszak viszonylagos, de talán az átlagosnál jobb ismere -
té ben is maradtak olyan utalások némelyik szövegben, amelyeket nem tudtam
értelmezni. Ilyenkor kicsit bosszankodtam, egyrészt amiatt, hogy miért vagyok
ilyen mûveletlen, másrészt viszont kissé nehezteltem a szerzôre, hogy miért nem
be szél egyértelmûbben. De hozzá kell tennem: az Albert Pál néven jegyzett írások
ér dekes sajátossága, hogy végeredményben akkor is élvezhetôk, ha az ember nem
ért mindent pontosan. Ha egyetlen jelzôvel próbálnám ezt az írásmódot jellemez-
ni, azt mondanám, hogy olyan érzésünk támad olvasás közben, mint amikor egy
rendkívül bonyolultan díszített, a dekorációba az épület szerkezetét is bevonó
barokk templomban sétálunk. Ugyan hány látogató érti meg valamennyi freskó,
szo bor, kultikus elem funkcióját? Valószínûleg nagyon kevés. Az épület-élmény
mégis zavartalan, fôleg, ha el tudjuk engedni a mindent-értelmezés, mindent-azo-
nosítás bölcsészekre jellemzô vágyát. Ha ez sikerül, akkor a nevek, események,
áramlatok zuhatagából lassan kibontakozik egy irodalmi-kulturális tájkép, paysage,
ahogy a szerzô választott hazájában mondanák. A huszadik századi francia iroda-
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lom és humán tudományok idôben-térben kibomló körképe ez (nem a Feszty-fé -
lé re gondolok), s a körkép-jelleget mit sem zavarja az a tény, hogy mindenrôl még
a legmûveltebb „ismertetô” sem számolhat be. A „couleur du temps”, a „színe az
idônek” elôtûnik az Albert PálASipos Gyula-féle lakmuszpapíron – és elképzelhe-
tô-e ennél nagyobb dicséret ebben a mûfajban? 
Folytatva a barokk templom hasonlatát, a kötet írásainak belsô terében ottho-

nosan érezhetjük magunkat akkor is, ha nem minden tetszik vagy nem mindenben
értünk egyet a szerzôvel. Elképzelt templomunkban is bôven akadhatnak ítél ke -
zésünkbe, vagy egyszerûen csak tetszésünk küllôibe akadó ábrázolatok, ékítmé-
nyek, tanító célzatú üzenetek. A szóba kerülô, akárcsak megemlített írókról va ló
véleményünk is különbözhet Albert Pálétól. Hogyan is lehetne másként, hiszen a
kritikustól elvárhatjuk, hogy ítélete markáns, rá jellemzô és megalapozott legyen, s
ezek közül a jelzôk közül néhanap mintha fontosabb lenne a „markáns” és a „rá
jellemzô”, mint a megalapozottság erénye… Teljesen megalapozott kritikai véle-
mény ugyanis nem létezik, ami nem jelenti azt, hogy ne választaná el óriási távol-
ság az igazi kritikusi teljesítményt a publicisztikusan szubjektív handabandázástól.
De minden kritikában óhatatlanul marad valamilyen alanyi mozzanat, amely jó
esetben az ítész személyes védjegyeként mûködik, mint amikor a hajdani templom -
építôk odavésték a monogramjukat egy-egy téglába vagy pillérbe. Az Alkalmak
szerzôje egyetlen alkalmat sem mulaszt el, amikor jelezheti saját értékvilágának
ko ordinátáit; honfitársairól szólván a legindulatosabb, persze; szarkazmusa néha
akár sértô is lehet annak az olvasatában, akibe éppen belecsíp. „Politikailag inkor-
rektnek” azonban mégsem nevezném, mivel mindig ott érezzük mögötte a szé -
leskörû mûveltséget, az évtizedek alatt kialakított ítélkezési elveket, vagyis azt,
hogy sohasem csupán a kipécézett szerzôrôl van szó nála, hanem mindig jelensé -
gek rôl, értékválasztásokról, amelyeknek egzisztenciális tétje van.
Ennek illusztrálására egyetlen példát említenék lezárásul, nevezetesen a kötet-

ben szereplô nekrológokat. A nekrológ nehéz és fontos mûfaj; egy alkotó éppen
le zárult életmûvét kell mérlegre tenni ilyenkor. A búcsúztató írás ezért sokszoro-
san árulkodó írójának elfogultságaira, ismereteinek alaposságára és a tárgyilagos-
ságra való törekvésére nézvést. Albert Pál nekrológjai elképesztôen hibátlanok, s
itt nem csak tárgyi tudásának pontosságára gondolok, hanem a mesterien elhelye-
zett értékhangsúlyok helytállóságára is. Árgus szemmel olvastam például, amit
Sartre-ról vagy Barthes-ról írt, két olyan szerzôrôl, akik különösen közel állnak
hoz zám. El nem tudtam volna képzelni, hogy ne találjak valami vitatni valót ezek-
ben az írásokban. Ahogy Füst Milán mondta: hogyan érthetnénk egyet valakivel,
aki idôsebb nálunk, és radikálisan különbözôen alakult az élete, mint a miénk?
Nos, ez a vitatkozó hajlam e cikkek végére érve elolvadt bennem. Csak csodálni
tud tam a kiegyensúlyozottságnak és a személyességnek, a pontos prezentációnak
és a judíciumnak ezt a finoman összedolgozott együttesét, amely valóban túllép az
ellenfél vagy a barát pozícióján. Képet ad ezekrôl a korszakokat meghatározó sze-
mélyiségekrôl, s nem túlzás azt mondani, hogy rajtuk keresztül mindenki elfogad -
ha tó érvényû tanúságot tesz saját koráról. (Kortárs)

ANGYALOSI GERGELY
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Az önismeretrôl és az írásról
MARSÓ PAULA: JEAN-JACQUES ROUSSEAU ÉS AZ ÍRÁS PROBLÉMÁJA

Jean-Jacques Rousseau születése EBB. évfordulójának méltó ünneplése Marsó Pa -
ula doktori disszertációjának megjelenése, melynek témafelvetése eredeti és érde-
kes, fejezetei világos logikai láncot követnek, gondolatait elméletileg jól alátá -
maszt ja és szép stílusban adja elô. A könyv függelékében azoknak a Rousseau-írá-
soknak szép és értô fordítását találjuk, amelyek a könyv okfejtéséhez fontosak és
magyar fordításban nem olvashatók.
A magyar Rousseau-kutatásban jelentôs eredménynek tekinthetô könyv foko -

za tosan bontja ki a választ arra a kérdésre, „hogyan jut el a rousseau-i írásrendszer
az értekezések nyelvezetétôl az interioritás grammatikájáig”. Eredetisége korpuszá-
nak kiválasztásával is összefügg: a Szavojai káplán hitvallása, a Vallomások, A
ma gányos sétáló álmodozásai mellett Rousseau „töredékes” írásait is bemutatja: Az
ékes szólásról, Egyéb töredékek, Portrém, a Vallomásokhoz írt „Neuchâtel-i Elôszó”,
„A Sétákhoz készített jegyzetek”. Az önéletrajzi, zenei, botanikai témájú, gyakran
tö redékes szövegekre koncentráló munka a magyar kutatást közelíti a nemzetközi
(elsôsorban francia) kutatásokhoz, köztük a Rousseau összes mûveinek DC kötetre
ter  vezett új kiadásához, amely a szövegek összességének kiadására törekszik, ra -
gaszkodik a kéziratok pontosságához (így a szövegvariánsok és töredékek az ed -
dig jelentôs mûveknek tekintett írásokhoz hasonló helyet kapnak), és amelynek
el vei között az interdiszciplinaritás kap nagy súlyt (Éditions Classiques Garnier,
DBCC–DBC6. Szerkesztôk: Jacques Berchtold, François Jacob és Yannick Séité). Ezek
az elvek az értekezés írójának gondolkodását is alapvetôen meghatározzák, bi -
zonyítva, hogy jól követi a Rousseau-ról szóló tudományos kutatásokat. Marsó
Paula ismeri és figyelembe veszi a történeti és filológiai szemléletû kutatási ered-
ményeket: elsôsorban Jean Starobinski Rousseau-ról készült alapvetô írásait, de
ismeri a tudomány- és történetfilozófia szempontjából megkerülhetetlen Ernst Cas -
sirer Rousseau-kutatásait is. Elméleti alapvetésében és kifejtésében azonban nem -
igen játszanak szerepet a genfi iskola olyan tagjai, mint Marcel Raymond vagy más
ku tatók, akik egyébként az elemzett szövegek forrását jelentô Rousseau Œuvres
complètes kritikai kiadásában is jeleskedtek, amelyet gondolatmenetében termé -
szetesen felhasznál, illetve idézeteihez és fordításaihoz alapul vesz (Paris, Galli -
mard, Pléiade, C959–C995, I–V. kötet – a francia kiadásokra való hivatkozás az
egyéb  ként gondos bibliográfiában is hiányos marad).  Gondolatmenetének mód-
szertani meghatározói a strukturalista, dekonstrukciós és posztmodern elméletek,
el sôsorban Jacques Derrida, Paul de Man, Michel Foucault, akik Rousseau mai
értékelésében és elsôsorban írásmûvészetének értelmezésében jelentôs szerepet
játszanak, az általa alkalmazott szövegközeli elemzés – amelyet Rousseau stílusára
ref  lektálva így fogalmaz meg: „a sétálás ritmusában való szemlélôdés” –  eredmé -
nyes és élvezetes.
Az írás problémáját az „álmodozás” fogalmára vezeti vissza, melynek lényege,

hogy az írás nem eszköz, hanem az író egyéniségének közvetítôje, amelyet az
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„intranzitív” kategóriájával jelöl. Rousseau írásmódszerét „szenvedô gyógyítóként”
jel lemzi, melynek az interioritás a legfôbb jellemzôje, és a belsô érzékre, az ön -
megismerô képességre támaszkodik. Elemzésében a különbözô tematikájú szö -
vegek kapcsolatrendszerét keresi, élet és mû egységét. A Szavojai vikárius hit -
vallása címû mû érdekes értelmezését olvashatjuk a „Canzonetta” címû fejezetben.
Az írásmûvészet szempontjából ezt a mûvet már a korabeli recepció fontosnak tar-
totta (köztük magyar fordítói). Ettôl az elsô elemzô fejezettôl kezdve az értekezés
a kulcsfogalmakat megkíséreli az írásmûvészettel összefüggô fogalmi háló ele-
meiként értelmezni. Ezek között fontos szerepet kap a részvét vagy együttérzés
(pi tié) fogalma, amely már az egyenlôtlenségrôl írt értekezésben az ember egyik
fô jellemzôje, jelentése folyamatosan módosul az Esszé a nyelvekrôl címû mûben,
majd a „hitvallás” szövegében. Az írás problémájának a beszéddel és a jelentéssel
összefüggô kifejtése Rousseau gondolkodásának sajátosságát mutatja meg, amely
kor társai felfogásától eltér, mivel szerinte az írás a nyelv „szellemét” változtatja
meg, miközben „a kifejezôerôt a pontossággal helyettesíti”. Az egymással össze -
füg gésben értelmezhetô fogalmak gazdag jelentéstartalmat kapnak, ezek közül
csak néhányat sorolunk fel: hitvallás, lelkiismeret, értelem, érzelem, szenvedés,
visszavonultság, semmittevés, igazságosság, jóság, érzékenység, „jól szabályozott
sza badság”, „a közös létezés öntudata”. 
Marsó Paula könyve azt a helyes nézôpontot követi, hogy nem Rousseau

életének „történeti igazságával” foglalkozik, hanem „szövegének igazságát” keresi.
Ezt a gondolatot összefüggésbe hozza egyrészt azzal, hogy Rousseau elutasítja az
azonosulást a legtöbb korábbi gondolkodóval, de átértelmezi a családi kapcsola-
tok meghatározottságát, sôt az önmagával való azonosság kötelezettségét is. „A
pénzhamisítás” címû fejezet elemzései különösen figyelemre méltóak: sikerül kap -
csolatot teremtenie az írás-jel-jelentés, a számokkal jelzett zenei hangok, a bota ni -
kai írások szövege és a lepréselt növények gyûjtése között. Ebben a részben ol vas -
hatjuk annak a választásnak az elméleti indoklását, hogy fragmentumoknak, szö -
vegvariánsoknak és megjelent írásoknak azonos jelentôséget tulajdonít („nincs
szö vegfölöttes”), miközben a szövegek „töredezettségét” Rousseau egyénisége el -
lent mondásainak és egységének közvetítési vágyával is összefüggésbe hozza. A
„Bá torságlecke” címû fejezettôl kezdve jórészt „eldönthetetlen” státusúnak neve -
zett szövegekre építi elemzését. A vázlatok, töredékek, portrék, jegyzetek elem zé -
se során jól viszi tovább azt a gondolatot, hogy Rousseau az írás aktusában fenn
akarja tartani magának a jogot a változtatásra. Rámutat, hogy Rousseau a botanikai
nap lóban a személytelenség kereséséhez köti a létezést, összekapcsolva az ösztö -
nökkel, ami azért érdekes, mivel az önéletrajzi jellegû írások, amelyek ugyanan-
nak az alkotói korszaknak tipikus mûfajai, a személyes, „intim” próza részét ké -
pezik. Abban a vonatkozásban is kapcsolatot talál közöttük, hogy Rousseau ezek-
ben a mûvekben az írást nem mesterségnek tekinti, hanem a leküzdhetetlen belsô
in díttatás, a szenvedély kifejezését látja benne. Szépen fejti ki az önkeresés, ön -
meg valósítás, tétlenség és álmodozás mint az írás alapja gondolatkört (érdemes
meg  említeni, hogy Csokonai ezeket a Rousseau-gondolatokat idézte, amikor saját
írásmûvészetét kívánta bemutatni). Eljut ahhoz a következtetéshez, Jean Staro -
binski kutatásaihoz kapcsolódva, hogy a séták témája valójában írás az írásról. Az
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utolsó részek a Rousseau-i „emotív nyelv” eredetének kérdését, az írás helyszí né -
nek fontosságát mutatják be az „önrekonstrukció” megkísérlésében.
Ez a gondolatébresztô könyv Rousseau magyarországi megismerésében, ár -

nyalt értelmezésében jelentôs esemény, a figyelmes olvasó ugyanolyan örömet ta -
lálhat benne, mint amilyet a könyv fiatal és tehetséges alkotója könyve írása és
Rous seau írásainak fordítása közben. (Kijárat)

PENKE OLGA

A felszín lényege: a filozófus memoárja
VAJDA MIHÁLY: TÚL A FILOZÓFIÁN 

Vajda Mihály a magyar és az európai filozófiai élet fenegyereke, amolyan enfant
terrible, aki elôszeretettel vállalja fel a diskurzusrendeket felrúgó és a mindenre rá -
kérdezô ironikus szerepét. DBCE-ban a Kalligramnál a Fiatalkori írásokkal elindult
a szerzô négykötetesre tervezett életmûkiadása, miközben DBBC-tôl rendre-másra
ol vashatunk tôle személyesebb, életrajzi, napló- vagy éppen vallomásszerû, a
mûfaji határokat feszegetô könyveket (Tükörben, Illiszosz-parti beszélgetések, Me -
sék Napnyugatról, Sisakrostély-hatás, Szókratészi huzatban). Ez utóbbi sorozat
leg újabb, DBCE-ban megjelent darabja a recenzeált tanulmánykötet, melynek rövid
be vezetôjében a szerzô nem csak „másként gondolkodásra” invitál (mi hív gon-
dolkodni?), hanem ígéretet tesz, miszerint nem untatni, szórakoztatni fogja olvasóját.
A provokatív felütésben óva int a szakfilozofikus fejtegetésektôl, tudniillik azok
unal  masak (7.), és inkább a játékos komolyság dialogikus terepén kíván mozogni.
A kötet szövegei igen különbözô karakterûek: eltérôek nemcsak mûfajilag vagy

keletkezésük idejében, hanem terjedelemben is. A legtöbb DBB8 óta íródott esszé,
tárca és recenzió, míg a holokauszt-blokk könyvkritikái DBB5-bôl valók, illetve a
leghosszabb a „Jöjj el szabadság, te szülj nékem rendet” tanulmány DBBF-es ke -
letkezésû. Vajda láncszemszerûen fûzi össze írásait, és rövid összekötô sorokkal
segíti az olvasót, hogy az valamiképpen követni tudja a szerzô szellemi és egyéb
kalandozásait. A recenzens a kötet bebarangolásakor diderot-i és sterne-i allúziókra
is lelt, ám ezek jobbára a szerzô stílusát jellemzik, nem szándékolt inter tex tuális
mozzanatok. A kezdô könnyedebb hangú, Viola vendégkönyvébe címû írás életraj-
zi elemeket, gyermekkori emlékképeket közöl, aktuálpolitikai kiszólásokkal, mi -
közben képet kapunk az olvasmányaival és készülô szövegeivel bíbelôdô filozó-
fusról. Az elsô – a kötetben nem jelölt – nagyobb blokk szépirodalmi ol vas má -
nyokra reflektál a késôbbiekben is többször idézett Sebald Szédület. Érzés címû
mûve va dász-alakjának értelmezésétôl kezdve (G., a vadász), Bazsányi Sándor
Nádas-köny vének kritikáján át (Kedves Amanda, mondja, lehetek ma komoly?)
Elfriede Jelinek Kéj címû regényének méltatásáig („Kicsit mindig sekélyebb a kéj”).
Élvezetes és izgalmas látni, hogy a lényegre fókuszáló filozófusi attitûd hogyan és
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mit vesz észre irodalmi mûvekben. A Jelinek-regényhez fûzött hiperszubjektív
„»szar«, »zseniális«, »szar«, »zseniális«” megjegyzés ugyan nem tartozik a mû kritikai
recepciótörténetének csúcspontjai közé (FE.), elemzéseiben viszont számos fontos
mozzanatra figyel fel Vajda. Kifejezetten remek a kafkai áthallások észrevételezése
Sebaldnál (piros pont a bárka-tetoválásért), és figyelemre méltó a nádasi irónia és
tragikum megközelítése (itt az alazónia veszélyére történô utalásért jár a pont).
Különös érzékenységgel reagál a szerzô Bazsányinak a hiánypótló történetek min-
dent kimondó feltárulkozására a Párhuzamos történetek és az Emlékiratok könyve
értelmezése kapcsán. Vajda szerint Nádas nem sejtet, nem titkolózik, s ezzel „a
mélység – nevezzük itt lényegnek – a felszínen van”, a felszínre kerül a kiazmikus
átfordítás eszközével. Hosszabban idézve: „S az írónak, aki ma már csakis ironikus
le het, az a feladata, hogy úgy ábrázolja a felszínt, hogy rájöjjünk: az nemcsak
önmaga, hanem más is, s ráadásul minden olvasónak másik más” (EC.).
Míg a Nádas-értelmezés és a Jelinek-recenzió között a vágy, illetve a szexuali-

tás sivár nyelve a kapocs (Vajda boldogan ismétli el háromszor az anális aktusra
tett utalást), addig a szépirodalmi blokkhoz az európai kultúra válságával foglalko-
zó három szöveget – a történetfilozófiai és etikai kérdésfeltevésekkel foglalkozó Is -
ten nyomokban…?, a kultúrkritikai Alkony/Nightfall/Dämmerung – Götterdäm me -
rung és a politikafilozófiai témájú „Jöjj el szabadság, te szülj nékem rendet” – a si -
várság, a sivatagosodás és az alkony képei fûzik hozzá. Az új világ – állítja kíméle t -
lenül Vajda – „nem rendelôdik alá többé semmifajta archénak”: az an-archi-a vilá-
ga lesz, ahol „a Jó választása véletlenszerûen akár még a világot is jobbá teheti”
(57–58.). Érdekes párhuzamként megemlíthetô, hogy hasonló gondolatok olvas -
hatók a brit konzervatív filozófus Roger Scruton DBCB-es A pesszimizmus haszna és
a hamis remény veszélye (The Uses of Pessimism and the Danger of Fal se Hope,
magyarul DBCC-ben jelent meg Csordás Gábor fordításában a Noran Libro Ki -
adónál) címû könyvében. A kötet már említett leghosszabb tanulmánya, az arend-
ti politika-fogalom értelmezése, mintegy kilóg a sorból. Ugyan a felütésben íg ért
komolykodó hülyéskedéstôl jó messzire kerülünk, ám a bôséges arendti idézet
értelmezésével világos képet kapunk arról, mi a baj a mai politika-felfogással. Le -
nyûgözô a folyamat végigkövetése, ahogy a görögök poliszának szabad vé lemé ny -
nyilvánításából, a rómaiak barát vs. ellenség megkülönböztetésének hangsúlyozá-
sán át (vö. Carl Schmitt) elérünk a francia forradalomig, mely politikai forradalom-
ból a szegényebb rétegek társadalmi forradalmává lesz, hogy végül a jólétért kam-
pányoló modern politikumhoz jussunk – azaz Vajda összegzésében végig kö vet -
het jük, hogyan válik az agóra sivataggá. 
A tömegdemokrácia kritikája után még sötétebb és komorabb, a soához kap -

cso lódó írások következnek. Az öt szövegbôl álló blokkot egy eddig még nem kö -
zölt személyes hangú írás nyitja, melyet a szerzô DBBF. november CB-én adott elô
a németországi Bensheimben, a hatvanhat évvel ezelôtti eseményekre emlékezve,
és az áldozatok emléke elôtt tisztelegve. A személyes hangvételû Kristallnacht
után a szerzô négy könyvkritikája járja körül a zsidóüldözések, a munkatáborok ta -
pasztalatát, illetve a németek felelôsségét. Teszi mindezt úgy, hogy – egy lényeget
ke resô és általánosságokban mozgó filozófustól szokatlan módon – elveszik a
rész  letekben, és néhol kisajátítja az olvasottakat. Victor Klemperer romanisztika
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pro fesszor kétségbeesett naplóbejegyzései és érteni-akarása eszébe juttatják saját
élettörténéseit (Megôrizni a tartást), majd bôségesen idéz az átélt borzalmakat és
meg próbáltatásokat dokumentáló Helen Epstein Anyám nyomában címû könyvé-
bôl, aki a cseh és morva falvak zsidó közösségeinek életét mutatja be zsidó nôk-
kel készített interjúkon keresztül (A semmibôl egy új világot épít…). Ugyanígy ke -
rülnek elénk felvillantott sorsok és élettörténetek a „Túl akartuk élni” kritikában,
mely Laurence Rees Auschwitz-könyvét mutatja be. Ahogy Vajda írja, „a történetek
száma, ha nem is végtelen – egyre kevesebb már a még élô túlélô –, de hosszan-
hosszan mondható. Tanulságuk meg amúgy sincsen. De – engem legalábbis –
újból és újból elgondolkoztatnak” (CEF.). A holokausztot átélô emberek elbeszélé-
sei idézhetôk, ugyanakkor az egyes narratívák az abszurditás megélésének olyan
tapasztalatáról szólnak, melynek befogadásához az átlagolvasó nehezen lel fogó -
dzót. Tanulságokkal és helyzetelemzéssel Michael Stürmer történésznek a Német
Bi rodalomról szóló alapos könyve szolgál, illetve az arról szóló rövid recenzió
(Meg változtak-e a németek?).
Így, nagyjából a könyv felénél a recenzens kezd arra gyanakodni, hogy bár

nem szakfilozófiát olvas, de a szerzô elfeledkezett a bevezetôben beígért könnyed,
szórakoztató hangról. Valljuk be, talán nem is vettük komolyan ezt az ígéretet, a
soa-blokk után pedig Vajda maga is reflektál a kötet elkomorodó írásaira, és
továbbra is „a játékos párbeszédben lát[ja] ma a filozófia lehetôségét” (CFE.). A ba -
rá tokkal folytatott – valós és elképzelt – párbeszédek elôtt, amolyan intermezzó-
ként, a szerzô egyik kedvelt írójának, Krasznahorkai Lászlónak az interjúkötetérôl
ír. A filozófus igen szimpatikus módon méltatja az író filozofikusságát, és a „mene-
külô költô” szinte rousseau-i tépelôdô alakká válik írásában. Az egész köteten végig-
húzódik a filozófia és irodalom párbeszéde, ahogy Vajda fogalmaz, „a filozófia nem
egzakt, s nem is tudomány, és hogy a filozófusok nem csekély része ma azon erôl-
ködik, hogy azzá tegye, az azzal az értékvesztéssel függ össze, amirôl Krasznahorkai
egész munkássága szól. Hogy gondolatait nem rendszerezi, attól azok még komolyan
veendôk” (CF9–C5B.). Arendt Nietzsche után sivatagosodásról, Vaj da alkonyulásról,
Krasznahorkai a „bunkóság globalizálódásáról” beszél – ám oázisok vannak (mikép-
pen lehetségesek?); a magyar író például Japánban véli meg találni a minôség világát.
A kötet utolsó nagy blokkjában a barátokat köszöntô kötetekbe szánt tanulmá-

nyok kaptak helyet, közbeiktatva pár személyes hangvételû, naplószerû írást. A
„…démon ránktette a kezét” szövegben Vajda egy barátság történetén keresztül (a
kez deti egymásra hangoltság, a személyes találkozások, majd a levélváltásokból
ki bontakozó eltávolodás és a kommunikáció megakadása) mond el sok mindent
mai viszonyainkról, ahol éppen a másik annyira más gondolatai emelnek falakat a
majd négy évtizede barátok közé (C67.). A párbeszéd fontosságát hangsúlyozandó,
a Mozart-kutató Fodor Géza emlékére készült szöveg, Mozart a változó világban,
az operák, fôként A varázsfuvola és a Don Giovanni, világképének értelmezése
körüli vitává fajul. Jacques Derrida barátainak írott emlék-, illetve gyászszövegei-
ben jegyzi meg, hogy azokban, a tôlük idézett sorokban életre kelnek, mintegy
élô vé válnak, megelevenednek a halott barát gondolatai (Chaque fois unique, la
fin du monde). Vajda erre itt rezignáltan legyint, hiszen pont az ellenkezôjérôl szá-
mol be: „Most, hogy belefogtam a szövegbe, most kezd nekem Géza meghalni”
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(C9C.). A bealkonyulás tematika köszön vissza a humaniórák és az európai kultúra
válságán elmélkedô írásokban (Hét perc a vasorrú bábáról, A humaniorák helye
[rekapituláció, egyetértés és provokáció]), ahol az egyetem, az universitas helyzete
központi kérdéssé válik. Kant mellett Derrida gondolataié a fôszerep a „fakultások
[örök] vitájában”, mely valójában a hasznosság mibenlétének körüljárása. Nem
mindegy, emeli ki Vajda, hogy az egyetem a közjót szolgáló szakembereket vagy
az igazságot és a kultúrát szolgáló tanárokat képez (DDD.). Olyan egyetemrôl álmo-
dik, ahol – Arendt szavaival szólva – „a gondolkodásra megy ki a játék”; az ilyen
intézmény az „értelemadás helye lenne” (DD8., kiemelések az eredetiben). 
A kötet utolsó szórakoztató szövegei közül kiemelném a (részben) Vörös Ist -

vánnak a Heidegger, a postahivatalnok címû verskötetébôl szemezgetô darabot,
melynél vég re tényleg „röhögünk Heideggeren”, és az is kiderül, mi hiányzik a Lét
és idôbôl. A személyes élményeket, észrevételeket rögzítô Para(noid)jelenségek az
ör kényi groteszket idézi, míg az Old Amsterdam avagy az Alte Monarchie írásban
a Hab sburg-mítosz értelmezése önéletrajzi elemekkel és álmokkal keveredik (vö.
feuilletonnak készült anno). A betegség és az álmok motívumai térnek vissza a
Fel támadásban, ahol a kötet korábbi szereplôi, Sebald-Kafka vadásza vagy éppen
Mozart is átsétálnak a színen. Ha már a bevezetôben Sterne elôkerült, a recenzens
játékosan visszakérdezhetne Tristram Shandyt idézô módon, mintegy tesztelve az
olvasó éberségét, hogy aztán mi van azzal a bizonyos öltönnyel.
A kötet zárótanulmánya, Napló és önéletírás – filozófia az irodalom határán,

va lamiképpen összegzôre sikeredett (vö. profession de foi); talán a recenzensnek is
ez zel kellett volna kezdenie. Vajda egyrészt reflektál korábbi önmegismerô-szók-
ratészi experimentum-köteteire, ahol ugyan írásokat közöl, mégis a filozófia spon-
taneitását, annak beszédtörténés jellegét hangsúlyozza. A háttérben érezhetôen ott
bujkálnak Derridának az írást és a beszédet illetô gondolatai, ahogy Vajda mondja
„évek óta folyamatosan izgat filozófia, személyesség és szóbeliség viszonya” (D8E–
D8F.). Meglátása szerint a napló formájában talált rá arra az írásformára, ahol sze-
mélyes, emlékezô és bölcselkedô kontemplációit a szóbeliséghez közelítve kife-
jezheti. Másrészt, ebben az írásban újra elôkerül Nietzsche – ezzel negyedszer elis-
mételt – mondása a nagy filozófiáról, mely „nem más, mint szerzôjének önvallo-
mása, s egyfajta akaratlan és észrevétlen mémoires” (D9E.). A vallomásszerû írás
má sik filozófus hôse Nietzsche mellett Rousseau, akinek Vallomások és A magá-
nyos sétáló álmodozásai pontosan Vajda felvetését, a filozófia alapvetôen önmeg -
értô és önéletrajzi voltát tematizálja. Ezen a ponton a recenzens csak sajnálja, hogy
a szerzô nem említi például Derrida kései vagy éppen Paul de Man allegorikus
Rousseau-olvasatát, melyben szépen feltárul a filozófus öncsaló önmegismerése
(vö. Derrida Papier Machine, de Man Az olvasás allegóriái). Valamint hiányolja,
hogy Vajda nem utal vissza Walter Benjaminnak a kötetben korábban már idézett
adottságára, miszerint képes volt, vagy legalábbis kísérletet tett arra, hogy „saját
élet anyagát, esetleges és gyarló biográfiájának adalékait elméletének anyagává” te -
gye (C8E–C8F, illetve DFD. kiemelések tôlem – A. É.). Ebben, a talán éppen Rous -
seau-t karikírozó mondatban, egyedi és általános, jelenség és lényeg, illetve a fel-
színi és a mély értelmû oly sajátosan fonódik egybe, hogy együtt a derridai perfor -
mativitás koncepciójával, a memoár – akár a filozófusé – új alapokra helyezhetô.
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Ha már a vallomásoknál tartunk, a recenzens végig kötelezônek érezte, hogy
kö tetszervezô-elvek után kutasson, és feltárja akár a szerkesztés hiányosságait.
Igen, vannak szerkesztésbeli hiányosságok, sok idézetnél nincs pontos oldalszám,
sôt van, ahol a recenzeált könyv adatai is hiányoznak (CCC.), és az is szembetûnô,
hogy számos saját gondolat, illetve idézet – például Arendttôl vagy Sebaldtól – két-
szer-háromszor ismétlôdik. Bosszantóan sok elírás és gépelési hiba maradt a szö -
ve gekben; Blaschtik Éva fordító pedig megérdemli, hogy neve helyesen szerepel-
jen mindenhol (lásd D7D. és D7F.). A recenzensnek volt szerencséje szerkeszteni a
szerzô egyik tanulmányát, így pontosan látja a hibákat, melyeket a kötet szerkesz-
tôje nem vett észre. Ám ezen nagyvonalúan túl kell lendülni: nem ez a lényeg. A
könyv – filozófián innen, filozófián túl – részleteiben is jó könyv: szórakoztat, köz-
ben elgondolkodtat, és a filozófus közveszélyesen ôszinte hangja, mint valami kis -
ördög (a Vajda-imp), még sokáig visszhangzik majd az értô olvasó fejében. (Typotex)
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