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BERTÓK LÁSZLÓ

Firkák a szalmaszálra 
34. (AZ ANYAGBAN MARAD)                                       

A SOR

Ahogy a hangyák, a nyüzsi, a sor,
s hogy néhány mindig kilóg valahol. 

VAKSI

Hiába mondod meg neki az igazságot,
ha azt sem hiszi el, amit maga látott. 

ÁLOM?

„Rezsicsökkentés” után „rizsacsökkentés”?
Annyit mond mindenki, amennyi van… és kész?!

ÜNNEPEK

Jaj, kisajátított állami ünnepek…
Ahová elmenne még, már oda se megy.

RIPORT

Vajon a riporter a tájékozatlan?
Vagy a politikus hazudozik jobban?

A PESSZIMISTA

Mert úgy érzi, hogy egyre betegebb,
már nem is szedi a gyógyszereket.

A DOLOG

Ha mégis beveszi, attól kezdve mindegy,
hogy a baja vagy a gyógyszer miatt nem megy.
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BÖLCS? BETEG?

Mikor végre bölcs öreg is lehetnél,
megijedsz és leragadsz a betegnél?

MINTHA

Fúrsz-faragsz és mintha, de sem az, sem ez,
az anyagban marad a tökéletes.
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HÁY JÁNOS

Elektra

ELÖLJÁRÓ BESZÉD

Nem ok nélkül való, tiszteletre méltó uraim, hogy az ilyen mulatságot a régi böl-
csek gondolták ki. Ôk is ismerték Istennek bûn ellen való haragját és a gonoszo-
kon való átkát. Mikor a pogány bölcsek látták az emberek jóra való tunyaságát és
szó fogadatlanságát, e színjátékkal oktatták ôket, hogy ekként kivonják ôket Isten
ha ragja alól. A keresztényeknek is jó oka megtartani ezt, mert a mostani kereszté-
nyek, akár a valahai pogányok, minden gonoszságban telhetetlenek. Az ilyen játék
azért kell, hogy a tévelygôket jóra gerjessze, hogy megismerjék Isten rettenetes
ostorát a bûn ellen. Hogy ne csak szóban hallják, mi helytelen, de szemükkel is
láthassák. Mikor az ember az ilyen játékot nézi, szívében felbuzdul, és Isten harag-
jától megretten. Azért ezt a játékot oly mulatságnak véljék tiszteletre méltó uraim,
amelyben az emberek életmódja a jó erkölcshöz igazíttatik. Amiben meglátják,
hogy Mükéné hatalmas királya és királyné asszonya mivel fizetnek rettenetesen
un dokságukért. Mindebbôl királyok, urak, egyszerû szolgák, nagyok és kicsinyek
ta núságot és nagy példát vehetnek. Láthatják, hogy az Istennek hatalma vagyon a
bosszúállásra. 
Noha ez a munka pogány görög nyelvrôl fordíttatott magyar nyelvre, Szent Pál

sza vait elôhívva valljuk, hogy minden írás a mi hasznunkra íródott. E pogány játék
ta nulsága a számunkra, hogy mennél inkább késik az Úristen a büntetéssel, annál
ke servesebben ostoroz.

(A dráma Bornemisza Péter Szophoklész-fordításának felhasználásával készült.)

A SZÍNJÁTÉK SUMMÁJA

Azt követôen, hogy Klütaimnésztra az ô jámbor férjét, Agamemnon királyt, Aigisz -
thosz közremûködésével álnoksággal megölte, a pártütôk hosszú ideig vígan éltek
a Mükénéi királyságban. Ám a megölt király fia, Oresztész, akit nôvére, Elektra,
egy jámbor nevelôvel, a Mesterrel csecsemô korában más országba menekített, ez
az Oresztész az emberkort megérvén titkon hazajön, hogy atyja halálát mindkét
gyil koson megtorolja. 

A JÁTÉKBAN MEGSZÓLALÓ SZEMÉLYEK 

AIGISZTHOSZ, király
PARASZITOSZ, a király szolgája
KLÜTAIMNÉSZTRA, királyné asszony
ELEKTRA, Agamemnon király leánya
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KHRÜSZOTHEMISZ, Elektra húga
KÓRUS NÉNI, vénasszony
ORESZTÉSZ, királyfi, Elektra testvéröccse
MESTER, Oresztész felnevelôje 

Helyszín: Mükéné, a királyi palota melléképületekkel és a palota elôtti tér. A két
hely szín nem különül el látványosan, mindenki a színpadon van, a szereplôk,
ami kor nem játszanak, részei a díszletnek. A térhatár alapvetôen a kint és a bent.

ELSÔ FELVONÁS 

ELSÔ JELENET

Aigiszthosz, Paraszitosz, bent

AIGISZTHOSZ: Ki hitte volna, hogy Agamemnon gazdag királysága ennyire hirtelen
rám marad! A király halott és ripsz-ropsz, enyém a vagyon. Ó, boldogító szeren-
cse, áldott vagy te, hogy ekkora gyönyörûséget és örömet hoztál nekem! 
PARASZITOSZ: Meg persze nekem is, nem igaz?
AIGISZTHOSZ: Neked is, hisz szolgám vagy, s ha van az úrnak, jut a szolgának is. 
PARASZITOSZ: Hát én is ezt mondom!
AIGISZTHOSZ: Nem veszed észre, hogy megzavartál.
PARASZITOSZ: Nem volt szándékom, édes gazdám.
AIGISZTHOSZ: Bárki láthatja, most konkrétan te, Paraszitosz, hogy én, Aigiszthosz,
egész Mükénét, minden ingó és ingatlan vagyonával, beleértve Agamemnon özve-
gyen maradt feleségét, magaménak tudhatom. 
PARASZITOSZ: Látom, uram, látom, s akkor más is látja, ha én látom.
AIGISZTHOSZ: Már megint meg kellett szólalnod? Gazdag urak, fejedelmek, hatalmas
királyok figyelik és félik a szavam. Erôs váraknak, kincses városoknak nagy bôsé-
gében vagyok. Röviden mondva: ami a testemnek kell, s ami a lelkemnek szük sé -
ges, minden megvagyon. 
PARASZITOSZ: Fôleg, ami a testnek kell, kit érdekel a lélek, ha van elég anyag, nem igaz!
AIGISZTHOSZ: Azért folytatom, jó. 
PARASZITOSZ: Figyelek, jó uram! Meghallgatom ezredszer is!
AIGISZTHOSZ: Vadakban gazdag vadászó helyeim vannak, kell ennél több? Annyi a
kincsem, hogy torkomig ér, majd bele fulladok az aranyba, kell ennél több?
PARASZITOSZ: Nem, uram, ez épp elég!
AIGISZTHOSZ: Hát nem bírod ki szó nélkül?
PARASZITOSZ: Azt hittem örülsz, ha néha én is megszólalok. Hogy így érdekesebb
egy beszélgetés, ha a másik is beszél.
AIGISZTHOSZ: Hát nem. Úgy érdekes, ha csak én beszélek. Folytatom. S külön öröm,
hogy ezért én egy szalmaszálat sem tettem keresztbe. Sem fegyverrel, sem vérem-
mel, sem verítékemmel nem küzdöttem érte, hacsak azt a kis gyilkosságot le nem
szá  mítjuk. Könnyen jött, könnyen is megy, kit érdekel. Több a kincsem, mint
ahány napom van hátra! 
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PARASZITOSZ: Úgy is van, felséges uram! Szórjuk, amíg van mit, addig lakjunk jól,
ameddig jól lakhatunk. Ha tömjük, egyre többet bír befogadni a gyomrunk.
AIGISZTHOSZ: Szórom is, ki tudja, meddig szórhatom. Jut eszembe, errôl gondol-
kodtam éjjel, hogy épp ideje megújítanom az udvari szokásokat. Végülis húszéves
évfordulója van hatalmamnak.
PARASZITOSZ: Már egy párszor megújítottuk, uram.
AIGISZTHOSZ: Már megint kötekszel, Paraszitosz? Ezerszer mondtam, ne vond kétség-
be, amit mondtam. Mert egyik reggel ott fogod magad találni az ágyadban holtan.
PARASZITOSZ: Ó, dehogy uram, feltétlen újítsuk meg az udvari szokásokat, eddig
még nem voltak eléggé megújítva, azt mindenki láthatja. 
AIGISZTHOSZ: Látom, értesz a szép szóból. 
PARASZITOSZ: Hát persze, nem én lennék én, ha nem értenék. Helyesebben, már rég
nem lennék, mert már senki nincs, aki valaha téged nem értett.
AIGISZTHOSZ: Szóval, elsôként is hatalmas összejövetelt rendezünk, hatalmam meg-
ünneplésére. Legyen lantos, hegedûs, sípos, dobos, trombitás, s ne egy legyen be -
lôlük, hanem száz. Öregek és ifjak, mindenki vigadjon. Mükéné szépei elôttem
táncoljanak. Vendégek jöjjenek szerte görög földrôl. A nemes urakat megajándé-
kozom, királyságom hatalmát mindenkinek megmutatom. A palotáimat bevonom
arannyal, drága kárpitokkal, aranyos bársonyokkal. Érted szolga, mit akarok! 
PARASZITOSZ: Ôszintén szólva, vagy már értenem kéne? Mert akkor persze, hogy ér tem.
AIGISZTHOSZ: Azt akarom, hogy mindenki tisztelje és félje a királyt, vagyis engemet!
Agamemnon sem a hatalmával, sem a vagyonával nem tudott élni, de én tudok!
Ben nem van szenvedély!
PARASZITOSZ: A hatalmas Istenre mondom, felséges uram, te nagyon eszes ember
vagy, egy egész tanácsadó testület sem tudta volna ezt mind kigondolni. Messzirôl
látszik, hogy te nem Agamemnon vagy. Te képes vagy más hatalmával és vagyo -
nával vissza, vagyis hát, szóval élni. 

MÁSODIK JELENET

Klütaimnésztra, Kórus néni, kint 

KLÜTAIMNÉSZTRA: Minden nap hálát adok az istennek, hogy egy életre megszaba-
dultam Agamemnontól, ettôl a vén görcstôl, aki féltékenységében rabláncon akart
tartani. Annyira leuralt, hogy már teljesen megsemmisültem mellette. Egy pohár
bort kedvemre meg nem ihattam. Engedélye nélkül még a házból sem léphettem ki. 
KÓRUS NÉNI: Hát nem férjed volt?
KLÜTAIMNÉSZTRA: Most ez hogy jön ide, persze, hogy a férjem volt, de fogva tartani,
az azért túlzás, egy asszonynak nincsenek talán jogai?
KÓRUS NÉNI: Azt hitte, örülsz, ha vele vagy.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Egyfolytában nem lehet örülni. Meg hát az én anyám már gyer-
mekként szabadon nevelt. A vénember pedig még a természetemet is meg akarta
változtatni, még az erkölcseimbôl is ki akart forgatni. 
KÓRUS NÉNI: Ezt az erkölcs dolgot nem értem. 7



KLÜTAIMNÉSZTRA: Hogyhogy nem érted! Azt akarta, hogy én rajongjak érte, ha kell,
haljak meg, ha száz lelke van, mind a százért egy halál. Normális az ilyen? Persze
nem tudta, honnan is tudhatta volna, azt sem vette észre, ha levágattam a hajam.
Nem tudta, hogy már régtôl fogva másban volt az én gyönyörûségem. Sem testem -
nek, sem lelkemnek olyan vén dög, mint ô, már nem kellett. 
KÓRUS NÉNI: Sokaknak tetszett, hatalmas hôsnek látták, nemes daliának.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Ez volt a látszat. Ha lefeküdt, dörgölôdött az ágyban hozzám, per-
sze eredménytelenül, ha érted, mire gondolok, ha meg felkelt, csak morgolódott,
fô ként az eredménytelenség miatt. Sem ölelésem, sem csókolgatásom nem volt ne -
ki kedves. Azt hiszem, érezte, hogy utálom csinálni, csak azért teszem, hogy gya-
núját elaltassam.
KÓRUS NÉNI: Könnyen lehet! Csak az hiszi igaznak a tettetést, aki tettet.
KLÜTAIMNÉSZTRA: De most már van kivel vigadjak. Ha Aigiszthoszt megölelem, ô is
megölel, ha megcsókolom, ô is megcsókol. Akarjuk egymást. Nincs neki a szívé-
ben országnyi bánat és gond, mint Agamemnonnak. A vénember az állandó meg-
takarításokba, a napi feladatokba beleöregedett és belerokkant. Örökösen a hét
szûk esztendôre készült. Nem látta, hogy a Bibliában van még egy mondat, hogy
amit ma megvehetsz, nem biztos, hogy megveheted holnap. 
KÓRUS NÉNI: Én valami másra emlékszem.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Pedig pontosan ez van. S aki eszerint él, az tud élni boldogan.
Örökösen arra készülni, hogy lesz majd még rosszabb, s a végén azt veszed észre,
az életed elillant. 
KÓRUS NÉNI: Talán Agamemnon mást tervezett, ez az elillanás azért neki is megle-
petés volt.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Valójában engem is a kincsek miatt utált meg. Attól félt, csak köl-
teni akarok, s egy napon elfogy majd, s nem lesz mibôl élni, egy új ruha neki nem
volt más, csak költség és rongy. 
KÓRUS NÉNI: Ebben azért volt némi igazság, nem?
KLÜTAIMNÉSZTRA: Utálatos nekem ez a földhözragadt gondolkodás. Ha Isten segít, az
én szeretômmel, Aigiszthosszal vígan elköltöm az egész megtakarítást. A meghalt
zsugori uram lelke üdvére fogjuk szórni a pénzt. Mennyire esztelen volt Agamem -
non, már húsz év eltelt, s az összeg alig fogy. 
KÓRUS NÉNI: Álmában sem gondolta volna, hogy a ti tobzódásotokra gyûjti a va -
gyont.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Legalább most hasznosul, s nem a gyerekek herdálják el halálunk
után. Elektra, Oresztész, nem érdekel. Nem félek már senkitôl. Nekem parancsol-
ni, engem utasítgatni senki nem fog. Jól jegyezd meg öreg néne, csak egy orvossá -
ga van a gonosz férjeknek: öld meg, fojtsd meg, veszejtsd el, s akkor azon nyom-
ban megmenekülsz tôle! Aztán élj úgy, ahogy neked tetszik. Jobb, ha te paran-
csolsz másnak, mintha mások parancsolnak neked. Mondjanak bármit a hátad
mögött, csak azt tedd, ami neked kedvedre van. Azám, de ott látom Aigiszthoszt,
hová is mennék, ha nem pont hozzá. 
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HARMADIK JELENET

Klütaimnésztra, Aigiszthosz, kint, túlfûtött érzelgôsséggel 

KLÜTAIMNÉSZTRA: Kívánom felségednek, hogy jó szerencséjét és egészségét egy éle -
ten át láthassam. 
AIGISZTHOSZ: Ó, köszönöm, jóságos Klütaimnésztra, én is hasonlókat kívánok ne -
ked egy életen át. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Éltesse az Úristen felségedet száma nincs esztendeig békességben
és velem való boldogságban. 
AIGISZTHOSZ: Úgy legyen, és csakis veled együtt, Klütaimnésztra. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Együtt, csakis együtt, s immáron húsz éve nem titkolózva! Meg rot -
hadt már Agamemnon teste a koporsóban. Istennek hála mindketten meg me ne -
kültünk tôle. Számomra felségednél több gyönyörûség nem kell. Mindent kezedbe
ajánlok, ami felségednek kell. 
AIGISZTHOSZ: Az nagyon jó lesz, mert van mit markolni rajtad az én kezemnek.
(Mar kolássza Klütaimnésztrát)
KLÜTAIMNÉSZTRA: Csak markolj, vitéz királyom! Úgy bírhatsz mindenemet, mint saját
tulajdonodat, ami eddig másé is lehetett volna, örökre a tied. Én csak felségedet
sze retem, s tudom, felséged mindig mindenben megtalálja a kedvem. Jaj-jaj-jaj, ez
most így van rendben.
AIGISZTHOSZ: Köszönöm, jó Klütaimnésztra. Hatalmas a hozzám való szerelmed, s
én épp ekkora viszontszerelemmel leszek irántad. Azt akarom, hogy úgy élj, aho-
gyan egy királynénak élnie kell. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Úgy, úgy, úgy! (Élvezi a simogatást)
AIGISZTHOSZ: Kedvedre birtokold az országodat, parancsolj mindenkinek szabad
akaratod szerint, ott járj, ahol járni kedved van, azt tedd, amit tenni akarsz. Neked
senki semmit meg nem tilthat. Én a tiéd vagyok, te az enyém. Minden, ami az
enyém, az a tied is. Örülj, vigadj, asszonykodjál! 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Felségedben nincs semmi kétségem! Régen megismertem felséged
hozzám való szerelmét. (Ölelkeznek) De ha felségednek kedvére való volna, akár
ehetnénk is. A vendégek egytôl egyig összegyûltek felséged parancsára a nagyte-
remben, s most várják felségedet, hogy elkezdhessék az étrendet. 
AIGISZTHOSZ: Már megint az evés, mindig közbejön valami, hiába ajánlok fel min-
dent, a minden is kevés lett. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: De hát te szervezted az ünnepséget.
AIGISZTHOSZ: Azért fél óra várakozás még beleférne, akik fontosak, mindig késnek.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Fél órája már biztos várnak, s ha ráteszünk még felet, biztosan egy
óra lesz. Majd bepótoljuk máskor, édes uram.
AIGISZTHOSZ: A máskor az máskor van, ami most nem volt, az már örökre elmarad.
Na, menjünk akkor, jó Klütaimnésztra, ha neked ehhez van kedved. Menj elöl.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Menj inkább te, felséges uralkodóm.
AIGISZTHOSZ: Inkább te, ezerszer imádott arám.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Na, jó, megyek, ha épp rám gondoltál! Áldott ez a nap! Helye seb -
ben, áldott ez a nap is, mint minden nap, ami húsz esztendeje virrad rám.
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NEGYEDIK JELENET

Paraszitosz, bent, kommentálja a mulatságot 

PARASZITOSZ: Dínomdánom, hejehuja, degeszre eszem magam! Ha víg az uraság,
víg a szolgája is! Tizenkét király, hatvan zászlós úr hajbókol elôtte. Étellel, itallal az
asz talokat gazdagon megrakatta. Kincseit cipelteti elô, csak úgy szórja az ajándé-
kokat. Nagy örömében, vigasságában nincs olyan, mit el ne kérhetnének tôle. Én
is addig-addig sündörgök körülötte, amíg ki nem csalok belôle valamit. Bárcsak
azt a kétméternyi színarany láncot adná. De jól mutatnék benne. Na, de dologra
fu tok, beterelem a lantosokat, trombitásokat, dobosokat, mindet, akit a városban
ta lálok. 
AIGISZTHOSZ: Hol vannak a zenészek, Partaszitosz?
PARASZITOSZ: Hát, épp itt vannak, uram, pont, ahogy akarva volt.
AIGISZTHOSZ: Na, azért mondom, mert szeretem, ha megvan azonnal, amit mondok,
ha mondom.
PARASZITOSZ: Kezdetben vala a szavad, uram, s az a szó rögvest valóra válik. Itt a
ze nészek, egyik különb, mint a másik.

Zenészek csôdülnek be, a tivornya folytatódik

ÖTÖDIK JELENET

Kórus néni, Elektra, a palota elôtti téren, a palotában mulatság, a hangok kiszû rôdnek, kint 

KÓRUS NÉNI: Ez a tébolyult királyné, ez a Klütaimnésztra, hogy dôzsöl ott benn,
hogy tombol azzal a lator Aigiszthosszal. Látni is fáj, amikor az ô édes gyermeke,
sze gény Elektra csaknem elpusztul mérgében és mérhetetlen keserûségében. Bent
mu latság, ô meg itt kószál beesett arccal, véresre sírt szemekkel. 
ELEKTRA: Ó, nagy Isten, tekints rám az egekbôl! Szánj meg, de közben azért mondd
el, hátha megértem, hogyan hagyhatsz ilyen bûnt büntetlen. Az én anyám kitaga-
dott engemet, meggyalázta a nemzetségemet. Micsoda megveszett asszonyállat!
Meg ölte atyámat. S végül ez a gonosz vér megbecstelenítette az én apám tiszta
fek helyét. Micsoda szégyen. Ó, atyám, Agamemnon király, milyen híres, milyen
ha talmas király voltál! Hogyan tudtál elveszni e két förtelmes lator által. Te, aki
még mindig ott élsz a szívemben, hogyan pusztíthattak el! Egy trójai hôs mért nem
tu dott elbánni két hitvány alakkal. Én sem élhetek, ha te halott vagy! Én is elve-
szek általuk, vagy ha másképp nem megy, általam! 
KÓRUS NÉNI: Milyen mélyen elkeseredett ez a szegény lány. Ennyi év után sem bírt
le számolni a fájdalommal.
ELEKTRA: Ó, én egyem, drága atyám. Senki nem kesereg miattad, csak a te nyomo-
rult leányod jajong utánad. Micsoda baj ez énnekem, éjjel-nappal könnyez az én
sze mem. 
KÓRUS NÉNI: Elektra, édes kisasszonyom, eltelt már húsz év, mért gyötröd magad,
mért keseregsz? Miért?
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ELEKTRA: Hogyhogy mért? Nem szerethet engem, aki nem ért? Jaj, atyám, szívem,
atyám! 
KÓRUS NÉNI: Szûnjön benned a fájdalom, édes kisasszonyom! 
ELEKTRA: Hagyj már békét nekem, öreg néni, mit tudsz te az én fájdalmamról! Nem
kell nekem vigasztalás. 
KÓRUS NÉNI: Ne hagyd el magad! 
ELEKTRA: Akkor hagyom el magam, amikor akarom. Jaj, milyen keserû nekem az én
atyám halála! 
KÓRUS NÉNI: Ó, az Isten szakasztaná nyakát annak a gonosz embernek, aki miatt a
di csô Agamemnon elveszett. Ne sírj, Elektra. Ezzel vissza nem hozod szegényt. 
ELEKTRA: De sírok. Ó, milyen keserves életem van nekem. Elveszett az, akit egye-
dül szerethettem.
KÓRUS NÉNI: Vedd úgy, hogy pont ez volt isten akarata, merthogy minden az ô aka-
ratából történik. 
ELEKTRA: Isten akarata? Ez a bûncselekmény? Megfojt a méreg, hogy szegény atyám
ja vait az a lator emészti meg! Hogy az a hitvány alak atyám királyi ruháiba öltözik,
királyi jogarát markolássza, méltatlanul a királyi székében pöffeszkedik. Ez gyötör
engem, ez kínoz halálra, ez keseríti meg minden napomat. Az a gonosz asszony
meg csak vigyorog, táncol örömében, vigad, tombol, dôzsöl, majd kiugrik a bôré-
bôl, amikor nekem a keserûség szakasztja szét a szívemet. Mint egy fattyat, úgy
tartanak, senki nem könyörül rajtam. Sôt, még átkoz is az anyám, hogy mit sírok
és zokogok örökösen. Bár seperné el a föld színérôl az isten azt, aki engem ebben
a keserûségemben nem szán! 
KÓRUS NÉNI: Hadd csinálják, amit csinálnak, Elektra, hagyd az Istenre a bosszúál-
lást. Meglátod, megbünteti jó idôben a bûnösöket. Az Égatya sem nem siet, sem
nem késik. Amikor ideje van, a gonoszokat megleli. 
ELEKTRA: Bár lelné meg hamarébb. Vesztené el ôket mielôbb! Mert különben a szé-
gyen és a gyász miatt hajadonként, bekötetlen fôvel kell elaggnom. Kinek kellene
egy ilyen lány, aki az évek során nem ért, mint mindenki más, hanem tönkrement.
KÓRUS NÉNI: Az ifjú lovagokat nem te kerülted el?
ELEKTRA: Ôk kerültek el, hisz nincs örökségem, a latornak meg nem kell, hogy
foly tatódjék a vérem, a megölt király vére. Micsoda csapás ez, hogy csak a sirán -
ko zás jutott nekem, nem a boldog házas élet.
KÓRUS NÉNI: Boldog házasélet, az már nincs a világban, csak a régi mesékben.
ELEKTRA: Az undorító banya meg a vérnôszô barom még mindig nyalják-falják egy -
mást, immáron húsz éve.
KÓRUS NÉNI: Maradj veszteg, az Isten szerelmére, ha meghallják, miket hordasz
össze, ennél is fájdalmasabb lesz büntetésed. 
ELEKTRA: Nem félem a halált, hisz apámért kell elszenvednem. 
KÓRUS NÉNI: Jobban teszed, ha szót fogadsz. Hallgass erre az öreg hangra!
ELEKTRA: Inkább te hallgass rám, ugye igazam van?
KÓRUS NÉNI: Igazad, persze, hogy igazad, csak hagyd már abba!
ELEKTRA: Nem akarok túl sokat, csak azt, hogy az Isten azokat megtörje, szétmor-
zsolja, cafatokra tépje, akik árvákat nyomorgatnak. 11



KÓRUS NÉNI: Elég már, Elektra! Attól félek, ha meglát az a feldühödött Aigiszthosz,
ma még valami veszedelembe keveredsz. Menjünk be inkább a házba. 
ELEKTRA: De igazam van, nem?
KÓRUS NÉNI: Igazad, persze, hogy igazad.
ELEKTRA: Csak azt kívánom, amit ilyenkor kívánni lehet, pusztuljanak a dögevô ro -
ha dékok, Mükéné ótvaros, büdös férgei, fertôzô patkányai…
KÓRUS NÉNI: Menjünk már, mert a végén még én is rajtavesztek! S azért mégsem az
én apámat ölték meg.

MÁSODIK FELVONÁS 

ELSÔ JELENET

Mester, Oresztész, kint 

MESTER: Felnôttél fiam, szép vitéz lett belôled, nem voltak hiábavalók azok az évek.
ORESZTÉSZ: Hála neked, drága Mester.
MESTER: Nekem nem tartozol semmivel, hálával pláne nem, inkább az Úristennek,
hogy árvaságodban terád gondot viselt, ajándékaival és szeretetével elhalmozott. 
ORESZTÉSZ: Ne légy szerény, általad történt, drága Mester.
MESTER: Persze, általam, de nem akarnám, hogy Isten dicsfényébôl rám is vetôdjön,
el álldogálok itt, az árnyékos oldalon. Szóval, folytatván, neved az egész világon is -
mert lett. Szép termeted, emberséged urak és királyok közt kedvessé tette életed.
Szó val híres is vagy, meg jól is nézel ki. Úgyhogy errôl illik gyakorta megemlékez-
ned. 
ORESZTÉSZ: Ez magától értetôdô, drága Mester. Az Égatyának mint uramnak, terem -
tô mnek örök hálával tartozom. De miért épp most hozod fel ezt? 
MESTER: Hogy megértsd, az Ég Ura, általam mint nevelôd által, de ez most nem lé -
nyeges, miért is volt olyan kegyes hozzád. 
ORESZTÉSZ: Miért, drága Mesterem? 
MESTER: Hát nem mondtam neked el elégszer, minden áldott nap húsz éve?
ORESZTÉSZ: Hogyne mondtad volna, de annyira szeretem ezeket a gyerekkori mesé-
ket. Amikor mondod, olyan, mintha még mindig fakardot forgatnék nálad az ud -
var ban, tudok gyerek lenni, aki csak játékból öl, nem igazából.
MESTER: Biztos, hogy nem unod még?
ORESZTÉSZ: Mért, van olyan, aki unja?
MESTER: Attól félek, van.
ORESZTÉSZ: Mondd csak, aki unja, majd nem figyel vagy alszik rajta. Lesz neki egy
kis pihenô ebben a nagy forgatagban.
MESTER: Akkor halld újra a mesét fiam, mindent megértesz, s persze mindenki meg-
érti, aki hallja (a közönség felé mondja), csak figyelj a szavaimra. A te atyád, Aga -
mem non király volt, aki nagy hatalommal bírt széles e világban. Igen jámbor em -
ber volt, s egyben rendkívül eszes is. Megbecsülték ôt az alattvalók nagyszerû sé ge
és igazságossága miatt. Már nem volt ifjú ember, hogy Trója alá haddal érkezett,
fényes sereggel, mint az egy ekkora királyhoz illik. Amikor ez történt, te még böl-
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csôbeli gyermek voltál. Amíg atyád hadakozott, addig a te anyád, az a fertelem -
asszony Aigiszthosszal, a te távoli rokonoddal összeadta magát. Ez a két lator,
hogy így szóljak, szegény uram ellen, a te atyád ellen összeszövetkeztek, hogy mi -
helyt megjön Trója alól, rögvest véget vetnek az életének. 
ORESZTÉSZ: Micsoda fertelem! De mondd tovább, mi történt aztán, újfent rajtam a
gyer meki izgalom! 
MESTER: Hallgasd csak, jó fiam. Úgy mondom, hogy jól megértsd. Atyád mihelyst
meg jött, hatalmas lakomát szerveztek, hogy mutassa anyád, mennyire örül, hogy
meg jött a nagy király. Ezen a vacsorán jól lerészegítették a trójai hôst, és a bortól
le gyengült király fejét, nem más, mint az anyád, egy bárddal, ahogyan a mészáro-
sok a marhák fejét, lecsapta. 
ORESZTÉSZ: És tocsogott ott a palotakövön a vér.
MESTER: Így volt, ahogy mondod, jól megjegyezted a mesét. Ennek már húsz esz -
ten deje, azóta anyád Aigiszthosszal fajtalankodik, nyalják-falják egymást még a pa -
lota elôtti téren is, nyílt színen, az atyád vagyonát eltékozolják, a birodalmát szét-
dúlták. Atyád alattvalói elnyomorodtak, elkeseredtek, úgy élnek, mintha idegen
kol dusok volnának saját hazájukban, s egyedül tebenned van bizodalmuk. 
ORESZTÉSZ: Micsoda kegyetlen asszony az én anyám, utolsó szuka, hogy ezt merte
ten ni. És engem ki menekített ide, még azt is meséld el! Erôt ad a történet, hogy
vég hezvigyem a tervem! 
MESTER: A te vértôl ázott kezû anyád, amint szegény atyád életét kioltotta, téged is
el akart pusztítani, a saját apró magzatját. Mert rettegett, ha felnôsz, atyád haláláért
bosszút állsz. De a nôvéred, Elektra, kirôl gyakorta meséltem neked, mikor anyád
eszébe vette, hogy véghezviszi a bûncselekedetet, hogy az apró magzatot, mint
egy macskakölyköt belefolytja a vízbe, a bölcsôbôl elcsent, és titkon, nagy sírva
hoz zám hozott, s arra kért, viseljem gondodat, hisz valahai uram gyermeke ezt a
gon doskodást megérdemli. Rettegve bújtattalak el és nagy szeretettel viseltem a te
gondod, aminek te magad, ez a szép szál ifjú, a bizonysága vagy. 
ORESZTÉSZ: Úgy van, édes Mesterem! Ha a hatalmas Isten éltet, rólad ezért mind -
örök ké megemlékezem. 
MESTER: Ám a lényeg: mindezt azért mondtam, hogy gondolj a te szegény, nyomo-
rult népedre, mert immáron eljött az ideje atyád halálát megtorlanod. A két lator
már elég sokat herdált el abból, ami a másé. Tenni kell, hogy a tolvajlás nehogy
uralkodói szokássá váljék.
ORESZTÉSZ: Errôl magam is sokat gondolkodtam, s megleltem a megoldást! A leg-
jobb, ha elôször te magad kémleled ki atyám házát. Oly régtôl nem láttak, hogy
meg nem ismernek. 
MESTER: Kész vagyok mindenre, jó fiam, csak hasznodra lehessek. 
ORESZTÉSZ: Ha elfogadod, ezt adnám tanácsul: ne magad nevében menj, tettesd, hogy
Phókiszból jöttél, Phanoteusz küldött követségbe. Vele most nagy barátságot tar tanak,
könnyen elhiszik, hogy tényleg az ô követe vagy. Amint a legjobban tudod, úgy intézd a
dolgokat. Egy cseppet se bánt, ha a halálomat költöd. Mondd, hogy kocsiversenyen a nya-
kam törtem, és már úton vannak a hamvaimmal, hogy atyám sírjába temessenek, és téged
elôrebocsátottak ezt az örömhírt elmondani. Ha hallják, boldogságukban semmire nem
fognak figyelni, megfeledkeznek az óvatosságról, s te minden dolgaikat kifigyelheted. 
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MESTER: Jól gondoltad, édes fiam, ez nekem is tetszik! Hiszem, az Isten vezérel té -
ged erre, hogy teáltalad a förtelmeseket megbüntesse. Én elmegyek, kikémlelek
min dent, amit kell, te pedig tedd addig, amit tenned kell. 
ORESZTÉSZ: Menj, édes Mesterem. Járj jó szerencsével. Én megszerzem a halotti ur -
nákat, amelyekben a halott Oresztész hamvait utánad visszük. 
MESTER: Mibôl lesznek azok a hamvak, fiam?
ORESZTÉSZ: Akad itt elég mészáros, mindegy, hogy marha vagy sertés, minden egy -
for ma, ha már nem él, porrá lesz egyszer, ami porból kél.

MÁSODIK JELENET

Oresztész, kint 

ORESZTÉSZ: Bár érzem a szívemben, hogy helyes úton járok, de minthogy ennek
elôt te is csak az Úrban volt bizodalmam, most is hozzá folyamodok. Örök, min-
denható, kinek irgalmas szeme van minden nyomorultakon, kinek rettenetes osto-
ra lecsap minden fertelmes emberre, ki tudja, hogy hol a bûn és a tisztaság határa,
kö nyörgök hozzád, ha teneked kedves, vigyél be békességgel országomba, és mu -
tasd meg az én kezem által, hogy te a bûnért bosszút állsz a bûntevôkön. Mutasd
meg hatalmasságodat, hogy te ilyen kicsiny szolgád által is megverheted a felfuval -
kodott trónbitorlót és a vele üzekedô asszonyt. Emberek, gyertek utánam, van né -
mi dolgunk indulás elôtt. Hogy az isteni bosszúállás megtörténhessen, nekünk is
kell tennünk valamit.

HARMADIK JELENET

Klütaimnésztra, Khriszothemisz, bent, kint 

KLÜTAIMNÉSZTRA: (Mintha valakinek mesélné) Immáron húsz esztendeje, hogy bánat
az én szívemben még látogatóban sem járt. Húsz éve élek kedvemre, gyönyö rû sé -
gemre. De az éjjel annyira megrémültem álmomban. Agamemnon jött elô, mintha
él ne, kirántotta Aigiszthosz kezébôl a jogart, és szíven szúrta vele az én szerelme-
met, a szívénél szegezte a földhöz. A jogarból meg hatalmas fa nôtt, aminek lomb-
jai árnyékba borították egész Mükénét. Szörnyû volt, ott remegtem az árnyékban,
hogy mikor fog a királyi kéz velem is végezni, de nem akart keresztüldöfni, csak
nézte a rettegésem. Nem tudok megnyugodni, még most is reszketek a félelemtôl.
Ez valami veszedelmet jelent! Valamit tenni kéne! Tenni, de mit? Mondja meg vala-
ki, mit? Istenek, ha vagytok az égben, mondjátok, mit? Istenek, ez az, ez a megol-
dás! Elküldöm Khrüszothemiszt az apja sírjához, hogy a szokások szerint áldozatot
mu tasson be neki. Talán így megkönnyebbülök, s szívemrôl legurul a félelem ter -
he. Khrüszothemisz! Khrüszothemisz! Gyere kislányom, édesanya utolsó szeretô
gyer meke! Összekapok közben pár áldozatnak való dolgot a konyhában, csirke-
szív, kacsamáj, disznófarok, na, ez elég… Khrüszothemisz! Khrüszothemisz! Hát
nem hallod, hogy édesanya hív?
KHRÜSZOTHEMISZ: Hallom, csak ide kellett jönnöm, hogy itt legyek, anyám. 

14



KLÜTAIMNÉSZTRA: Jó, jó, tudom, nem lehetsz gyorsabb önmagadnál. 
KHRÜSZOTHEMISZ: Anyám, már megint egy bíráló mondat, amikor én mindig azt te -
szem, amit mondasz.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Jaj, tudom, felnôttél már, s keveset dicsérlek, ilyen az anya, ha már
vé gez a neveléssel. De csak jóindulatból mondom, ha mondok valamit neked.
Min  den mögött, ugye tudod, ott az anyai szeretet.
KHRÜSZOTHEMISZ: Tudom anyám, hogy szeretsz, ahogyan én is szeretlek. Apátlan
va gyok, de nem akarnám, hogy anyátlan is legyek.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Gyere, drágaságom, vidd el ezeket apád sírjához, mutass be neki
ál dozatot, hátha megnyugszanak így az istenek. Útközben Elektrát is nézd meg,
mit csinál. Eszénél van-e éppen, vagy most is csak dühöng és átkozódik. 
KHRÜSZOTHEMISZ: Valami történt, anyám? 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Nem, dehogy, semmi, csak egy rossz álom volt, amúgy minden
rendben, élünk boldogan tovább, csak azért biztos, ami biztos, ezt az áldozatot
mu tasd be, hátha vannak istenek, s ha vannak, jobb velük megbékélnem.
KHRÜSZOTHEMISZ: Lehet, hogy nincsenek?
KLÜTAIMNÉSZTRA: Mik nincsenek?
KHRÜSZOTHEMISZ: Hát istenek?
KLÜTAIMNÉSZTRA: De biztos vannak, különben mitôl mûködne a mindenség. Magá -
tól még egy szekér sem gördül, kell, ami megmozgatja, s hát hogyne kéne a napot
és a holdat mozgatnia valaminek. Azok a görög bölcsek, akik nem hisznek benne,
mind elkárhoznak majd. 
KHRÜSZOTHEMISZ: Megijesztettél, hogy nincsenek, s akkor olyan hiábavalónak ér -
zem az életet.
KLÜTAIMNÉSZTRA: (Félre) Bolond lány, ez még úgy hisz, mint hittek a régiek. Hol
vol na isten, ha volna, nem történik az, ami megtörténtetett. Csak kicsit megijed-
tem, s ha mégis lennének, elégítsük ki ôket is, nem igaz? Mibôl áll egy kis alamizs -
nát odalökni nekik, hadd gondolják, hogy hiszek bennük, ha netán vannak. Ha
meg nincsenek, akkor meg nem történt semmi.
KHRÜSZOTHEMISZ: Akkor megyek, vagy van még valami?
KLÜTAIMNÉSZTRA: Nem, csak ennyi.
KHRÜSZOTHEMISZ: (El, közben beszél) Úgy tûnik, nagyon megrémült most az anyám,
re megnek az arcizmai, teljesen elsárgult. Vajon mi lelte? Mitôl háborog a lelke?
Nem volt szokása, hogy áldozatot mutasson be apámnak. Rettegés rágja a szívét.
Ennyire megrémítette az álom, pedig az álom csak álom, nem valóság. Talán az
igaz nak hiszi, akit mélyen valahol a bûn férge rág. De kicsoda jön amott?

NEGYEDIK JELENET

Kórus néni, Khrüszoszthemisz, Elektra, kint 

KÓRUS NÉNI: Úristen, könyörülj ezen a szegény nyomorult leányon, hallgasd meg
ki áltását. Mert az ô szemébôl se éjjel, se nappal nem szûnik a könnyhullatás. 
KHRÜSZOTHEMISZ: Mit beszélsz magadban, Kórus néni? 
KÓRUS NÉNI: Ó, te itt vagy, észre se vettelek!
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KHRÜSZOTHEMISZ: Hát persze, itt vagyok, mert épp erre megyek. Szóval mit kese-
regsz itt?
KÓRUS NÉNI: Csak Elektra sorsán búsulok. El fogja veszíteni magát ebben a nagy fáj-
dalomban. Nézz csak rá, épp itt jön!
KHRÜSZOTHEMISZ: Mit sírsz, édes néném, örökösen? Miért keseregsz, miért jajveszé-
kelsz? 
ELEKTRA: Te bolond lány, hát nem tudod? Pedig jobb volna, ha te is keseregnél. 
KHRÜSZOTHEMISZ: Mit használnék vele? Látja az Úristen szívem állását, látja, ha nem
zo kogok, hogy mekkora keserûségben vagyok. Azt hiszed, én nem sírhatnék, nem
jaj veszékelhetnék? De nem teszem, mert többet vesztenék vele, mint amit nyerek.
ELEKTRA: Csak a hasznod nézed, amiatt vagy olyan, amilyen vagy?
KHRÜSZOTHEMISZ: Szó sincs haszonról! Annak vagyok kénytelen engedni, akinek a
kezébe vagyok. Ha isten úgy akarta volna, lehetnék akár bátor is, vakmerô! De én
csak én vagyok, nem lehetek olyan, mint te vagy ô.
ELEKTRA: Nagy bûn apádról elfeledkezni, és anyádat, azt a dögöt szolgálni! Nem azt
fo gadtad valaha, hogy együtt keseregsz velem. És mit látok? Nemhogy keseregnél,
még nekem is meg akarod tiltani. Együtt tobzódsz a gyilkosokkal, élvezkedsz az
ételekben, amikor nekem még a kenyérben sincs örömöm, nekem még az is ke -
serû méreg! 
KÓRUS NÉNI: Maradj veszteg Elektra, az Istenért, mit vétett ez a lány neked? 
KHRÜSZOTHEMISZ: Hallgass a nénire, Elektra, nem való engem pirongatnod. Kisko -
rom tól fogva anyámhoz vagyok szokva. Csak úgy lehetek szabad, ha elfogadom,
amit parancsol az ô szava. Nem tudok ellene tenni, mert megroppanna a szívem. 
ELEKTRA: Meglelte a zsák a foltját! Kapaszkodj anyád szoknyájába, de ne feledd, ez -
zel te is atyánk árulója lettél. 
KÓRUS NÉNI: Nem értelek, Elektra, mért nem hagyod abba, mért akarod megkínoz-
ni a másikat, mért jó neked, ha neki is fáj?
KHRÜSZOTHEMISZ: Ha tudtam volna, hogy így megharagítalak, feléd sem jöttem vol -
na. Jó szándék hozott ide, hogy bíztassalak, változtass, mert ha nem változtatsz, bi -
zony nagyon rosszul jársz. 
ELEKTRA: Rosszul? De nagyon tudod, mi lesz velem! Ne aggódj miattam, húgocskám! 
KHRÜSZOTHEMISZ: Nem arról van szó, hogy aggódok, hanem hogy Aigiszthosz ször -
nyû tervet forral ellened. Gonosz szándékkal jön majd hozzád. 
ELEKTRA: Isten verné végre agyon azt a hitvány latrot! Kiirtotta atyánkat a világból,
s tudom, hogy engem is gyûlöl, mert tudom, hogy mit tett. 
KHRÜSZOTHEMISZ: Adnék egy jó tanácsot, talán megfogadod. 
ELEKTRA: Jó tanácsot? Ne nevettesd ki magad! 
KHRÜSZOTHEMISZ: Hidd el, ma csak az Isten mentett meg téged, hogy a király le ne
ka szaboljon. 
ELEKTRA: Miért? 
KHRÜSZOTHEMISZ: Dühös rád az örökös siránkozásért, s az anyánk is rád haragította,
mert már ô sem bírja a vádakat, amiket a fejére szórsz. Aigiszthosz már indult vol -
na, hogy végezzen veled, de anyánk eléje vetette magát, hogy itthon ne bántson,
nem akar a házban több vérontást.16



ELEKTRA: Ó, milyen kedves. Nem akarja, hogy a palotamárvány a véremtôl legyen nedves.
KHRÜSZOTHEMISZ: Arra kérte, hogy vigyen el a szeme elôl olyan helyre, ahol nap-
fényt soha többé nem látsz. Ezért, ahogy az ebédtôl felkel, mindjárt vadászat cí -
mén kilovagol, hogy neked helyet keressen, olyan helyet, ahol elveszejthet. Úgy-
hogy csak addig lesz a te életed élet, amíg ô meg nem jön, hacsak nem gondolod
meg magad, s el nem menekülsz. 
ELEKTRA: Uram, Uram, mért hagytál el? Hova tetted az én reménységemet, Oresz -
tészt? Azt üzente, hogy ma vagy holnap megyek, s lám, a holnapból ma, a mából
tegnap lett és meg nem érkezett. Ha eljönne, nem törôdnék a halálommal. Csak
jön ne végre, aki mind értem, mind atyámért bosszút állna. De elveszett a remény,
nem tudom, hol lehet Oresztész. Nincs immár semmi bizodalmam. Oresztész,
Oresz tész, mért nem tudtál megjönni, mikor jönnöd kellett volna? Mit tettem én
an nak a dög latornak, hogy az én véremet is ki akarja szívni? 
KHRÜSZOTHEMISZ: Nem bántana magától, de az örökös jajveszékelésedet, az örökös
vád jaidat már nem tûrheti. Sajog a feje a sikoltozásodtól, nem tud aludni, mert az
éj jeleket sem hagyod ki.
ELEKTRA: Ó, a szegény! Nem a hang zavarja, hanem a lelkiismeret, amit a hang fel -
ha sít az ô könyörtelen szívén. Ha én nem kiabálnám ki ezt a méltatlanságot, ami
engem és apánkat ért, a föld kiáltaná, az ég üvöltené! Nem érdekel a halál, apá-
mért bármit megtennék. Oresztész, Oresztész, drága fivérem, hát nem érzed, hogy
el késel. 
KÓRUS NÉNI: Hagyd el Elektra, majd meghozza az Úristen, ha hoznia kell. 
ELEKTRA: Késô, már késô, nem bízom már benne. 
KÓRUS NÉNI: Olyan az Isten, se nem késik, se nem siet. Épp idôben tesz mindent.
ELEKTRA: Meghalok én addigra, az is idôben lesz? 
KÓRUS NÉNI: Más az ô ideje és más az emberi idô, ami nekünk fogy, neki csak nô.
Bízz az Egek Urában, hogy megtartja, akit megtartania kell, hogy a bûn életterének
ha tárt szabni képes. 
KHRÜSZOTHEMISZ: Nem tudom elhinni, hogy ennyire bízik Oresztészben! Oresztész
egy ember, egy kardja van, de hatalma nincsen. Egyedül a sokasággal, egy ilyen
ha talmas királlyal szemben? Lehetetlen. Vesztésre van ítélve, hacsak az Úristen
cso dát nem tesz. De vannak még csodák, vagy csak voltak, valaha régen? A kapu-
kat zördíti valaki, doboló léptek! Nôvérkém, bújj el, mert épp most lovagol ki a ki -
rály. 

ÖTÖDIK JELENET

Aigiszthosz, Paraszitosz, kint 

AIGISZTHOSZ: Nyergeljenek lovat, hallod, Paraszitosz! 
PARASZITOSZ: Hallom, felséges uram. Már vezetik is elô! Egy rozzant paripa nekem,
s neked egy elôkelô!
AIGISZTHOSZ: Megôrjít az a gonosz leány! Az anyja csak nyúz, hogy ô már nem tud
mit tenni vele, és én mit tegyek. Éjjel-nappal engem átkoz apja haláláért, kell ez
ne kem. Nem tudja ez a bolond leány, hogy nem csak Agamemnont, de még a saját
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apámat is kardélre hánynám ekkora vagyonért! Különben is, megszabadítottam az
apjától. Akár örülhetne is neki. 
PARASZITOSZ: Nem mindenki gyûlöli az apját. Elektra történetesen szerette.
AIGISZTHOSZ: Szerette, szerette, nem is emlékszik rá, amikor felnôtt, épp ostromolta
Trója falát. Soha nem volt otthon, csak végezte az aktuális feladatát, hogy lehet,
hogy tud valaki szeretni egy ilyen apát. 
PARASZITOSZ: Talán épp, mert nem ismerte, s olyannak képzeli, amilyennek szeret-
né szeretni.
AIGISZTHOSZ: Nem érdekel, szeresse, rajongjon érte, legyen a szerelme, micsoda bû -
nös érzelem, csak engem hagyjon ki a játszmából, mert ha nem, kitörlöm ôt a vi -
lágból. Vagyis most már mindegy, eldöntöttem azt, ami lesz.
PARASZITOSZ: Felnyergelték, felséges uram, a lovakat. 
AIGISZTHOSZ: Fújd meg a kürtöt, gyûljenek össze a vérebek, vadászni megyek. 

HATODIK JELENET

Kórus néni, Khrüszoszthemisz, Elektra, kint 

KÓRUS NÉNI: Ez az átkozott ember el akarja pusztítani azt a szegény lányt. Hallottad,
Elektra, mint fenekedik? 
KHRÜSZOTHEMISZ: Nem megmondtam? Eltökélte magát, hogy végez veled! 
KÓRUS NÉNI: Sírsz?  
ELEKTRA: De nem ezért.
KÓRUS NÉNI: Hát akkor mért? Tud másért sírni az ember, amikor a halálát sejtetik?
ELEKTRA: Az igazságért és Oresztészért. 
KHRÜSZOTHEMISZ: Pedig jobb volna, ha a saját sorsodra gondolnál. Ezzel a siránko-
zással csak magadnak ártasz, nekik nem. 
ELEKTRA: Nem érdekel, mi történik velem. A jajveszékeléssel az atyámat tisztelem
meg, és az ô kegyetlen ellenségeit bosszantom. Bosszantom addig, ameddig bosz-
szanthatom. 
KHRÜSZOTHEMISZ: Úgy látom, legfeljebb Isten tehet tebenned jót, az én szavaim hasz   -
talanok. Csak bánom, hogy miattad megkéstem. Megyek, megteszem, amit anyám
parancsolt. 
ELEKTRA: Már megint anya, már megint parancs? Hová mész? Mit viszel a kezedben? 
KHRÜSZOTHEMISZ: Áldozatot apánk sírjához. 
ELEKTRA: Anyád? Áldozatot! Mit küldött, gyûlöletet? Ki mondhatta neki, hogy ezt te gye?
KHRÜSZOTHEMISZ: Senki. Csak álmában látott valamit, amitôl megrettent. S félelem-
tôl vezetve küldött engem el. 
ELEKTRA: Mit álmodhatott, húgocskám? 
KHRÜSZOTHEMISZ: Mindenestül nem tudom, csak egy részét értettem, mikor a szol-
gálónak mesélte. 
ELEKTRA: Kishúgom, ez érdekes, mondd el, amit tudsz, nem lehet akármilyen álom,
amitôl meginog a gonoszság vára?
KHRÜSZOTHEMISZ: Csak fülheggyel hallottam. 18



ELEKTRA: Jaj, ne visszakozz, mondd már, kifúrja az oldalam a kíváncsiság!
KHRÜSZOTHEMISZ: Azt mondta, az apánk a másvilágról visszajött, olyan daliás volt,
mint valaha Trója alatt, és a királyi jogart, amit most Aigiszthosz hordoz, kitépte a
trónbitorló kezébôl, és a földbe mélyesztette. Talán közben a hamiskirály szívét is
át metszette, ezt nem tudom pontosan, mindenesetre a jogar elkezdett növekedni,
akár egy hatalmas fa, széles ágait kiterjesztette Mükéné fölé. Árnyékba borult a
világ. Megrémült rettenetesen, hogy ez az ô bûnös életének végét jelenti, s most
ezért küld, hátha az áldozattal elodázható a vég.
ELEKTRA: Micsoda hit egy hitetlentôl! De édes húgom, ezt az utálatos áldozatot ne
vidd a mi atyánk sírjához, mert ez a mi atyánknak csak bosszúságára volna. 
KHRÜSZOTHEMISZ: De hát ezt küldte anyánk!
ELEKTRA: Épp ezért! Gyûlöletes ez az áldozat, mind Istennek, mind embernek. Meg -
ölte az a gonosz asszony, most meg siratja, sebeket ejt rajta, azután kötözi? Késôn
jött ez a megbánás, s nem az érzelem, hanem a félelem hajtja. Kérlek húgom, ne
ke serítsd ezzel az undok áldozattal az apánkat. Rejtsd el, vagy dobd el valahol! 
KHRÜSZOTHEMISZ: De mit szól majd anyánk?
ELEKTRA: Soha nem fogja megtudni! Vidd inkább az én áldozatomat, tedd a sírra, s
földre borulván könyörögj, hogy kegyelmes szemmel tekintsen ránk az Isten.
Hozza el immár Oresztészt, hogy végre bosszút állhasson atyánk halálán, s mind
té ged, mind engem mentsen ki a kegyetlenek kezébôl. Hogy végre élhessünk nô -
höz méltó életet, legyen hitvesünk és gyerekeink, ahogyan van minden nyomo -
rult nak, legyenek bár a szegényházak lakói.
KÓRUS NÉNI: Hallgass a szóra, Khrüszothemisz, méltó dolgot kíván tôled Elektra. 
KHRÜSZOTHEMISZ: Megteszem, amit kérsz, mert megesett a szívem rajtad. De kérlek az
Istenért benneteket, anyám meg ne tudja, mert egy életre elveszek. Na, megyek. 
ELEKTRA: Menjél, isten veled. Várj!
KHRÜSZOTHEMISZ: Mit akarsz még?
ELEKTRA: Az áldozatot itt ne hagyd! Egy könnyektôl átázott hajtincs legyen.

HETEDIK JELENET

Kórus néni, kint 

KÓRUS NÉNI: Lám, nem volt feledékeny az Isten! Elközeleg az óra, amikor a bûn el -
len való ostor megjelenik. Jelzett a királyné álma. Az Úristen az ô árváiról nem fe -
ledkezik el. Megmenti a nyomorultakat, és elpusztítja a pöffeszkedôket, elveszti a
kevélyeket és felemeli a szegényeket. Ej, te gonosz asszony, te elvadult dög, Klü -
taimnésztra, milyen sok jámbor ember intett téged, hogy kerüld a bûnt! Jó magam
is hányszor kértelek, ne gyalázd meg a nevedet, ne haragítsd magadra az Úristent.
De te csak veszekedtél velem, a jó tanácsot rossznéven vetted. Most majd meglá-
tod, mit nyertél ezzel és mit veszítesz. Gyötör a lelkiismeret, mert érzed, a bünte-
tés órája közeleg! Azt hitted, a bûnt, mint egy kis patakot, átlépheted, hát nem!
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HARMADIK FELVONÁS

ELSÔ JELENET

Elektra, Klütaimnésztra, kint 

ELEKTRA: Egészen megkönnyebbültem. Egészen jól érzem magam, most hogy hal-
lom ennek a dögasszonynak a félelmét. Nem mondom anyámnak, dehogy mon-
dom, arra ez az ócska nô nem méltó. Ô volt a förtelem kigondolója, ô mészárolta
le apámat. De most már közel a vég, bûnasszony, jaj, de jó érzés erre gondolni,
hogy el kell veszned. Húsz év örömödet odaadnád még egy perc életért, de ez a
cse re már nem lesz meg.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Mit motyorászol magadban, kire szórod az átkaidat. 
ELEKTRA: Nem hozzád szóltam.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Tudom, mi marja a beledet, s azt is tudom, honnét most a bátor-
ság! Nincsen itthon Aigiszthosz, szabadon kóricálhatsz fel s alá, szerte a palotában,
s fre cseghet belôled a rosszindulat. 
ELEKTRA: Köpök Aigiszthoszra, és köpök rád is, azt hiszed, félek tôle? Másod osz -
tályú férfi apámhoz képest.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Látom, tôlem egyáltalán nem tartasz, mintha semmi lennék, de ha
meg jön az uram, utilaput kötök a talpadra, és örökre búcsút mondok, boldogan.
Olyan helyre leszel víve, ahol nem keserítesz sem engem, sem mást. De addig is
fogd vissza magad, tegyél lakatot arra a hatalmas szádra. Minden rútságot reánk ki -
abálsz. Uramat és engem is mindenki elôtt rágalmazol. Ez illik egy gyerekhez? Így
tisz telsz te engem? Ezt lehet a saját anyáddal tenned? 
ELEKTRA: Saját anyám? Anya az, ki így bánik a gyermekével? Aki üt, és nem simogat
a kezével? Aki férjét öli azért, mert mással akar hemperegni nyíltan, s nem titok-
ban, nappal és éjjel?
KLÜTAIMNÉSZTRA: Nem tagadom azt, amit tettem, mert jogos volt a tett. 
ELEKTRA: Jogos, mit nem mondasz, hogy az ég le nem szakad!
KLÜTAIMNÉSZTRA: Jogos. Jól tudod, az én édes leányomat, Iphigeneiát, akit legin-
kább szerettem, akit száz olyanért mint te, nem adtam volna, azt az egyetlent el -
pusztította az a gonosz ember. 
ELEKTRA: Megvolt az oka.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Egy szegény, ártatlan gyermek vérét vette, ráadásul istenekre fogta,
hogy mért kellett. Az a vén ganéj ezért a szép virágért cserébe lett halott. Nagyobb
volt az én keserûségem, mint az ô büntetése. Én szültem azt a lányt véres veríték-
kel, én nevelgettem, gondozgattam! Ezért végeztem a vénemberrel. Én tettem,
nem tagadom senki elôtt, mert megérdemelte. Többet is érdemelt volna, ha többet
le hetett volna, de nincs több, ha már egyszer meghalt. 
ELEKTRA: Nem, nem volt jogos a tett, ölni ölésért nem lehet, és tudod, hogy ô nem
sa ját akaratból, nyomták az isteni kényszerek…
KLÜTAIMNÉSZTRA: Hiába mondod az ellenkezôjét, hiába tagadod, megérdemelte. Az
a szegény lány is, ha szólhatna, ezt mondaná, hogy öld meg, hisz nem apám, aki20



gyer mekét öli meg. Ezért nem kellene a hátam mögött mocskokat szórnod rám! Ha
volna benned vér, szemembe mondanád, hallod! Itt vagyok, mondd a szemembe! 
ELEKTRA: Mondom én a szemedbe is, mondom az apám nevében és mondom a ha -
lott kislány nevében is. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Mondd, akkor mondd, hallgatlak. 
ELEKTRA: Nem tagadod, hogy te voltál atyámnak hóhéra, de mentegeted magad,
hogy jogos volt a cselekedet, mert keze által veszett el a gyermeked. De kérdezd
meg Artemiszt, hogy miért áldozott az én atyám azzal a kislánnyal? 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Artemisz! Tényleg hagyjuk már az isteneket, ha valamit jogosnak
akarsz tüntetni fel, rögtön jönnek ezekkel a földöntúli lényekkel, s onnéttól min-
den jogos, onnéttól mindent lehet.
ELEKTRA: Nagyon jól tudod, olyan nagy ok kényszerítette erre, amit más módon el
nem múlathatott. Mert tudod, mikor kedvtelésbôl vadászni ment, ott egy öreg szar-
vast átlôtt, és a büszke vadász kérkedvén a találattal beszédet is mondott, amely
be széd a szûz istennônek nem volt kedvére való. Ezért aztán apámra súlyosan
meg haragudott. Áldozatot követelt a megbékélésért. Ha apám a leányát fel nem ál -
dozza, mondta a megbántott istennô, minden népével egyetembe el kell vesznie. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Még a végén megesik a szívem rajta. Mennyire gondoskodó, né -
pé ért aggódó volt!
ELEKTRA: Hagyd el a gúnyt. Tudod jól, hogy eleget kérlelte, hogy ne kelljen, eleget
vo nogatta magát. Pontosan tudod, mint kesergett rajta, mert az a kislány, ahogyan
a tiédbôl, úgy ô testébôl is való volt. De végül kénytelen volt megcselekedni. Azért,
ha a kislány szólhatna, ô maga is azt mondaná, jobb ôneki meghalni, hogysem
min denki elvesszen. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Egy apa a gyermekét nem ölheti, legfeljebb a gyermekéért ölhet,
ezt nem kérheti senkitôl egy isten. A bûnt, ami nagyobb mindennél, ô követte el,
én csak helyére billentettem a világot a büntetéssel.
ELEKTRA: Amit mondasz, kicsinyes hazugság részedrôl. Ha helyes volna mentegetô-
zésed, akkor sem megengedhetô, hogy a házastársadat lemészárold. Ki adott ne -
ked erre hatalmat? Ki engedte meg, hogy te légy a másik ember bírája? Ha pedig
azt mondod, hogy halálra halál a válasz, akkor most öld meg magad a saját tôröd-
del, mert te az én atyámat megölted, tehát te is méltó vagy a halálra. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Halálra halál, egyszer vége kell, hogy szakadjon a sor, mert külön-
ben soha nem lesz béke a teremtett világban.
ELEKTRA: Jó kis indok. Amíg te ölsz, addig tart a sor, de onnéttól legyen vége! El is
fo gadnám, ha a lányod halála volna az igazi ok, de nem. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Mi más lett volna?
ELEKTRA: Hogy mindörökké telhetetlen voltál a bujaságban! Ô hiába tudta, milyen
vagy és mit teszel, de nem beszélte ki, mert féltette tisztességét és a tisztességedet.
Ne ked ez kevés volt, hogy ezzel a vérnôszô barommal kedvvel lakhassál, lemé-
szároltad szegényt, azt, akinek a kisujja is többet ért, mint te! 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Nem, nem, én nem ezért!
ELEKTRA: Ha igazat mondasz és igaz ember vagy, mondd meg, mi az oka, hogy
ennyi ideig nem jobbítottad meg életed? Mért kell a hitvány latorral a mai napig
együtt hálnod. 
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KLÜTAIMNÉSZTRA: Mert szeretem.
ELEKTRA: Hagyd ezeket a hazug érzelmeket, mert senki nem hiszi el, de tovább kér-
dezek. Vajon miért akartad elmetszeni a gyermeked torkát? Ha jámbor volnál, na -
gyobb gondot viselnél a hites uradtól származott magzatokra, mintsem a latortól
va ló leszármazottakra. Bárki láthatja, hogy ezek a fattyak, milyen vígan laknak itt.
Nem gyôzöl gondoskodni róluk. S mindezt csak azért teszed, hogy annak a ba -
romnak a kedvébe járj. Azok pedig szegények, akik tiszta házasságból születtek,
csaknem halnak éhen. Ezért tiszteljelek téged? 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Tôled sem tagadtunk meg semmit, te utasítottál el mindent.
ELEKTRA: Fogd rám, mi sem egyszerûbb! Ha jámbor volnál, tisztelnélek, mint anyá-
mat. De mint ilyen fertelmest, még embernek sem tartalak, hisz még az ördögnél
is gonoszabb vagy. Te akartál elveszteni engem, de ezzel magadat is elvesztetted
minden nemzetségeddel egyetemben. Nincs mit tennem, leány vagyok, bosszút
nem állhatok, de van egy reménységem. Ha Oresztész megjön, bosszút áll rajtad!
Kíváncsi vagy a szívem titkára? Ha rajtam múlna, kész volnék még ma ezzel a két
kezemmel a nyakadat kitekerni. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Vesztedbe rohansz, ördögi teremtés! Rövidebb az eszed a nyel-
vednél! Te kurvanô leánya, megfizetsz ezért, mihelyst Aigiszthosz megjô! Ó, sze-
gény fejem, mennyire nyomorult vagyok, hogy ilyen lányt szültem e világra. Ha
emberségem nem nézném, tudnám, mit kellene veled tennem. Nekem is van két
kezem, nem csak neked!
ELEKTRA: Hogyan tudnád emberségedet nézni, amikor neked olyan már nincsen. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Hagyd most már abba, takarodj innét, te istentelen ringyó! 
ELEKTRA: Fáj az igazság, ugye. Te magad kérted, hogy a szemedbe mondjam. Ha
nem bírod elviselni, ne jöjj máskor hozzám igazságot kérni. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Tudod te, mi az igazság?
ELEKTRA: Na, mondd, most mivel akarsz elôállni?
KLÜTAIMNÉSZTRA: Te biztattad atyád a gyilkosságra, mert egyedül akartál maradni a
kedvenc lánya. Nem bírtad elviselni, hogy jön egy testvér, s hirtelen megváltozik
apádban az érzés. Te biztattad, te akartad, hogy haljon. Azért nem tudsz megbé-
kélni, mert téged is mardos a bûn, s a rossz emlék.
ELEKTRA: (Kínosan nevet) Ne legyél nevetséges! Ki hinné el ezt a hazugságot, ami-
kor egy perverz banya, egy megátalkodott gyilkos vádol?
KLÜTAIMNÉSZTRA: (Elmegy) Fortyogj magadban, nekem jobb dolgomra menni. Átko-
zott volt ez a nap és az éjjel! Micsoda rettenetes álom. S akkor még jön ez a gonosz
leány! Össze-vissza mindent kikiabál! Csak hozná Isten az uramat minél hamarébb
meg, akkor nem dobálná rám a rágalmakat többet. Elnyomorodom miatta, pedig
enélkül is elég keserûségem van. Nincs semmi nyugodalmam! Bármire nézek,
min  den megrettent, még a levél, még az ág is, mindentôl félek. Átokkal vert ember
vagyok, minden ételem keserû méreg, minden italom epe! És sehol senki nincs, ki
egy cseppnyire meg tudna könnyebbíteni. Nem tudok mely felé fordulni, minden-
honnét rémek leselkednek, de könyörgök az Istenhez, talán meghallgat. 
KÓRUS NÉNI: Istenhez könyörögni, hogy hallgatna meg téged, akiben nem is hiszel.
Hogy lehet létezôként beszélni azokkal, akik neked nem léteznek? Mindegy, én
csak ámulok, és így leszek akkor is, ha elmúlok.

22



KLÜTAIMNÉSZTRA: Hatalmas Isten, ki uralkodol mindeneken, hallgasd meg az én
imádságomat! Ha az én álmom jót jelez, teljesedjék ki rajtam, ha pedig gonoszsá-
got, kérlek, szakaszd azt az én gonoszakaróim nyakába. Az ô igyekezetüket törd
meg, és adj nekem segítséget, hogy minden jószágomat bírjam békességben, és az
én urammal, Aigiszthosszal még sok esztendeig élhessek. Ha nekem ezt megadod,
ha talmas Istennek tartalak, s ha akarod, el is hiszem, hogy vagy. 

MÁSODIK JELENET

Mester, Klütaimnésztra, Kórus néni, kint, Mester érkezik 

MESTER: Szép leányok, tudjátok-e melyik Agamemnon király palotája?
KÓRUS NÉNI: Szép leányok, hát nem látsz, vén csavargó?
MESTER: Nem vagyok csavargó, csak egy hírnök, s még annyira öreg sem.
KÓRUS NÉNI: Pedig rossz lehet a szemed, ha engem leánynak látsz, ráadásul nem is
egynek, hanem többnek.
MESTER: Tudsz válaszolni, vagy velem akarsz évôdni?
KÓRUS NÉNI: Hát persze, hogy tudok, bárki tudna, ha nem én lennék itt, hanem ép -
pen egy bárki, de most épp én vagyok itt.
MESTER: Akkor mondjad!
KÓRUS NÉNI: Mit?
MESTER: Amit kérdeztem.
KÓRUS NÉNI: Mit kérdeztél?
MESTER: Hogy hol van Agamemnón…
KÓRUS NÉNI: Jó, jó, már emlékszem. Hát itt, épp elôtted! Nem látod?
MESTER: Nincs kiírva.
KÓRUS NÉNI: Ez aztán szent igaz. 
MESTER: Itthon van-e a királyné? 
KÓRUS NÉNI: Épp itt jön, elébe mehet az úr. 
MESTER: Micsoda szerencse! Adjon Isten jó napot felségednek. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Fogadj Isten, jó atyámfia, mi járatban vagy, s mért fogalmazol úgy,
mint egy népmesében? 
MESTER: Tekintsd a korom, hogy járatlan vagyok a mai beszédben.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Tekintem. Akkor mondd végre, mi végre?
MESTER: Felségednek hívséges barátja, Phókiszból való Phanoteusz minden atyafi-
ságát és szomszédbarátságát ajánlja. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Fogadj Isten ôkegyelmének. Mit parancsol ôkegyelme? 
MESTER: Semmit nem parancsol, de felségednek üzenetet küldött, mely üzenetben
öröm hír van felségednek. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Ó, hát Phanoteusz nekem mindig is a legmegbízhatóbb barátom
volt, csak valami jó dolgot üzenhet. 
MESTER: Azt hallottam az uramtól, hogy felségednek ennél nagyobb örömöt okoz-
ni nem lehet. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: No beszéld már el, jó atyámfia. 
MESTER: Egy szóval megmondhatom felségednek. 
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KLÜTAIMNÉSZTRA: Mondd már, mi az a szó!
MESTER: Nem is egy, inkább kettô.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Mondd már, ne csigázz!
MESTER: Oresztész meghalt. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Kicsoda mit csinált? 
MESTER: Oresztész meghalt!
KLÜTAIMNÉSZTRA: Meghalt? 
MESTER: Meg. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Az Oresztész? 
MESTER: Így vagyon, felséges asszonyom, amint mondom. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Az én fiam? 
MESTER: Hát nem felséged fia volt? 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Persze, persze az volt. De igazat mondasz? 
MESTER: Mint engem látsz, úgy higgy a szavaimnak. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Úristen, micsoda szörnyû eset! De édes atyámfia, nem részletez-
néd, miként lett halála. 
MESTER: Szívesen, hisz saját szememmel láttam. Épp emiatt küldött az uram pont
en gem, mert én ugye el tudom mondani felségednek. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Mindig is jó barátom volt az urad. No, de elô a részletekkel!
MESTER: Mikor, felséges asszonyom, a görög vitézeknek Delphoiban játékot hirdet-
tek, Oresztész is nagy sietve, mint vitézhez illik, felkészült a versengésre. Minden
har ci szerszáma csodálatosan ékes volt, ô maga is termetével, öltözetével, vitézsé-
gével minden vitézeknél kimondhatatlanul vitézebb volt. Vénségemre jóllehet sok
vi tézeket láttam, de nem emlékszem, hogy annál az ifjúnál jelesebbet láttam volna
va laha. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Igen, értem, de ez nem annyira érdekes, legalábbis nekem.
MESTER: Bocsáss meg, de mindez része a történetnek. Szóval én az ô termetén, vi -
selkedésén és vitézségén nem gyôztem eléggé csodálkozni. Még a többi vitézek is
elámultak rajta. Aki láthatta ôt, mind gyönyörködött benne. Annyira kiterjedt a
híre, hogy még a gyermekek is úgy kiáltották, Agamemnon király fia, a vitéz gö rög
Oresztész elsô az elsôk között is. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Gyerünk, térj már a lényegre, kifúrja a kíváncsiság az oldalam.
MESTER: Bocsáss meg, királyné, de nem tehetem, hogy ugrok a mesében, mert össze -
zavarodok, s pontatlan leszek, s elszáll a lényeg.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Jó, térj vissza oda, ahol abbahagytad. De talán lehetne kicsit gyor-
sabban, azt remélem!
MESTER: Ez a leggyorsabb, ahogy most mesélem, ebben már nem mondok mást el,
csak ami lényeg, mit idejövet leszûrtem. Oresztész nagyszerûségét ecseteltem az
imént, s épp ott folytatom, ahol abbahagytam én. Látván a többi vitézek az ô ne -
mes viselkedését, nem irigykedtek rá, sôt, inkább ölelgették, csókolgatták. De
hogy mi is történt, arról szóljak! Mikor a játékokra Delphoiba elôzô este megérkez -
tek, Oresztész a görög vitézeket mind szállására hívta nagy tisztességgel, s mint ki -
rályfihoz illik, megvendégelte ôket. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Honnét volt neki erre pénze?24



MESTER: Hát azt nem tudom, talán valaki kölcsönözte, aki fogadást kötött a gyôzel-
mére. De hogy másodnapra jussunk! Ah, felséges asszonyom, most majd hallasz a
szerencsének álhatatlan voltáról. Erre mondják, hogy senki el ne bízza magát, hisz
a baj mindig a közelünkben ólálkodik. Trombitát fúvának, ki-ki kocsijára pattant,
hogy azon versenyt fussanak, hogy ekként vitézségüket megmutathassák. Vitéz
Oresztész is tíz másik kocsival egy rendbe állt, ô maga épp középen. Mihelyst a
trombita felzendüle, egyszersmind megsújtják a lovakat, s azok, mint a szél, úgy
vágtattak, a por csaknem az eget ütötte, kiáltás, sikoltás volt nagy, a kocsik pereg-
tek, forogtak, csikorogtak, törtek erôsen elôre. Serénykedtek a vitézek, mind egy-
mást akarták meghaladni, ô is bizony váltig hajtotta a kocsit, emberkedett vitézül,
vi tézkedett emberül. De a gonosz szerencsének mit tehet az ember? 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Mondd már, azt hiszem, elérkeztünk a legjobb részhez.
MESTER: Mondom, csak ne sürgess! Mikor az egyik kocsit a délceg lovak elragad-
ták, és nagy sebbel kezdik össze-vissza rángatni, a sok kocsis mindjárt összezava-
rodott, s a kocsik egymásba akadoztak. Oresztész lovai is megrémültek, koppant a
fa, roppant a kocsi, úgy ütközött bele az elôtte lévô kocsiba, hogy szegény mind-
járt hanyatt esett, épp a lovak lába közé, a gyeplô a kezére tekeredett, s Oresztész
testét a lovak vonszolni kezdték a széles mezôn. Törték, szaggatták annyira sze-
gényt, hogy egy barátja mondta, hogy fel sem tudta ismerni. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Ó, istenek atyja, micsoda szörnyû vég!
MESTER: A játékot félbehagyták mindjárt, odasereglettek, sírtak erôsen, jajgattak a
vi tézek, szánták ennek a nemes ifjúnak a veszedelmét. Aztán a testét nagy tisztes-
séggel, mint király fiának kijár, megégették, aztán edényekbe helyeztették tetemé-
nek hamuját. És merthogy az én uram, Phókisz-beli Phanotheusz jól tudta, hogy
felségednek ezzel nagy örömet szerez, engem küldött elôre, hogy jelentsem felsé-
gednek, a hordárok immáron úton vannak fiad, Oresztész hamvaival. Uramnak
leg fôbb szolgái hozzák, hogy felséged majd az atyja sírjába temettesse. Azt hiszem,
már nem messze járnak vele, még ma biztosan itt lesznek. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Meghalt? Ilyen szörnyû halála volt, nagy isten, ilyen szörnyû?
MESTER: Épp ilyen szörnyû, ahogy elmeséltem.
KÓRUS NÉNI: Jaj, nagy Isten, miként szakad magva ennek a nagy királyságnak! 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Nem tettél hozzá, egy részét nem te költötted?
MESTER: Hogy merném felséges asszonyom, hogy mernék tenni ilyet?
KLÜTAIMNÉSZTRA: Öröm, vagy keserûség, nem is tudom, mit érzek. 
MESTER: Mért keseregnél felséges asszonyom? 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Ah, szerelmes atyámfia, noha gyûlöltem, mégiscsak testembôl sza-
kadt ki valaha. Egy anyának keserû a gyermek halála, még ha bûnös lator volt is az. 
MESTER: Ha jól értem, hiába igyekeztem hírt hozni mielôbb? Nincs ebben felséged-
nek semmi öröme. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Hohó, atyámfia, szánom, de azért halála mégis kedvemre való.
Mert ez a gonosz fattyú, mióta elkerült házamból, soha többé nem látott és nem
lát tam én sem ôt, de még onnan a messzeségbôl is szidalmazott, és szörnyû halál-
lal fenyegetett. Úgy féltem, úgy rettegtem tôle, mint égi tûztôl. Ezen a mai napon
pe dig, legyen Istennek hála, tôle megmenekedtem, többé már nincs mitôl retteg-
nem. Rögvest küldetek valakit az uramhoz a hírrel! S én majd az urnahozók foga-
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dását elôkészítem. Úgy lesz eltemetve, ahogy egy király fiát temetni kell. Úgy lesz
elsiratva, ahogy egy anyának a gyermekét siratnia kell.

HARMADIK JELENET

Kórus néni, Elektra, kint 

KÓRUS NÉNI: Ó, ez az álnok dögasszony, hogy megjátssza a keserûséget fia halálán
az idegen ember elôtt, holott az öröm majd szétveti. Ezentúl ennél is gonoszabb és
fajtalanabb lesz. Elálmélkodom az Istennek véghetetlen türelmén, csodálkozom,
hogy szenvedheti el ezt a nagy undokságot. Aki bosszút álhatott volna, szörnyû -
képpen elveszett. Sehol senki nem maradt, aki ezt a némbert megcsendesíthetné.
Sem Isten, sem ember nem állhatja útját. De a szívem mégis reménykedik, nem hi -
szem, hogy az Úr errôl a bûndögrôl elfeledkezik. Bár már ember nincs, kitôl félnie
kéne, mégis hiszem, az Égatya mennykôvel is agyonverheti, mikor az óra eljô,
ami kor az idô int, hogy pusztulnia kell. De amott látom Elektrát, Jézusom, ezt neki
nem szabad megtudnia, mert ha hallja, hogy Oresztész halott, megöli magát ke -
serûségében, holott rá még szüksége lehet az ítélethozónak. Elsurranok innét, ne -
hogy meglásson. 
ELEKTRA: Kórus! Kórus néni, hova mész? 
KÓRUS NÉNI: Kicsoda kiált? Ja, te vagy az Elektra? Észre sem vettelek.
ELEKTRA: De hát itt jövök épp a szemed elôtt.
KÓRUS NÉNI: Jaj, az én szemem, arról már ne is beszéljünk. Az már régen nem szem.
Majd megtudod, ha te is annyi éves leszel, mint én.
ELEKTRA: Én annyi nem leszek, feleannyit se élek, és megöl a bánat.
KÓRUS NÉNI: Jaj, mindig ez a siránkozás. Biztos nem fogsz olyan korán meghalni.
ELEKTRA: Az se jobb, száz évig szenvedni. 
KÓRUS NÉNI: Hátha túléled a gyilkosokat! Abban azért van némi kárpótlás.
ELEKTRA: Erre nem is gondoltam. Lehet, hogy ezért megérné, hogy én temettessem
el ôket, vagy dobjam a keselyûk elé a kôszirtekre, hogy cafatokra tépjék, s még
csont jaikat is eltüntessék errôl a vidékrôl.
KÓRUS NÉNI: Látod, máris van egy hosszú távú életprogramod!
ELEKTRA: Amúgy tényleg, hová sietsz annyira?
KÓRUS NÉNI: Hová is, na hová is, hát, oda be. 
ELEKTRA: Mit csináltál itt kinn, ha annyira sürgôs dolgod van bent? 
KÓRUS NÉNI: Semmit sem. Tényleg, teljesen feleslegesen voltam kint. Olyan öreg
va gyok, hogy már nem tudom eldönteni, hogy mért vagyok kint, amikor bent is
le hetnék, mire kiérek, elfelejtem, hogy miért indultam ki, mire meg beérek, elfe-
lejtem, hogy miért mentem be. Szóval ezért aztán hol kijövök, hol meg be.
ELEKTRA: Nem olyan még a te eszed.
KÓRUS NÉNI: Te is ilyen leszel, ha kenyered javát már megeszed.
ELEKTRA: Hallottam, hogy beszélsz valamit. 
KÓRUS NÉNI: Hát ilyenek az öregek, motyorásznak magukban. Motyorásznak, mo -
tyorásznak…
ELEKTRA: De mit? Mit motyorásztál?
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KÓRUS NÉNI: Csak mezei szegfüvet keresek a leányoknak, arról beszélgetek így ma -
gammal, hogy az milyen szép, s hogy mennyire jó, hogy az ember megcsúnyul, de
a világ szép marad, s milyen rossz, hogy lesz olyan, hogy ez a világ nekem már se
ilyen, se olyan nem lesz. 
ELEKTRA: Oresztész egy szegfû neve?
KÓRUS NÉNI: Most mért lenne az egy szegfû neve?
ELEKTRA: Hallottam, hogy ôt is említed. 
KÓRUS NÉNI: Tényleg? Észre se vettem.
ELEKTRA: Kérlek az Istenért, Kórus néni, ha hallottál valamit róla, mondd el! 
KÓRUS NÉNI: Dehogy hallottam. Egyáltalán nem hallottam, semmit. Oresztészrôl, meg
pláne nem.
ELEKTRA: Van valami, mert igen változik a színed, mintha vörösödnél!
KÓRUS NÉNI: A nap teszi édes kisasszony, a nap!
ELEKTRA: Drága Kórusom, ne tagadd elôlem, amit tudsz! 
KÓRUS NÉNI: Mit tagadnék? 
ELEKTRA: Ha engem szeretsz, Kórus, szólj! Mondd, talán megjön végre a testvérem. 
KÓRUS NÉNI: Talán. 
ELEKTRA: Ezt most hogy érted? Mért zavarsz össze, mondd meg egyenesen! 
KÓRUS NÉNI: Menjünk be innen, mert ott jön anyád, majd bent megbeszéljük, amit
hallottam. 

NEGYEDIK JELENET

Klütaimnésztra, Mester, kint 

KLÜTAIMNÉSZTRA: (Egy szolgának) Hamar küldess az uram után, hogy minél elôbb,
si essen haza! Legyen hála Istennek, végre elpusztult az ellenség. Eddig is kedvem-
re éltem, de ezután még inkább úgy fogok. Lám, kegyelmes az Isten! Ess egyszer
vagy kétszer térdre elôtte, és rögvest megbocsátja a bûnöket, mint most nekem.
Ki csit hiú ez az Isten, ha egyáltalán van. Szereti, ha hajbókolnak elôtte, s ha meg-
teszed, mindent elfelejt. Húsz esztendeje, hogy uramat megöltem, azóta Aigisz -
thosszal élek, meg annak elôtte is, hát, ki gyôzné összeszámolni, mennyi bûnös
dolgot vittem végbe. És tessék, csak egyszer könyörögtem neki, mindjárt akkora
öröm mel jutalmazott, aminél nagyobbat soha nem kívánhattam volna. Ha tudtam
volna, hogy ennyire könnyen osztogatja a kegyelmet, bizony ennél is vígabban él -
tem volna, mert azért néha visszafogtam magam. No de, ami késik, nem múlik, a
hi ányokat pótolom a jövôben. De mit látok, itt jön a követ. Elbocsátom haza, urá-
hoz, megtette, amit tennie kellett. 
MESTER: Vajon hol van már megint az a királyné? 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Nem vett észre.
MESTER: Annyira utálok keresni, soha nem találok meg semmit, a királynôt is, már
másodszor nem. Van ilyen, hogy az ember nem keresésre lett kitalálva, legalábbis
én biztosan nem.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Hé? Követ, nem látsz már a szemedtôl? 27



MESTER: Hát nem, nem látok, saját magam takarom el magam elôl a világot. Ezt
elég szépen mondtam. Lehet, hogy kevesebb görög filozófiát kéne olvasnom, és
ak kor megtalálnám például a kardomat, vagy a királynét.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Követ, hallod, figyelj már rám! Gyere ide, hallod! 
MESTER: Na, végre felséges asszonyom, hogy megtalálom. Már tûvé tettem a szénakazlat! 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Itt állok épp.
MESTER: Ezért nem találtam, mert én meg ott kerestem pont. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Mit akarsz?
MESTER: Az a helyzet, hogy én elmennék, hisz nem maradt dolgom. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Hová? Haza az uradhoz? 
MESTER: Nem, felséges asszonyom, még nem. Az uram fôemberei elébe mennék,
akik Oresztész hamvait hozzák. Megmondom nekik, hogy felséged jó szívvel, s
leg fôképp kisebb lakomával várja ôket. 
KLÜTAIMNÉSZTRA: Menj, ezt bátran megmondhatod! Vígan, jókedvvel megterített asz-
tallal fogadom ôket. 
MESTER: Akkor indulok is.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Vá-vá-várj, ne olyan hevesen! Itt ez az aranylánc és itt van ez az
erszény, kicsi, de arannyal van tele, ja, és itt ezek ruhák, ez legyen mind a tiéd az
örömhírért cserébe. 
MESTER: Micsoda nagylelkûség! Holott csak a dolgomat végeztem. Hírt hoztam.
KLÜTAIMNÉSZTRA: Igen ám, de milyen hírt!
MESTER: Örülök asszonyom, hogy fiad halálával ilyen jókedvre tudtalak deríteni, de
most már tényleg megyek!
KLÜTAIMNÉSZTRA: Isten óvjon utadon! (Félre) Most már mindegy, meg is dögölhetsz,
fô, hogy a hírt meghoztad. Micsoda fényes nap ez a mai!

ÖTÖDIK JELENET

Mester, Kórus néni, Elektra 

MESTER: Azt hiszem, elég ügyesen jártunk el. Ha már így többes számban megdi-
csérhetem magamat. Ez a gonosz dögasszony nem látja a vermet, mintha vak vol -
na, úgy zuhan bele. Nem is tudod, te féleszû, milyen keserves öröm ez neked, hisz
épp ez, ami meghozza számodra a vesztedet. Megyek Oresztész elé, ideje immár
dol gunkhoz látnunk. 
KÓRUS NÉNI: Elektra, nézd, ott a követ!
ELEKTRA: Milyen követ?
KÓRUS NÉNI: Ô az, aki a hírt beszélte el. 
ELEKTRA: Az ott? És akkor mit csináljak, nem ismerem, szólítsam meg?
KÓRUS NÉNI: Persze, hisz tôle tudhatsz meg minden részletet.
ELEKTRA: Akarom tudni a részleteket? Akarom? Akarom. Hallod-e, uram! 
MESTER: Hallom, de mért kell nekem ezt hallanom? 
ELEKTRA: Megvárnál? 
MESTER: Hát, nem szívesen. Sietôs dolgom van. 
ELEKTRA: Csak két szóra, jó uram. 
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MESTER: Mondd! De tényleg csak kettô legyen! 
ELEKTRA: Hol van Oresztész? 
MESTER: Ez három, na, mindegy. A lényeg, hogy Oresztésznek nyaka szakadt egy
ver senyen, mikor lezuhant a kocsiról. Hamarosan idehozzuk a hamvait, és magad
is megláthatod. 
ELEKTRA: Jaj, nagy Isten, mit vétettem! Hát igazat mondtál, Kórus néni. 
KÓRUS NÉNI: Nem igazat akartam volna, vagy igazat, ha más lett volna az igazság.
ELEKTRA: Jaj, édes testvérkém, Oresztész, megcsaltál engem! Ó szívem, lelkem,
Oresztész, tebenned volt minden reménységem, s te elveszel egy kocsiversenyen.
Mert mindig ezek az értelmetlen viadalok! Minek kell? Ki mondja meg, minek kell
vi lágra szóló versenyeket rendezni, amiben esztelen vetélkednek csupán a dicsô-
ségért a legszebb vitézek? S aztán ott hallnak szörnyet a versenytéren? Minek kel-
lett neked ott elveszned? Ó, édes testvérkém, veled veszett az utolsó reménység.
MESTER: (Félre) Uramisten, mit fakasztottak fel a szavaim, bár mondhatnám az iga-
zat, hogy megnyugtassam. Ez az örökös cselbeszéd, már teljesen belezavarodok. 
ELEKTRA: Jaj, jaj, én édes egyetlenem, hogyan hagyhattad a nôvéredet ilyen nagy ár -
vaságban. 
KÓRUS NÉNI: Hagyd el, édes kisasszony, ne sírj, mindig az történik, aminek történ-
nie kell. A sorsot se kihívni, se eltüntetni nem lehet, teszi, amit tennie kell. 
ELEKTRA: Jaj, meghalok! Se bosszú nincs, se testvérem. 
MESTER: Azért hagyjuk a tanulságot inkább a végére! Most mennem kell!

(folytatjuk)
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TORNAI JÓZSEF

A bartókológia

A bartókológia mégis csak mindent visszakér
a bartókológia kitárt tenyér
a bartókológusok belemerülnek a bartókológiába
a bartókológia zene ritmus nem lárma
aki csupasz keveréknek nézi a bartókológiát
eltéved a bejárt úton és szemével semmit se lát
a bartókológia tett
a bartókológia meg nem elégedett
emberek havasi tája
a bartókológia nem süllyed magányba
fölfelé tekint és nem mereng
szabad lélegzésnek tartja a képtelent
a bartókológia bartókológusok teremtménye
mégse keveredik végleges tévedésbe
legföljebb nincs mindig igaza
és a tartókötele a szétmorzsolt haza
mi fogja hát össze ezt a bartókológiát
míg egyre inkább magát falja föl a világ
és nem tudni hol kezdôdik
és van-e befejezése
a bartókológia nem ócska tévhit letaposott fenyér
és nem meredt karmú-szavú macska
a bartókológiát ez a nép kárpótlásul kapta
mindenért amit a századok elcsaltak itt
éltesse tovább a világosság a bartókológiát
míg nem gyújtjuk ki helyette a még bartókológiább fény Napjait.

Hinta

Hanyatt feküdtél,
combjaid kinyitva,
oda feküdtem én,
és farod le-föl emelve
lendült a hinta
eszelôs lobbanása
emberformánk helyén.
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Árpád népe

Hogy hájasodhattál így el, Árpád népe,
hordjátok a nejlonzsákot
a folyó kanyarulatánál,
erôlködtök éjjel,
rakjátok a követ, nehogy elmossa az áradat
a házunkat, udvarunkat, tyúkot, kacsát, mangalicát,
cipelitek a földet.

Hogy tudtál így elhízni, Árpád népe,
ebben a nagy nyomorban?

Kard helyett most lapáttal a kézben,
Árpád népe,
zsír dagad a derekadon izmok helyett,
asszonyok, lányok, fiúk, férfiak,
hogy lehettetek hájtömbök,
mintha dúsgazdagok volnátok,
Árpád népe, az én népem,
rakjátok a gátat, fehér a part,
végig világít a töltés,
és megmaradtok, mert ez törvény,
Árpád népe, ezer évek népe.

Annyi háború, gyilkolás
után hogy tudtatok ilyen dagadásig jóllakni,
ebben a hústalanságban, kenyértelenségben,
kiálló gyomrokkal, hassal
ki ismer rátok,
Árpád népe,
teli potrohokkal,
fölpuffadt arccal,
szátok elôtt a kiloccsanó
boros flaskákkal?
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POÓS ZOLTÁN

Ameddig a mécses ég

Sosem álltam a mécsesek mellett stopperrel 
kezemben. Nem ellenôriztem, meddig égnek.
Hány percig kell a fényt szolgáltatniuk?

Mindenszentek napján, ha szélcsend volt, 
végigégtek a temetôi gyertyák.
Tavasszal, amikor újra a síroknál jártam, 
csak a csonkokat találtam meg a porhanyós 
földekben. 
Saját halott – írták a közleményekben. 
Sokáig nem volt saját halottam. 

Születésem elôtt meghalt a nagyapám, és meghalt
a bátyám is. Hogy tudnék szeretni valakit, 
akit nem is ismertem? Amikor nem volt 
saját halottam, csak gyertyákat vittünk a temetôbe. 
Nem voltak még mécsesek. Hová rejtsd, hogy 
ne fújja el a novemberi szél? A kôlabda mögé? 
A kôbôl készült mesekönyv mögé? 
A fagyrágta kôváza mellé?

Aztán a nyolcvanas években divatba jöttek 
a mécsesek. Ekkor már volt saját halottam. 
Osztálytárs. Bandi. Motort kapott nyolcadik után.
Aztán egy IFA… A házuk elôtt –  
Gyertek, nézzétek meg Bandikát, 
felismeritek, egy osztályba jártatok vele!
Nem ismertem fel. 

Manapság tovább égnek a mécsesek. Díszes
üvegben árusítják az ABC-ben, a háztartási 
áruk között. Van mellette gázöngyújtó, 
de ott árulják a számokat formázó gyertyát 
és a partydekort is. 

Nem mértem stopperrel, hogy meddig ég
a mécses. Sem a templomban, sem
a temetôkben. Meggyulladtak, és pár perc után
továbbálltam. Amikor mécsest gyújtunk,
nem méricskélünk. Egy óra, és biztos elég.32



Viszont a három centi magas, tömzsi
gyertya, amit apám halálának évfordulójára 
gyújtottunk, reggelig égett. Szombat 
délutántól másnap reggelig. Négyre értünk 
haza a temetôbôl, még sáros volt a cipônk, 
amikor meggyújtottuk.

Reggelre kormos lett a díszes üvegfedôje, 
de a gyertya még mindig égett. Kinéztem
az udvarra. Ott állt a bicikli a színben,
ott aludtak a macskák a banános dobozban. 
Hat óra tizennyolc volt. És még mindig égett. 

Bombák földjén 

Gyomaendrôd határában, a Torzsás holtág melletti akácosban 
háromezer német repeszbombát találtak a roncskutatók.  

(Békés Megyei Hírlap)

A Torzsáshoz jártam futni, amikor 
véget ért a szilencium. 
Nem volt hová menni, hát odáig futottam, 
nem volt mit csinálni, hát odáig futottam. 
Volt egy szezon, ’86 vagy ’87, nem számít. 

Körém nem tekeredtek kusza ágak, 
nem csodálkoztam rá a rozsdás bombákra…
Nini, úgy néznek ki, mint a gyökerek,
nini, eggyé váltak a fákkal.

Csak futottam a naplementében, futottam
a tájban, a töltésen, a fénytelen folyó mellett, 
és megpróbáltam örülni a tavasznak,
de nem ment. 

Azt hiszed, hogy a végtelen táj, a tavaszi 
bezsongás, az elsatnyult fák tagolta 
parti sáv birtokba veheti az agyadat?

Természetesen nem. Csak azóta jelent
valamit ez a környék, amióta kiderült: 
háromezer SD-1-es repeszbombát
és több száz lôszert nyelt el ott a föld.

33



Azt gondoltad, menedékre lelhetsz ott, 
hogy ki tudsz szaladni a gyomai kollégium 
pusztító világából?

Vibrálóan idegen maradt minden, és most már 
tudod: nem volt ott menedék.
Széttéphetett volna a detonáció, miközben
arra koncentráltál, hogy átadd magad
a tájnak, ami sosem lett volna a tiéd.
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NYERGES ANDRÁS

A KBP-ügy 

1. A múlt század hatodik évtizedének második felében különös jelenség ütötte fel fe -
jét a társadalmi feszültségek elhárítására létesített apparátusban. Bizonyos jelek ar ra
mutattak, hogy a szolgálat dolgozói folyamatos szorongásban élnek, noha a dolgok
természetes rendje az volna, hogy tôlük féljenek. A mi országunkban azonban kevés
dolog alakul úgy, ahogy alakulnia kéne, de ha valami mégis, annak utóbb (mint látni
fogjuk), nem épp szerencsés következményei vannak. Min den esetre bizonyos folya-
matokat az indított el, hogy az apparatcsikok nem egysze rû en féltek valamitôl, ha -
nem e valaminek az ellenkezôjétôl is hideg futkosott a hátukon. Rémes kilátás volt
számukra, hogy a szocializmusra netán (már megint) ve szély leselkedik, ami ôket
egzisztenciájukkal együtt elsöpörheti, de ugyanilyen ré mes kilátás volt, hogy netán
most éppen nem fenyegeti veszély a szocializmust, ami ért is a fölöttes szervek úgy
vél hetik: a derék, ám teendô nélkül maradt elvtársakra többé nincs szükség.

2. A félelem alulról szállt fölfelé, olyanformán, mint a faggyúmécses füstje: a bû zét
messzirôl lehet érezni, de fényt alig ad. A nem sztearinból készült gyertya pót lót a
világnak ezen a felén nemcsak azok ismerhették, akik a háborút vészelték át óvó-
helyen, tizenegy évvel késôbb, a sajnálatos események közepette is akadtak, akik
a pincébe kényszerültek, és mécses mellett várták, hogy feljöhessenek a napvilág-
ra. Így vált ez az orrfacsaró bûz egyfajta jellegzetesen magyar rettegés jelévé.
Mind  azok idegrendszere, akik egyszer már átélték, hogy a világ nem feltétlenül
tart igényt rájuk. A szagos pislákolás reprízét bármikor képesek voltak oly erôsen
ma guk elé képzelni, hogy a valóság ismétlôdéseként éljék át.

3. Idôbe tellett, mire a füstöt már fentebb is érezni lehetett. Addig – ha ezek a ré -
giók kaptak is jelzést – nem hittek neki. A grádics alsóbb fokain épp ettôl kelet ke -
zett meglehetôsen nagy zûrzavar, hiszen az ott megrekedtek ahhoz voltak szokva,
hogy addig a füst sem füst, amíg határozat nincs róla. Számukra pedig az kö vet -
kezett ebbôl, hogy intézkedniük a veszély elhárításáról anarchiaszámba menne, s
az anarchia, miként a munkásmozgalom történetébôl (akár csak középfokon is)
vizs gát tett egyedek megtanulták: a megideologizált semmittevésnél is rosszabb. A
nómenklatúra megkerülésével cselekedni tehát árulással ért volna föl. Így aztán
éppenséggel az volt jó szándék és elvhûség dolga, hogy az ember mindaddig vár-
jon, amíg józan esze használatára fentrôl utasítást nem kap. Így uralkodhatott el az
apparátus tekintélyes hányadán a félelem. Volt, akire bénítóan hatott, és volt, akire
nem, mert eddigi élete során tapasztalta, hogy elhárítandó veszélyrôl valamirevaló em -
ber mindig tud gondoskodni magának, és ha gondoskodik, nem marad munka nél kül. 

4. Verancsics százados a kleine Gefahr, gute Gefahr elvéhez tartotta magát, vagy is
a kicsi veszély is jobb, mint a semmilyen veszély. Neki, aki kevéssel beérte, elég
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volt a szitán átlátás örömteli mosolyához, ha gyorsjelentés futott be arról, mi -
szerint délelôtti filmvetítésre vitt általános iskolások a körúti Artyek moziban fü -
tyülni kezdtek, mikor a Szerjozsa kadét kalandjainak fôhôse, kitûnô bizonyítvá-
nya jutalmául, beülhetett egy páncélautó volánja mögé, s ott elénekelte a pionírok
da lát. Mint utóbb kiderült, a nézôtéri pfujolás pontosan egy perc ötven másodper-
cig tartott, amire még legyinteni lehetett volna, de átváltott lábdobogásba, és ket-
tôszázhúsz tizenegy éves gyermek négyszáznegyven lábának trappolását már bát-
ran lehetett szovjetellenes atrocitásként értékelni. A mozi tizenkilenc másik, az ol -
csóbb jegy kedvéért délelôtt beült nyugdíjas nézôje közül három a Konyec filma
fel irat után sietett bejelentést tenni a kerületi rendôrségen, és maga az üzemveze-
tô is értesítette fölötteseit. Verancsics, aki nehezen tûrte, hogy a kollégák a reá bí -
zott elkövetôi korosztály miatt megmosolyogják, és Rémusz bácsinak csúfolják, él -
ve kompetenciakörébôl adódó kötelességével, elsô dolgának tartotta, hogy tisztá-
ba jöjjön a diákok kísérôjéül kirendelt tanár múltjával: van-e benne bármi, ami
meg  magyarázza, hogy nem fojtotta el csírájában a szovjetellenes demonstrációt. A
fôkolomposok családi hátterét két nap alatt felderítette, majd szortírozta ôket asze-
rint, hogy szüleik a sajnálatos események idején milyen magatartást tanúsítottak.
Öt venhét százalékuknál talált kellô motivációt az ellenséges magatartásra, és negy-
venhárom csemetérôl lehetett feltételezni, hogy csak, mint a birka, ment a többiek
után. A Pávó Antónia nevû, hegyes állú és hegyes orrú ifjú kolleginának voltak Ve -
rancsics teóriáját illetôen ellenvetései, miszerint a Szerjozsa kadét kalandjainak
száz másik vetítése országszerte hasonló incidensek nélkül zajlott le, a szovjetelle-
nességen kívül tehát lehet más is a háttérben, úgymint többszöri filmszakadás,
vagy a tanár bosszantásának vágya – de ezeket Verancsics keserûségre utaló kéz -
le gyintéssel utasította vissza, mintha ôt fokoznák le azzal, ha az ügyét bagatellizál-
ják. Nem bocsátkozott vitába, mert úgyis tudta, hogy az egyetemet, pláne pszicho-
lógia szakot végzett ifjú kollégák, akikkel egy ideje fel-feltöltik a létszámot, épp azt
nem is tudhatják, amit ôneki huszonegy évnyi szolgálat után a tömpe orra is meg-
súg, mármint hogy az efféle véletlenek mögött mindig van valami jól álcázott, tu -
datos szándék, amit akkor kell leleplezni, amikor még a jámbor ürügy nem vert
gyökeret a gyanútlan lelkekben. A következô hétnek szinte minden munkaóráját a
csoport kimustrálásra érett Underwood írógépe mögött töltötte, mert a szokványos
heti jelentéssel együtt egy megindítandó offenzíva tervezetét is el akarta készíteni
a tanulóifjúság ellenséges magatartása felszámolásának tárgyában. A munka elég-
gé indulatba hozta, egyre nagyobbakat csapott a masinára, s eközben a jelenség,
mely nek veszélyességére fel akarta hívni a figyelmet, mind súlyosabbá és bonyo-
lultabbá vált. A kész munkát végül azzal adta át Sipôcz alosztályvezetô alezredes-
nek, akivel hajdan egyszerre kerültek az állományba, hogy mikor majd (magától
ér tetôdôen ôt) kijelöli az akció operatív vezetôjéül, szeretné a résztvevôk körét is
ma ga meghatározni. Azt remélte, hogy ebbe az ales szó nélkül belemegy, s így
nem kell megmondania, hogy a mindig okoskodó Pûvó Antónia volna az, akit
sem  miképp sem akar a csoportjában látni.

5. Ifjúsággal kapcsolatos programról lévén szó, irányítóként kívüle még szóba
jöhetett volna Kunoskó Mihály is, akihez az ifjúságpolitika másik speciális területe,
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a fiatal mûvésznemzedék ideológiai felügyelete tartozott. A szocializmusra leselke-
dô veszély puszta tényét illetôen ôk ketten Verancsiccsal (azonos generáció tagja-
ként) azonos állásponton voltak, gondjaikat megbeszélni mégsem tudták, mert Jenô
gyakran a bolhából csinált elefántot, s ez Kunoskó számára különösen kínos volt,
hi szen az ô – szerinte – sokkal megalapozottabb aggályait kompromittálta. Gyak -
ran kellett azt éreznie, hogy Jenô voltaképpen az ô karikatúrája, s ezt a kollégák is
így gondolják. Nem lehetett vele nem szolidárisnak lennie, de ha kiáll mellette, az -
zal lejáratta volna magát. Verancsics legtöbb beadványát még Sipôcz is azzal intéz-
te el, hogy ezek fantazmagóriák, s ha ô mindet fölterjesztené, odafent torkig len -
né nek velük, és ami ennél is rosszabb, az elit, a mi drága háromperketteseink, és
gôgös hárompernégyeseink egyfolytában rajtunk röhögnének.

6. Kunoskó szentül hitte, hogy ôvele egész más a helyzet. Reszortját az alosztály-
vezetôvé avanzsált Sipôcztôl örökölte, s azóta szinte egyfolytában hangoztatta,
hogy ennek a feladatnak a tisztességes ellátása meghaladja a szellemi kompetenci-
áját, csakúgy, mint a munkabírását. Ha a jelenlétében hozakodtak elô kollégái ama
fé lelmeikkel, miszerint a túl régóta tartó és túl erôs társadalmi béke számukra eg -
zisztenciális gondokkal járhat, Kunoskó legszívesebben visszaordított volna, tudjá-
tok mit, cseréljünk, az én területemen annyi a bajjal kecsegtetô jelenség, hogy
min  dünknek elég lenne, én azt se tudom, hová kapjak, mit elôzzek meg, mit kö -
zömbösítsek, hol és kit szereljek le, kit tiporjak el elsôként? Új beosztása azzal járt,
hogy rendszeresen végig kellett böngésznie az irodalmi folyóiratokat, fôvárosiakat,
vidékieket egyaránt, olvasnia a fiatal írókat, költôket, alkalmi publikációikat csak-
úgy, mint könyveiket, de még a kiadókhoz benyújtott szinopszisaikat is, mert hát -
ha épp azokban kerül elô olyasmi, aminek már a megírását-megíratását is jobb
meg akadályozni, mert hát miért legyen konfliktus valamibôl, ami a tabu kategóri-
ájába tartozik, és minek írói energiát, papírt, nyomdafestéket pazarolni rá, hiszen a
könyvet, ha megíródna és kinyomtatódna, úgyis ki kellene vonni a könyvárusi for-
galomból. Ennél humánusabb szisztémát, öregem, egyetlen szomszédunknál sem
találhatsz, mondta büszkén Sipôcz alezredes, mikor bevezette a munka fortélyaiba,
de Kunoskó néhány eset után, amikor a fortélyt már neki kellett gyakorolnia, azt
gondolta, a firkászoknak talán jó ez, de én biztosan belepusztulok.

7. A munkájával együtt járt, hogy mindenrôl, amibôl késôbb gond adódhatott,
ajánlatos volt elôre tudnia. Legalább annyit, mint a hozzá beosztott tartótiszteknek.
Már csak azért is, hogy amikor a delikvens behívatásáig fajulnak a dolgok, az ille -
tô nek olyan benyomása támadjon, hogy kihallgatójának tájékozottsága orbitális, s
részérôl reménytelen próbálkozás volna bármit eltitkolni akarni. Hogy ennek a
követelménynek megfeleljen, nemcsak olvasott napszám, mint a güzü, de a kia-
dók és szerkesztôségek világának bennfentes figuráitól is tudakozódnia kellett,
ami rengeteg idôt vett igénybe, fröccsözések, kávézások, sörözések szolgáltak a
tá jékozódás keretéül, s még arra is ügyelnie kellett (nem mindenkivel szemben, de
a többségnél hasznos volt), hogy ne lehessen azt hinni, csakis az információk ked-
véért ücsörög az illetôvel, hiszen egy havernek könnyebb elmondani mások intim
dolgait, mint annak, akit valamely hivatalos szerv bízott meg ezzel. Amikor Ku -
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noskó már azt hitte, végre ismeri a fiatal irodalom néven nyilvántartott bolhacir-
kuszt, és tisztában van vele, ki kinek a kölcsönös szívességtevôje, barátja, lyuksó-
gora, ki melyik asztaltársaságba jár lejmolni, akkor egyszerre csak orvul, a háta
mö gött – mint mondták, kultúrpolitikai irányelv gyanánt – egész vagonnyi újabb
pá  lyakezdôt szabadítottak az irodalmi életre, állítólag azért, hogy a fiatal költôi stá-
tusz eddigi bitorlóinak a monopóliumát megtörjék. Püff neki, ennek ô lett az áldo-
zata, kezdhette a tájékozódást elölrôl, mert az újak új csoportokba verôdtek, más
véd- és dacszövetségek alakultak ki, mint amiket ismert, vagyis összekavarodott az
egész fáradságosan, de szépen kialakított rendszere. És ha csak a dolog személyi
ré  sze ment volna át ekkora változáson, azzal még úgy-ahogy elboldogult volna, de
a megjelenô írásokban a megszokottól eltérô, ismeretlen rögeszmék bukkantak
fel, olyan történelmi esetekre történtek utalások, melyeket csak az érthetett, aki a
szerzôvel azonos koordinátarendszerben gondolkodott, ôneki tehát azt kellett
meg kísérelnie, hogy olyanok agyával próbáljon gondolkodni, akik ellenében fel
kell vennie az ideológiai kesztyût. Néha furcsa dolgok is történtek vele olvasás
köz ben, meg kellett ráznia magát, hogy szabaduljon a mûvek reá gyakorolt hatá-
sától, mert némelyik fickó roppant ügyesen keveri a látszatot a lényeggel, s az em -
ber – ha csak nem elég éber – hajlamos rá, hogy az övével egyezô tapasztalat ese tén
ugyanarra következtessen, mint a hamisan általánosító szerzô. Néha nem volt könnyû
annak látni ôket, amik valójában: felelôtlen bajkeverôk a demagóg szájjártatóknak abból
a fajtájából, amelyik nem veszi tudomásul, hogy itt tíz évenként elölrôl kell kezdeni azt
is, amit már megoldottnak hittünk, példának okáért alig ért véget a háborús romok elta-
karítása, az újjáépítés, jöttek a sajnálatos események, és megint romba dôlt a fél város, a
nehézségek sok egyéb közt ebbôl adód nak. Ezek azt sem becsülik, hogy ôk már dobá-
lózhatnak vadabbnál vadabb kri tikákkal is, és csupán annak az egy követelménynek
kéne megfelelniük, hogy a bí rálat fakadjon belülrôl, és akarjon jobbítani.

8. Mindinkább szükség lett rá, hogy ne csak a már megjelent mûvekbôl tájékozód-
jék, de a kiadók és szerkesztôségek idôben jelezzék neki, ha olyan írás érkezik
hozzájuk, ami kifogás alá eshet. Nem minôségi szempontból, hanem teoretikailag.
Még így is a könnyebbik eset volt, ha a mûvet kéziratformában láthatta. Akkor leg-
alább volt ideje szakértôt felkérni a vitatható részletek kipécézésére. Valamivel
rosszabb, de még szintén tûrhetô helyzet volt, ha az aggályos mû már több szûrôn
át jutott, s ôhozzá nyomdai levonatként érkezett. Ilyenkor szét kellett dobatnia a
tör delést, késleltetni a lap megjelenését, vagy ha az már nem volt lehetséges, meg-
szervezni, hogy a következô számban maga a szerkesztôség határolódjon el saját
köz leményétôl. Mivel fennállt a többszörös párhuzamosság, a jogköri határsérté-
sek elkerülése végett minderrôl egyeztetnie kellett az illetékes minisztériummal, a
párt központ megfelelô osztályával, de úgy gondolta, az ügynek csak használ, ha a
vétkest egymás után több fórumon is lebaszarintják, és a kollektív bölcsesség dönt
úgy, hogy fél évre meg kell vonni a prémiumát. Más volt a helyzet magukkal a
renitens szerzôkkel. Egyszeri hibázást meg lehetett úszni fejmosással, de aki újra
meg újra semmibe vett bizonyos tabukat, vagy arra spekulált, hogy úgysem mer-
nek hozzányúlni, nehogy olyan hírbe keveredjék a rendszer, mintha a demokrati-
zálás fázisa után megint a diktatúra válnék domináns tendenciává, annak csalódnia
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kellett. De pechjére még az üldöztetés dicsôségében sem sütkérezhetett, mert azt
mindenkinek megtiltották, hogy a vele történtekrôl beszéljen. Éppen csak belever-
ték az orrát a saját piszkába, hogy megtanulja, a végtelenségig nem packázhat
velünk. Ennek ellenére általánossá vált a tollforgatók elszemtelenedése. Napirend -
re kellett venni immár példák statuálását is, és elsô ízben egy Busó László nevû
költôre mondtak ki anatémát, mely abból állt, hogy verse a folyó évben nem jelen-
het meg rádióban, tv-ben nem hangozhat el, a kultúrházakat pedig körlevélben ér -
tesítették, hogy tilos ôt felolvasóestre meghívni, és pláne tilos tiszteletdíjat fizetni,
nehogy a fickót épp anyagilag ne érintse a szilencium. Mivel Busó egy bizonyos
Kaán nevû szakfordító baráti köréhez tartozott, aki a jelentések szerint összes ver-
sének elsô olvasója, házi kritikusa, tehetségének legelszántabb magasztalója volt, s
ezzel a lélektani elônnyel a háttérbôl irányíthatta, mikor, mit és miként vegyenek
célba a versei, tehát ez a Kaán Busó rossz szelleme volt, ezért ôt elôbb rendôrha-
tósági figyelmeztetésben kellett részesíteni, aztán intézkedni afelôl, hogy tegyék ki
az állásából, hadd tapasztalja meg, milyen is az, ha kedvenc Busója In telem
éhezôknek címû verse valósággá válik: Nálunk  a humánum / Nem tészta, csak
öntet! / Aki bekajálja / éhen is dögölhet. Kaán pro forma betartotta a neki elôírtakat,
személyesen sosem beszélt a történtekrôl, de helyette Busó minden költôi es ten
beleszôtte a válaszába, hogy Szólt a szám, betörték a fejem címû, Heine emlékének
ajánlott poémája nem ám a fantázia szüleménye, az ô atyai barátja pontosan így
járt, s azért járt így, mert vele barátkozott. Azóta azzal büntetik, hogy bár három
nyelvbôl perfekt, nem kap munkát, és éppúgy nincs mibôl élnie, mint an nak, aki
egy kapitalista országban veszi magának a bátorságot, hogy a hivatalos ál -
lásponttal szembeszegüljön. Úgyhogy nem kell már sokat várni, épül a szockap,
vagy ha tetszik, a kapszoc rendszer, nekem speciel nem tetszik, tette hozzá. A
megfigyelô, akinek sikerült ezt a mondatot szó szerint lejegyeznie, úgy foglalta
össze az est lényegét, hogy a költônek a torzkép kialakítása volt a célja, mely torz-
kép szerint a Kaán-féle esetek tipikusak, a tisztességet nálunk általában üldözik.
Az ügynök ehhez így fûzte hozzá a magáét: Busóból annak az embernek a sértett-
sége beszél, aki az irodalmi életben – igen helyesen! – végre háttérbe szorult. Ku -
noskó tudta, hogy amit „Szalieri” nevû ügynöke ír, az valószínûleg igaz, s ô kény-
telen lesz ebben a szellemben eljárni, mégis nemszeretem érzések kerülgették.
Tud ta ugyanis, hogy aki a fedônév mögött rejtôzik, az Busó egyik pályatársa, csak
épp sokkal, de sokkal szerényebbek a képességei. Zavarta más is, Kaán személyi
anyagában arra bukkant, hogy ez az ember 1942-es párttag. És Busót illetôen is
akadt egy hasonlóan kínos körülmény: rémlett neki – bár biztos egyáltalán nem
volt benne –, hogy valamikor, még az illegalitásban találkozott egy Busó Márton
ne vû emberrel, aki a költônek akár az apja is lehet, s akkor mindketten a Gömbös-
szobor felrobbantása körül sertepertéltek. Azok tehát, akik ellen szankciókat kell
alkalmaznia, nem eleve elrendelten ellenségek, sôt, a körülmények szerencsésebb
alakulása esetén az övével azonos oldalon állnának. Rühellte, hogy ilyen szerepet
osztott ki rá a sors, s új munkakörében egyebek közt ezért érezte úgy magát, mint-
ha a bütykös lábát két számmal kisebb cipôbe kellene belepréselnie. Még soha
éle temben nem féltem, magyarázta Sipôcznek, de most félek. Például a korkü-
lönbség is túl nagy, a költôim szemében én csak egy vén salabakter vagyok, de ha
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– mondjuk – Rezesi-Szabót raknád a helyemre, nem volna ilyen probléma, hisz ô
alig idôsebb náluk! Az alezredes úgy legyintett, mintha azt mondaná, ne fárassz,
Ku noskó, és hozzátette, ez a helyzet se rosszabb, mint mikor lôttek ránk! Csak
nem tojsz be néhány megkergült taknyostól? Ami Rezesi-Szabót illeti, benne nincs
meg a te nagy türelmed, és az ambíciói is mások. Nem kötötte Kunoskó orrára,
hogy a kétdiplomás kolléga félállásban máris a háromperketteseké. Rezesi-Sza -
bónak degradálás volna az, ami Kunoskónak elôléptetés volt. Még akkor, amikor
az új politikai irányelvek miatt az egész szolgálatot át kellett szervezni, s az alosz-
tály struktúrája is megváltozott, nagy gondban volt Kunoskó miatt, mert hozzá fog -
hatóan hûséges, egyenes, elveiben megingathatatlan munkatárs nem terem min-
den bokorban. Másfelôl egyetlen dolog volt biztos: a meredeken osztályharcos
idôk nek, melyekben Kunoskó lubickolt, mint hal a vízben, nyilvánvalóan végük.
Azt sem lehet tudni, hogy mennyire képes alkalmazkodni a változott körülmé-
nyekhez. Magasan kvalifikált értelmiségiekkel kapcsolatos tevékenységhez nem
volt sem eléggé képzett, sem kellôen rafinált. Maradt az ô korábbi reszortja, és Si -
pôcz úgy gondolta, amennyivel ô maga okosabb és gógyisabb, annyival könnyebb
is lett azóta a munka, s ez a két tényezô nagyjából kiegyenlíti egymást. Ha folya -
ma tosan segít, Kunoskó, egyszerû lélek létére sem okozhat különösebb galibát.
Mel lette szólt az is, hogy a bizalomba férkôzés taktikája került napirendre, és Ku -
noskó nyilvánvaló jóhiszemûsége, apáskodó hajlama lefegyverzôen hathat a fiata-
lokra. Másfelôl a személye neki is garanciát jelentett, hogy olyan embert állított er -
re a posztra, akinek a szervezetében elég immunanyag van a burzsoá ideológia ma -
láriája ellen. Kunoskót nem fogja elkapni a sznobság nevû ragály, ami sok de rék har-
cost megfertôzött már kulturális viszketegséggel, az ízlésük olyannyira hasz -
navehetetlenül ragyás lett, hogy még a dekadencia himlôhelyei is kiütköztek rajtuk.

9. Ilyen meggondolások miatt hessegette el Kunoskó rendszeressé vált panaszko-
dásait. Ô már megtapasztalta a saját bôrén, hogy példának okáért a zöldségboltos
segédi múlt a kishitûségnek milyen erôs gyökerét ereszti az ember habitusába,
mely attól sem szárad el, hogy bezupálsz ide, a szolgálathoz, és attól sem, hogy
ké sôbb bizonyos fôiskolák politikai kurzusain diplomákat szerzel. További évek-
nek kell eleltelniük, mire képes leszel meglátni önmagadban a nagyra termettsé-
get, azt, amiért mások fantáziát látnak az elôléptetésedben. A tetôfedôi múlt aligha
kisebb teher ennél. Arra is jól emlékezett, hogy mennyire tud hiányozni az ember-
nek a lövészárok-hangulat, a feje körül fütyülô golyók felajzó hatása, meg az, hogy
tudni lehetett, honnét lônek rád. Aki ilyesmin edzôdött, azt késôbb rettegéssel tölt-
hetik el a bôre alá nesztelenül fúródó áskálódások, és Kunoskó most alighanem
en nél a stádiumnál tart. Sipôcz azonban azt is tudta már, hogy idôvel minden tere-
pen megleljük a kedvenc ellenségünket, akin megtorolhatjuk, ami fájt, és mert az
embernek módjában áll megtenni, él a lehetôséggel, hogy kinek-kinek ettôl-attól
elvegye a kedvét. Elvhû harcos számára ez nem is akármilyen szórakozás. Az író-
népség például, mellyel Kunoskónak most gondja van, csak eleinte ijesztô, némi
idô után majd ô is rájön, hogy könnyû átlátni a kisded játékaikon, és képes lesz
marionettfigurákká változtatni ôket. Nincs ebben semmi ördöngösség, magyarázta
neki, elég kirôl-kirôl annyit tudnod, hogy milyen származású, az az egy mindent
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el mond róla. Ha feltárod a múltbeli cselekedeteit (és fiataloknál, akiknek múltjuk
alig van, ez gyerekjáték), már tudod is, hogy ki barát, ki ellenség. Az elôbbire tá -
maszkodsz, az utóbbit – a másik segítségével – megsemmisíted. Jó, tegyük fel,
akadhatnak, akik erre is, arra is esélyesek. Akkor mit teszel? A jobbakat megnye-
red nekünk, a többibôl lesz a kála, az a hibás áru, ami senkinek se kell, tehát ki
lehet söpörni a boltból. Ne mondd nekem, hogy ez túl bonyolult! De mondom,
hördült fel Kunoskó, hiszen épp az a bajom, hogy nem tudom, melyikért érdemes
küszködni, melyikért nem! Próbáltam ôket faggatni egymásról, hogy majd utólag
le vonom, mi baráti túlzás, mi rosszindulatú elôítélet, de nem jött be. Ezeknél nincs
olyan, hogy barátság. Ha a haverjukról beszélnek, azt is hihetnéd, az ellenségüket
mószerolják. Tengernyi idôm ment rá, és a mai napig dunsztom sincs, ki micsodás.
Sipôcz kurta kis nevetést hallatott, és bíztatón vállon veregette, pünkt verkehrt,
mondta vigyorogva, kezdesz rájönni a dolog ízére. Az író, a fiatal is, attól író, hogy
öröm neki a konkurensnek ártani, és pláne boldog, ha ezt ideológiai alapon tehe-
ti, mi pedig ebben segítünk neki! Késôbb már a tenyeredbôl fognak enni, egymás
kinyírásához is tôled kérnek segítséget, te meg páholyból nézed, hogyan falják fel
egymást. Sipôcz szemének lelkes csillogása sem gyôzte meg Kunoskót, szinte
rimánkodva gyôzködte tovább, elôbb-utóbb beüt a Nagy Gebasz, vagy azért, mert
– mondjuk – megbíztam az ellenségben, vagy mert egy barátot martam el magunk-
tól. És akkor téged vesznek elô, hogyan bízhattál meg énbennem! Az égadta vilá-
gon semmilyen támpontom nincs, hogy eligazodjak ezeken. Frászkarikát nincs,
vágta rá Sipôcz, bezzeg az én idômben tényleg vérhugyozás volt megtudni, hogy
ki, mikor, hol, kinek, mit mondott, de mi akkor is mûködtünk! Azt kérded, hogyan?
Öre gem, az íróknak akkor is volt törzshelyük, a törzshelyen rosszul leborravaló-
zott pincérük, vagy olyan presszós lány, akit megkúrtak, de elhajtottak. Az ilyen
szí vesen elmesélte, hogy melyik asztalnál mirôl folyt a szó. És ott voltak a kincset
érô házmesterek, a titkárnôk, a hivatalsegédek, a szomszédok… Neked meg már
annyival is könnyebb, hogy építhetsz az általunk összehordott adatbázisra. De ha
ez is kevés, ha minden kötél szakad, olvasd el a „mûveiket”, kapóra jön, hogy
most divat az ôszinteség, készpénznek is veheted, amit összeírnak magukról. Csak
azt ne mondd ezek után, hogy így sem tudsz dönteni! Márpedig mondom, ellenke -
zett Kunoskó, sôt, van valami, ami ennél is rosszabb. A lelkiismeretemmel sem bí -
rok zöldágra vergôdni. Sipôcz hüledezett és habogott, a lelki middel? Ne röhögj,
kér lelte Kunoskó, ez a Busó-ügy betett nekem, mert a fickó mindük közt a legte -
het ségesebb, az meg, aki bemószerolta, feleannyira se jó költô. Mi mégis ôt karol-
juk fel, és Busót kiáltjuk ki ellenségnek. Na és, csattant fel Sipôcz, miért zavar ez
téged? Nem arról kell döntened, hogy melyikük jusson fel a Parnasszusra! És én
mégis egyfolytában azon tipródok, jó-e nekünk, ha nem tehetséges embereket állí-
tunk magunk mellé? Nem az ügyünket kompromittáljuk-e, ha nímandokat támo-
gatunk? Sajnos nem tudok úgy jó munkát végezni, hogy közben azt gondolom,
amit csinálok, szükséges, de káros. Sipôcz nagyot sóhajtott, és úgy szántotta végig
uj jaival a koponyáját, mintha még lennének égnek meredô hajszálai. Nincs teveled
más baj, sóhajtotta, csak ez az örökös tökölés. Errôl viszont nagyon is ideje lenne
le szoknod. Mi magasról leszarjuk, hogy ki tehetséges, ki nem. Egyetlen szempon-
tunk van, de az rém egyszerû: kit tudunk használni, mire, mikor és mennyiért?
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BENKÔ ATTILA

Címek     
A dézsától a csapig
A bokortól a botig
A tûztôl a lámpáig
A meséktôl a kavicsokig
A bogaraktól a hírekig
A jeltôl a padig
A harapástól a csemcsegésig
A tövistôl a falig
A hintától a kapuig
1-tôl az 1/A-ig

Mánia

Ez valóban
munkaterület,
itt guberálok évek óta,
mintha szórakoznék.
Csak az idegenek nézik meg a táblát,
nekik persze tilos.
Ma reggel egy ritka szép kavics
várt a gödörben.
Nemhiába hívtak a dunai zászlók.
Egy kölyök segít
a szatyromat cipelni.
És a meteorit... Megtalálhatom még
a sipkámat is.

Sok év után

Még látom a hangyákat,
még nem fordít vissza
egy korhadt fatörzs,
még odatalálok.
Még hallom a susogást,
még nem kell leülni,
még elbújtat a füzes,
ahol semmi sincs.
Még érzem a tavaszt,
még nem azért tûzök
egy furcsa ágat oda,
hogy hazamehessek.
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PETÔCZ ANDRÁS

Ilyen, ha befogad

Olyan is van, hogy elfogad az Isten.
Elfogad olyannak, amilyen vagyok.
Az ôszintét lököm. A szemeimben,
ahogy a pupillám ragyog, ezt látja.

Olyan is van, hogy befogad az Úr.
És akkor nincsen másvilág,
örökké csillog a végtelen azúr,
s nyugodt mosoly lesz mindenütt.

Fogj meleg szádba, suttogom neki,
hogy teljes egészben ô maga legyek.
És látom, hogy az Úr az Istent keresi,
és minden hiába, és minden hiába.

Ilyen az, ha befogad az Isten.
Nem értesz semmit, magad vagy nagyon.
Keserû vér zsibong az ereimben,
és háború, mindenütt háború.

Míg az Isten bennünk lakik
Falcsik Marinak

Hajnal van. Odaülök a géphez.
Versbe kezdek, és nem tudom,
mi lesz a folytatás.

Csupáncsak jó így, verselni, hajnalban,
miközben alszik mindenki más.

Jó, éppen csak jó, hogy vagyunk,
hogy vagyunk, hogy vagyunk
még mindig, föld felett,
meleg lakásban…

És, ha belénk is költözött,
még nem gyôzött le
minket a rettenet. 43



Vagyunk, még mindig vagyunk,
ha nem is feltétlen sokáig,
talán csak addig, míg az Istenünk
végképpen ránk nem unt.

Az állólámpa fénye
bevont a bûvkörébe,
így múlik el a szorongás éje.

Amiért vagyunk, azt tesszük éppen,
addig, míg az Isten bennünk lakik,
verset írunk, eképpen mulatunk
egészen hajnalig.

Meglegyint az Isten

Néha-néha meglegyint az Isten.
Nem pofon ez, inkább csak baráti figyelmeztetés,
hogy hibás úton járok, és ha a legyintés kevés,
megbüntet majd, jobban is, mint hittem.

Néha-néha rám ijeszt az Isten.
Olyankor félem a holnapot, pedig akarom is,
és minden bizonytalan köröttem, meg minden hamis,
s hagyom, a szorongás leterítsen.

Mennyi az erô és az indulat.
Valami ördög mindegyre mulat
egészen belül, nagyon is belül.

Valahogy nem jó semmi, semmi se.
És úgy vagyok, hogy nem is érdekel,
átok hangzik, vagy éppen szent mise.
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mûhely
ARANY ZSUZSANNA

Kosztolányi Dezsô élete
„JANKA EGYSZER NÁLAM FELEJTETTE AZ ESERNYÔJÉT”

3. RÉSZ

Házasság

Több visszaemlékezés szerint is 1910 telén bukkant föl Kosztolányi életében Har -
mos Ilona, ám bizonyítani tudjuk, hogy már 1907 ôszén látta ôt színpadon. Mielôtt
azonban kettejük szerelmének (ki)alakulásáról szólnánk, nem árt megválaszol-
nunk a kérdést: ki is volt Harmos Ilona? Mivel Kosztolányinak mindvégig társa ma -
radt, nem tekinthetünk el attól, hogy ne mutassuk be fiatal éveit: színésznôi pálya-
futásának indulását, valamint korai írói és mûfordítói tevékenységét. A késôbbi
feleség ugyanis olyan szellemi körökkel volt kapcsolatban, melyekben Kosztolányi
szintén otthonosan mozgott.
Harmos Ilona családjáról és gyerekéveirôl önéletrajzi memoárja tudósít, melyet

ugyan késôbb vetett papírra – tehát az emlékezet torzító hatásával kell számol-
nunk az oldalakat olvasva191 –, ám mindenképp fontos dokumentumnak számít.
Ezenkívül Kosztolányi Dezsôrôl szóló életrajzában is beszél családi hátterérôl, va -
lamint az MTA Könyvtár Kézirattárában találhatók további dokumentumok, már
özvegysége idejébôl, mint például egy 1953-as, gépiratos bemutatkozás.192 Mi vel
Kosztolányi életrajza szempontjából csak a legszükségesebb információk releván-
sak Harmos Ilona családi miliôjérôl, így a részletes ismertetéstôl ezúttal eltekin -
tünk. A késôbbi feleség 1885. február 21-én született, viszonylag jómódú (alsó kö -
zéposztálybeli), zsidó származású polgári családban. Édesapja Schlesinger Vilmos
fa kereskedô volt, édesanyja pedig Schneller Matild. A házaspár egy ideig Gödöllôn
élt, majd Budapestre költöztek. Ekkor már két fatelepet is fenn tudtak tartani,
egyet a Józsefvárosban, egyet pedig Kôbányán.193Harmos Ilona az említett, 1953-as
élet rajzában még az alábbiakról tudósít, a szüleivel és a család nehéz helyzetével
kap csolatban: „Apám liptómegyei kis, szlovák községbôl származott, kilencgyer-
mekes, falusi timárnak volt a fia. Tizenhároméves korában – szokás szerint – ke -
nyeret kellett keresnie. Erdômunkásnak ment, Kiszely Vendel nevü erdôbirtokos
erdejébe. Magyarán szólva favágónak. Késôbb Losoncra került. Itt – alighanem –
tüzoltó lehetett, (egy losonci fényképet láttam, tüzoltóruhában, sisakban). Innen is
nô sült. Anyám, a losonci postamesternek volt a lánya s a város multjához hiven,
szenvedélyes függetlenségi érzelmü. (Még én is emlékezem, hogy korteskedett a
függetlenségi pártnak[.]) Anyámnak tizenegy élô gyermeke volt, én voltam a nyol-
cadik. Apám Budapesten, elôbb a felvidéki erdôkbôl kapott tüzifát közvetitette,
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majd ô maga is vett és eladott fát.”194 A tizenegy testvér közül Harmos a nyolcadik
volt a sorban. Két testvére halt meg, még gyermek-, illetve kamaszkorában. Édes-
apja súlyosan beteg volt, és ô is korán elhunyt tüdôbajban. Az özvegyen maradt
Schneller Matildnak nehéz volt a sok gyerekkel a megélhetés, így az egész család
elszegényedésnek indult. Az anya végül trafikot (dohánytôzsdét) bérelt, illetve a
gyerekeket is munkába küldte. Harmos Ilonát – hét gimnáziumi osztály elvégzését
kö vetôen – varrodába adta dolgozni. Ahogyan erre az idôszakra visszaemlékezik:
„Még egy ideig iskoláztatott, (jól tanultam), de késôbb egy Kossuth Lajos utcai nôi
ru ha szalonba adott tanulónak. Ebben az idôben köhögni kezdtem[,] a hátam fájt,
állandóan lázas voltam. Nem birtam a görnyesztô varrást.”195 A színésznôi karrierrôl
álmodó lány azonban ki akart törni a családi közegbôl. Akkoriban a nôk számára – az
egzisztenciálisan elônyös házasság mellett – a színésznôi hivatás jelentette azt,
amit a férfiaknak az újságírás: részt venni a kulturális életben, a társadalmi fóru-
mokon. Ám Harmosnak családi indíttatása is volt: nemcsak a Népszínház volt kö -
zel és színésznôk laktak a környéken, hanem édesanyja is élénken érdeklôdött a
színház iránt.196 Ô és Jáger Mari nevû cselédjük (akihez Ilona nagyon ragaszkodott)
ugyanis szerettek színházba járni – mindennapjaik része volt –, illetve baráti kö -
rükben is akadtak színészek és színpadi szerzôk. Az egyik családi anekdota szerint
Har most majdnem a Nemzeti Színházban, a Médea elôadásán hozta világra édes-
anyja,197 illetve nevét is egy színésznô (és operettprimadonna) – Pálmay Ilka – után
kap ta.198 Harmos az alábbiakat írja még Schneller Matildról a Kosztolányi-életrajz-
ban: „Este színházba ment. Nemzeti Színházi mûvésznôkkel és írókkal barátkozott.
5–6 éves koromban Pósa bácsi és Rákosi Viktor elôtt szavaltatott. Egyszer Prielle
Kor néliához is felvitt.”199 Ezenkívül taníttatta zongorázni és franciára, sôt német kis-
asszonyt fogadott mellé, és teniszezni is járatta.
„Már egészen kisgyermekkoromban szerettem olvasni, verseket mondani. Ba -

rátnôimnek szavalgattam, de már az iskolában is, ünnepélyes alkalmakkor, ve lem
mondattak verseket. Sokszáz verset tudtam könyv nélkül s egy-kétszeri hallásra,
vagy olvasásra, szóról szóra elmondtam a legbonyolultabb, vagy bármilyen hosszu
költeményt is” – emlékezik vissza Harmos a gépiratban maradt önéletrajzban.200 Ter -
 ka nevû barátnôje unszolására közösen keresték föl Császár Imrét, aki a Nem zeti
Színház egyik legtöbbet foglalkoztatott színésze volt akkoriban, ám ô nem állt
szóba a fiatal lánnyal. „Szép és tehetséges felesége, Alszeghy Irma, barátságtalanul
fogadott bennünket. Becsapta orrunk elôtt az ajtót. […] Jó sokáig elment a kedvem
a próbaszavalástól” – írja késôbb Harmos.201 Ezt követôen egy másik színészt is
megkerestek, akirôl mindössze annyit tudunk: „B” betûvel kezdôdött a neve.202 Ô
segítette végül a fiatal lány pályafutásának elindulását. Elôször Rákosi Szidi színita-
nodájába ajánlotta, ám ebbe addigra már megözvegyült anyja nem egyezett bele:
„Anyám ellenezte, de én kiharcoltam s végülis, ahhoz a feltételhez kö tötte, hogy a
Szinmüvészeti Akadémián jelentkezzem s ha ott felvesznek, ô is beleegyezik. Azt
remélte, hogy nem fognak felvenni, de az Akadémiára azonnal fel vettek s már
elôkészitôs koromban jelentôs vizsgaszerepeket osztottak rám. Sza valataimat fel-
sôbb osztályos növendékek seregestôl jöttek meghallgatni.”203

Harmos Ilona növendékéveirôl meglehetôsen keveset tudunk. Az Országos
Ma gyar Királyi Színmûvészeti Akadémián ebben az idôszakban Váradi Antal volt a



fôigazgató, s mivel a tanárok zömét a Nemzeti Színház adta, így az oktatásban
kon zervatívabb szemlélet, valamint patetikus–szónoki játékstílus érvényesült. Har -
mos Ilona néhány mûvésztanáráról szellemes megjegyzéseket vetett papírra, ám
ezek kevésbé azok szemléletérôl, mint inkább emberi „gyarlóságaikról” szólnak.
Csil lag Terézrôl – aki a Nemzeti Színház és egy rövid ideig a Vígszínház mûvész -
nô je is volt – például így nyilatkozott: „Gyanakodva nézte azt, aki más volt a szok-
ványosnál, ezekkel (velem is) gyülölködôn, barátságtalanul viselkedett, igyekezett
el kedvetleniteni, elriasztani a szinpadtól, – de, mint igazi nônek – mindig volt egy
választott, nem egyéni, nem nagyon eredeti, de kétségkivül bizonyos képességek-
kel rendelkezô kedvence is. Ez volt magatartása a nôkkel. Fiu növendékek irányá-
ban, egyik pillanatról a másikra, bájosan mosolygó, tetszeni akaró, nyájas nôvé
vedlett. Mi, növendékek általában nem szerettük.”204 Vizsgaelôadásairól többek kö -
zött egy szintén gépiratban maradt jegyzetbôl tudunk: ez alapján Tolsztoj A sötét-
ség hatalma és Gorkij Éjjeli menedékhely címû darabjaiban játszott.205 A Tolsztoj-
da rabról a Népszava is tudósított, kiemelve Harmos teljesítményét: „Az igyekvô, de
mindamellett sivár, egyhangu elôadásból csak néha tünt ki egyik-másik szereplô,
leginkább Baróti József, Zátony Kálmán és Harmos Ilona.”206 Ezenkívül egy színi-
akadémiai színlapot is ôriz az MTA, mely az elsôéves növendék másik szerepérôl
tudósít: Ernest Blum és Raoul Toché Ideges nôk címû, 1888-ban írt, háromfelvoná-
sos vígjátékában játszotta Elvira szerepét. A rendezô tanár az a Császár Imre volt,
aki korábban elutasította a próbaszavalásra jelentkezô, akkor még csak színészje-
lölt lányt.207 Tovább olvasván a Népszava hasábjait, újabb színinövendékkori sze-
reprôl is tudomást szerezhetünk: 1906. november 4-én, az Urániában A fösvény cí -
mû Molière-darabot mutatták be, melyben Fruzsina szerepét játszotta.208

Harmos Ilona végül 1907-ben szerzett oklevelet, és már azon év ôszén szerepet
kapott a Magyar Színházban, ahova az újonnan kinevezett igazgató, Beöthy László
hívta. Az október 11-én tartott ünnepi nyitóelôadás Mikszáth Kálmán Szent Péter
esernyôje címû mûvének színpadra írt változata volt. Ennek szereposztásában még
nem találjuk Harmos nevét, azonban a rá három napra bemutatott Herczeg-darab-
ban – A Gyurkovics lányok – Ella szerepében már láthatta ôt a közönség.209 1907.
ok tóber 18-án újabb darabban debütál: akárcsak színiakadémiai éveiben, ezúttal is
Gorkij Éjjeli menedékhelyének (Kálnoki Izor fordításában Éjjeli szállás) Nasztyá ja -
ként lépett színpadra.210 Egy héttel késôbb a Magyar Színház bemutatja Oscar
Wilde Dorian Gray arcképe címû regényének dramatizált változatát is, melyben
Har mos Ilona nem kapott szerepet, ám Kosztolányi Dezsô írt róla kritikát a Bu -
dapesti Naplóban.211 Nem sokkal ezután azonban Kosztolányinak már egy olyan fô -
próbán is sikerül részt vennie, ahol láthatta késôbbi feleségét a színpadon. Még
ezen az ôszön – november 2-án – ugyanis bemutatják Henri Bernstein Kerülô út
cí mû darabját, Salgó Ernô fordításában, melyben Harmos a Rousseau-házaspár lá -
nyát, Lucienne-t játszotta.212 Kosztolányi színikritikája másnap jelent meg, ugyan-
csak a Budapesti Naplóban, a Színház, mûvészet rovatban.213 A közönségben ülô
fi atalemberre Harmos Ilona ekkor még nem igazán figyelt föl, hiszen a következô-
ket írja, éppen Kosztolányiról szóló életrajzában: „Emlékeztem rá, hogy már láttam
né hányszor fôpróbán, bemutatón, de a nevét nem tudtam. Ô is láthatott már, a ne -
vemet azonban ô sem tudta.”214 Kosztolányinak a Beöthy-féle Magyar Színházzal –
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melynek célkitûzései között szerepelt a Thália Társaság hagyományainak folytatá-
sa is – való szorosabb kapcsolatát bizonyítja, hogy két évvel késôbb, 1909 ôszén
az ô fordításában mutatták be Oscar Wilde A páduai hercegnô címû darabját. Mint
ko rábbi fejezetünkben jeleztük már: a fordítói munkát maga Beöthy rendelte meg
Kosztolányitól.215 Jász Dezsô – Kosztolányi unokatestvére, Csáth öccse – naplójából
azt is tudjuk, hogy a fiatalemberek bejártak a próbákra is – vagy legalábbis a fô -
pró bára –, amibôl arra következtethetünk: néhányszor megfordult Kosztolányi a
Ma gyar Színház épületében.216 Kosztolányi Dezsôné ugyancsak utal arra, hogy fô -
pró bán is találkoztak, már a megismerkedésüket követôen (is): „Másodszor a Ma -
gyar Színházban találkoztunk egy délelôtti fôpróbán, felvonásközben.”217 Vissza ka -
nyarodva Harmos Beöthy színházában alakított szerepeihez: 1907 decemberében
to vábbi bemutatókra vállalkozott. A hónap elején Daviz és Lipschütz Gretchen
címû, Hajó Sándor által fordított és Beöthy rendezésében színre vitt darabjában
Tilda szerepét alakította,218 17-én pedig Bródy Sándor A dada címû mûvének Sza -
kácsné szerepében debütált.219 Utóbbi elôadásról Ignotus írt kritikát az akkor indu-
ló Nyugat legelsô számába, ám ô nem tárgyalta külön a színészi alakításokat.220

Hiába látta tehát színpadon Kosztolányi Dezsô Harmos Ilonát ezekben az évek-
ben – 1907 és 1910 tele között –, még nem alakult ki kapcsolat közöttük. Kosztolá -
nyi ugyanis 1907 tavaszán-nyarán még Keleti Juliska bûvöletében él; azon év kará-
csonyától egészen 1910 júniusáig pedig dúl a Hedda-szerelem, olyan, kisebb-na -
gyobb kalandokkal tarkítva, mint például az 1909 májusi, Mme Frou Frou-val kap-
csolatos történet. A Vígszínház-beli megismerkedés idôszakában pedig – mint arra
már korábban utaltunk – Kis Mariskával „játszadozik”, lakótársával, Sztrókayval
egye temben. Sôt, Harmos Ilona még 1911 májusában is így ír Kosztolányinak: „Fri -
tzi mit csinál? Hát a fenkölt csillagász? [É]s Mariskátok? Irj róla.”221 Ám Harmos sem
„tétlenkedett” ez alatt az idôszak alatt. Föltehetôen a Magyar Színháznál ismerke-
dett össze az egyik házi szerzôvel, Lengyel Menyhérttel, akivel szerelmi viszonyba
bonyolódott. Az asszony halála után Lengyel így emlékezett vissza a kapcsolatra:
„Ô volt az elsô nô, akivel tartós szerelmi esetem volt, ô éreztette velem elôször, mi
egy nô a férfi számára (nagyon fiatal voltam), s tartott ez a viszony jó ideig.
Anyámhoz is levittem falura, s majdnem úgy volt, hogy elveszem feleségül. Mégis,
nem olyan igazi együttes lett volna talán, amilyennek szerettem volna – lassan te -
hát megszakadt köztünk a viszony, de ô az elsô nagy élményem, úgyszólván ô ta -
nított meg a testi szerelemre.”222 Lengyel azonban nem az egyedüli szeretôje volt
Har mosnak a házassága elôtti éveiben.223 Kosztolányi számára ugyancsak nyilván -
va ló volt, hogy a színésznô ôelôtte is ismert férfit, nem is egyet. Egyik késôbbi le -
velébôl a következôket tudjuk meg: „A keserves istenit…, ki vagyok én? Fiam, éle -
tem, te kirúgtad Lengyel Menyhértet, kiadtad az útját Bródynak, Szász Zoltánnak
és Karinthynak, de én nem vagyok egyik se, én mindennél több vagyok.”224 Egy
év vel korábban írt levelében ugyancsak céloz a liaisonokra, jelezvén azt is, hogy
mindez inkább izgalmasabbá teszi elôtte a nôt, mintsem elfordulna tôle „erkölcs te -
lenségei” miatt: „kártyáztam itt Bródy Bandival, és ô mesélt nekem, terólad. Min -
dent, mindent, mindent. Sárral vagy befenve. De nekem sohase tetszettél szebb-
nek és tisztábbnak. Bolond az, aki nem olyan nôt szeret, mint te.”225 Utóbbi alap-
ján egyértelmûvé válik, hogy a fölsorolt szeretôk közül a „Bródy” megjelölés nem



a huszonkét évvel idôsebb Bródy Sándorra utal – aki épp ezekben az években he -
verte ki Erdôs Renée-vel való szakítását, illetve sikerületlen öngyilkosságát226 –, ha -
nem annak fiára, Bródy Andrásra. E ponton érdemes visszautalnunk rá, hogy
Kosz tolányi nemcsak Bródy Sándor törvényes fiával, hanem törvénytelen gyer-
mekével is nagy kártyacsatákat vívott, nevezetesen Hunyady Sándorral. A fiatalab-
bik Bródy 1892-ben született, és újságíróskodott többek között A Napnál és Az Est-
lapoknál, 1930-tól pedig az UFA Magazin szerkesztôje lett. E ponton visszautal-
nánk arra, hogy Harmos ekkortájt – 1907 decemberében – éppen András apjának,
az az Bródy Sándornak darabjában (A dada) alakította a Szakácsné szerepét. A kö -
vetkezô említett szeretô az 1877-es születésû Szász Zoltán, aki író és újságíró volt,
dolgozott a Pesti Naplónak és a Pesti Hírlapnak, valamint a Nyugat és a Jövendô
ha sábjain is közölte írásait.
Harmos Ilonának Karinthy Frigyessel való kapcsolatáról irodalomtörténeti plety  kák

is élnek – sôt, még egy Somlyó Zoltánnal való kaland lehetôsége sem kizárt –, ám ma -
ga sehol nem beszél róla. Még Karinthyról írt életrajzában sem említi, csak megismer-
kedésükrôl szól: „Éppen a Dohány utcából for dultam az Erzsébet körútra, amikor a
sarkon, a New York kávéház ajtajából ki jött egy ismeretlen fiatalember és egyenesen
elém állt. […] Abban az idôben – 1908-ban – […] annyi aszfaltbetyár szaladgált Bu dapest
utcáin, akik »molesztálták« a nôket, hogy utóbb szigorú rendeletet is hoztak elle nük. Az
ismeretlen fiatalember nyugodtan mosolygott, majd játékosan, kérô hangon mondta:
– Ne féljen tôlem, kedves Harmos Ilonka. Ne szaladjon el, nem akarom magát

bántani.
[…] Kiderült, hogy színpadon látott játszani, már akadémiai vizsgáimon is, tet-

szett neki a játékom.”227 Harmos továbbá arra is utal, hogy Karinthy nem egy ízben
írt is a fellépéseirôl, dicsérve ôt. Példaként az Éjjeli menedékhelyet említi – a Ma -
gyar Színház elôadását –, azonban – mint majd látni fogjuk – Karinthy a Feld Irén-
féle Kamarajáték társulat által elôadott Júlia kisasszony bemutatójáról is cikkezett,
sôt rajta kívül éppen Kosztolányi írt még a darabról. Karinthy és Kosztolányi barát-
sága házasságukat követôen is megmaradt, és feleségeikkel együtt jártak össze a
ké sôbbiekben. Karinthy elsô felesége, Judik Etel színésznô – aki a Thália Társa ság -
nak is tagja volt – a Bárdos Artúr-féle Új Színpad társulati tagjaként játszott együtt
Har mossal. Érdemes még megjegyeznünk, hogy Móricz Zsigmond késôbbi felesé-
ge, Simonyi Mária szintén föllépett azokban a rövidebb ideig mûködô társulatok-
ban, ahol Harmos Ilona: Bárdosnál, valamint elôtte Feld Irénnél.
Visszatérve tehát a színésznôi karrierhez, Harmos pályafutásának hamar vége

szakadt Beöthy színházában, és ezt követôen került a Thália Társaság színházi föl -
fo gását követô társulatokhoz. „Az elsô két évadban megoldatlan volt három fontos
szerepkör sorsa. Borostyán Sári és Harmos Ilona naivaként nem vált be. Helyükre
Nagy Teréz és Tóth Irma érkezett” – olvasható a Magyar Színháztörténet vonatko-
zó fejezetében.228 Harmos Ilona többféleképpen is megörökítette a Magyar Szín -
ház tól való távozása történetét. Kosztolányiról szóló könyvében például ezeket
írja: „az Éjjeli menedékhely anyagi sikertelensége után a színház jellege egészen
másként alakult. Bohózatok kerültek sorra s ezekben nem játszhattam volna az el -
sô hegedût. Fölöslegessé váltam.”229 Élesebben fogalmaz azonban az 1953. januári
önéletrajzában, melynek stílusán az akkori hatalom ízléséhez és elvárásaihoz való
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igazodás is érzôdik: „Budapest szinházbajáró közönsége akkoriban, azonban még
berzenkedett az ugynevezett »szegényszagu« daraboktól, az ujszerü, realista szin-
játszástól. A szinház nem telt meg, az igazgató átnyergelt a Vigszinházban már jól
bevált, pajkos tárgyu, könnyed müfajra. Ez nem volt az én területem, elkedvetle-
nedtem.”230

1908-tól Nagy Endre kabaréjában találjuk. A szakirodalmi utalásokból ugyan
nem derül ki egyértelmûen, hogy a Nagy által vezetett, Bonbonnière (teljes nevén:
Te réz körúti Fôvárosi Cabaret Bonbonnière) néven is ismert vállalkozásról van-e
szó, vagy pedig a Modern Színpadról, mely az Andrássy út 69. alatt kapott otthont,
és Nagy Endre Cabaret-ja néven is ismert volt. Harmos Ilona visszaemlékezésébôl
azonban világossá válik, hogy az utóbbi létesítményrôl beszélhetünk: „Nagy Endre
hí vott az Andrássy-úti kabaréhoz, oda szerzôdtem. Itt éreztem még csak felesle-
gesnek magamat.”231 Harmos vallomása, illetve adataink alapján csak rövid ideig
lehetett Nagy Endre társulatának tagja. Érdemes visszautalnunk rá, hogy egy évvel
elôtte még Kosztolányi „fekete Vénusza”, azaz Keleti Juliska lépett föl azon a szín-
padon.
1909 nyarán Harmos Ilona a Feld Zsigmond vezette Városligeti Nyári Színkör -

ben kapott szerepet. Az évad itt májustól októberig tartott, és – annak ellenére,
hogy akadtak visszatérô mûvészek is – a társulat összetétele gyakorlatilag évente
vál tozott. „A vendégszereplôk között meg lehetett találni minden fôvárosi és vidé-
ki színház tagját: Hegyi Aranka, Kornai Berta, Küry Klára, Pálmay Ilka, Keleti Ju -
liska, Lábass Juci, Fedák Sári, Kürti Sári, Blaha Lujza, Beregi Oszkár, Sziklay Kor -
nél, Ferenczy Károly és Újházi Ede is megfordult ezen a színpadon. […] Fellépett
Som lay Artúr, Rózsahegyi Kálmán, […] Latabár Árpád, Vízvári Gyula, de Csortos
Gyu la, Rákosi Szidi, Góth Sándor, sôt Jászai Mari, Hegedûs Gyula, Tanay Frigyes
is…”232 A favázas épületet éppen abban az évben újították föl, mikor Harmos Ilona
a társulathoz szegôdött. Az új kôszínház 1909. június 19-én nyílt meg, amikor Pa -
kots József alkalmi költeményét Feld Irén szavalta el, majd Rákosi Jenô Éjjel az
erdôn címû darabját adták elô. Nincs adatunk róla, hogy Harmos Ilona játszott
volna a darabban, illetve ha igen, mely szerepkörben láthatta ôt a közönség.
Az 1910/1911-es évadban Harmos a Városligeti Nyári Színkör igazgatójának lá -

nya, Feld Irén által alapított – Kamarajáték címmel szervezett elôadássorozatáról
el híresült – társulatot erôsítette. 1910 februárjában az Uránia Színházban volt az
elsô bemutatójuk, ahol Hartleben A jó erkölcsök címû darabja mellett Strindberg
Jú lia kisasszonyát láthatta a közönség. Utóbbiban Harmos Christel szerepét ját-
szotta.233 Akárcsak a Magyar Színházban bemutatott Bernstein-darab esetében, a
Strindberg-elôadással kapcsolatban is dokumentálni tudjuk: Kosztolányi Dezsô is -
mét látta késôbbi feleségét színpadon játszani. A bemutató után ugyanis Kiss Jó -
zsef lapjának, A Hétnek hasábjain jelenik meg a róla írt kritikája, Julia kisasszony.
Le vél a serdültebb ifjuság számára címmel. Kosztolányi ugyan nem szól Harmos
színészi alakításáról, az inast megformáló Földes Dezsôt, valamint a címszereplô
Feld Irént azonban erôsen bírálja: „Strindberg drámája pedig más. […] 1888-ban ir -
ta. Akkor még nagyon féltette és egy hosszu beharangozót irt a darab elé. Ma már
szük ségtelen ez. Csak a ligeti müvészet [a Városligeti Nyári Színkör], az Aréna-uti
de kadenczia ne magyarázná. […] Ez az inas nem tud haragos parasztságában elô -
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kelô lenni. […] Nem kemény és kegyetlen. Szemében nincs hipnotikus erô. Julia
kis asszony pedig gonosz hamisitvány. […] mindjárt ideggörcsökben vonaglik. Ez a
nô nincs magasan. Nem sajnáljuk, mikor elbukik. Nem Julia kisasszony, hanem
egy tulzó szininövendék, aki olvasta a »Julia kisasszony«-t. Sokszor Juliette, – kivág-
va egy pikáns franczia lapból – gyakran Julika és Julka s legtöbbször – egyszerüen
és magyarosan – Julcsa.”234

Mint arra már utaltunk, Karinthy Frigyes szintén írt a darabról, méghozzá a
Nyu gatban, és ô már utal Harmos játékára is: „Földessel szemben Harmos Ilona a
szakácsné szerepében meleg, pompás zsánerképet adott.”235 Az, hogy Karinthy név
szerint is kiemeli Harmost, ismételten bizonyítja: akkoriban szerelmi kapcsolat le -
hetett köztük. A korban a kevésbé ismert színésznôk méltatásának – az esetek
több ségében – ugyanis magánéleti oka (is) lehetett. Ám Az Újság tudósítója ugyan-
csak név szerint említi Harmos Ilonát: „Harmos Ilona (a szakácsné) egyszerüen,
sok természetességgel játszott és mind a három szereplô méltán rászolgált arra a
sok tapsra, amiben az Uránia nézôterét zsufolásig236 megtöltô, elôkelô közönség
ré szesitette.”237 A Pesti Hírlap kritikusa pedig Harmos korábbi szerepeire is vissza-
utal: „Egy szakácsnôt Harmos Ilona játszott meg, azzal az erôs készséggel, ame-
lyért ôt már oly régtôl fogva becsüljük.”238 Az Uránia-beli elôadást követôen, 1911
má rciusáig az Országos Zeneakadémia Kamaratermében lépett föl a társulat, és
kortárs modern szerzôk darabjait tûzték mûsorra. Harmos Ilona játszott még We -
dekind Haláltáncában – melyet Kosztolányi két jóbarátja, Somlyó Zoltán és Ka rin -
thy Frigyes fordított magyarra – mint Malchus Elfrida, D’Annunzio Az ôszi al kony
álmában mint Orséola, valamint Björnson Mikor az új bor forr címû darabjában
mint Avrikné.239 Wedekind drámájának bemutatójával kapcsolatban a Nép szava
cikkírója a következôket jegyezte meg: „Talán legjobban Harmos Ilona érezte át a
»Haláltánc« nagy mélységeit, impozáns igazságait.”240 A Björnson-elôadásról tu dó sít -
ván pedig ugyancsak Harmos alakítását emelte ki a kritikus: „A többi szereplô kö -
zül legjobban kitünt Nagy Margit bájos, finom játékával és Harmos Ilona a darab
ko mikusságainak helyes átérzésével, de a többiek is tisztességgel megállták a
helyüket.”241

Feld Irén színházi elgondolásaira szintén hatással volt a Hevesi Sándor vezette
Thália Társaság. Adatunk van arról, miszerint az akkor még növendék Harmos Ilo -
na is érdeklôdött a társulat mûködése iránt. Bánóczi László ugyanis 1907 február-
jában a következôket írta egyik, Lukács Györgyhöz címzett levelében: „Az Akadé -
miáról egy igen tehetségeset kapunk, Gellértet és Barótit, aki szintén megjárja.
Harmos mindenáron jönni akar, de már elég a nô.”242 Nem rendelkezünk informá-
cióval azzal kapcsolatban, hogy Harmos Ilona kapott-e végül szerepet, de föltehe-
tôen nem. Ennek ellenére elôfordulhat, hogy mégis közelebb került a társulathoz
– esetleg statisztaként –, mert a Színházi Hét egyik 1911-es cikkében „a Thália-tár-
saság volt mûvésznôje”-ként említik.243 A Tháliát követô Feld-féle színházban azon-
ban – mint láthattuk – már jelentôs szerepeket kapott. Rajta kívül föllépett itt még
Si monyi Mária, Gellért Lajos, Dobos Margit, Darvas Ernô, Sombár Zsigmond, Garas
Már ton, Pesti Kálmán, Saláth Etel, valamint Antalffy Sándor is. A szûk közönséget
von zó vállalkozás azonban anyagilag bizonytalan volt. 51
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Kosztolányi Dezsôvel végül nem a Magyar Színházban, nem Nagy Endrénél,
nem a Városligeti Nyári Színkörben, és nem is Feld Irénnél ismerkedett össze Har -
mos Ilona, hanem a Vígszínház egyik bemutató elôadásán vagy fôpróbáján,244 Kéri
Pál újságíró „közvetítésével”. A megismerkedés történetét a következôképpen ele-
veníti föl: „Egyszerre a jobboldal harmadik vagy negyedik sorának szélsô ülésérôl
fel állt egy férfi, nyaka köré borvörös sál volt csapva, odajött ahhoz a sorhoz,
amelyben ültem, rajtam keresztül kezet fogott a mellettem ülô fiatalemberrel és be -
szélgetni kezdtek. Nem figyeltem rájuk. Egyszerre csak a vörös nyakbavetôs férfi
így szólt a szomszédomhoz, hangosan:
– Kérem, mutasson be a húgának – s azzal már nyujtotta is felém a kezét.
– Kéri Pál vagyok, az Est munkatársa.
Szomszédommal zavartan néztünk egymásra, nevettünk.”245 Érdemes megje-

gyezni, hogy Kosztolányi húga, Mariska egészen más történetet beszélt el jóval ké -
sôbb egy Kolozsy-Csuka Jánosnak adott interjúban: „Dezsô sokat legyeskedett a
lá nyok körül már Szuboticán is […] s több lánynak udvarolt. A feleségével, Harmos
Ilonkával, Budapesten ismerkedett meg, mikor az egyik matinén elszavalta hoz-
zám irott versét. A fivéremnek nagyon megtetszett a müvésznô szavalata és igy
kezdôdött…”246 Mivel a Vígszínházas verziót több dokumentum támasztja alá, így
an nak hitelességét fogadjuk el. A megismerkedés másnapján újra találkoztak, ezút-
tal a Magyar Színházban, ám ekkor már Kosztolányi „fölényeskedett”, Harmos pe -
dig „fontoskodott”. Karinthy volt az, aki közvetített köztük, s végül mindkettôjüket
meghívta aznap estére az Apolló moziba. Harmos Ilona elbeszélése alapján mind-
ez 1910 telén történt. Sorait alátámasztja Kosztolányi Dezsô egyik levele is, mely-
ben visszautal a megismerkedésre: „Az álarcot, amit kezdettôl fogva hordtam, csak
szellôztetni akartam, hogy ne tudd meg, mennyire szerettelek téged már akkor is,
mikor a Vígszínházban elôször láttalak.”247 Hiába írja Kosztolányi, hogy akkor és
ott látta elôször késôbbi feleségét, mikor bizonyítani tudjuk, hogy 1907-tôl több al -
kalommal is elôtte szerepelt a nô a színpadon, valamint számos, csak szûkebb
körök által látogatott fórumon – köztük az alternatív színjátszás különbözô mû -
helyeiben – is megfordultak mindketten.
Alternatív fórum volt Bárdos Artúr Új Színpada is. Az eleinte Feldnél is játszó és

rendezô, majd önálló társulatot létrehozó Bárdos Színjáték címû lapjában (1910–
1911) állandó szerzô volt Karinthy, de fôleg Kosztolányi. Mindketten érdek lôd tek
a rendezôként debütáló egykori újságíró színházról vallott nézetei iránt, il letve
korábban már kitértünk arra is, hogy Bárdos Kosztolányi Lótoszevôk címû mesejá-
tékát szintén mûsorra akarta tûzni. A társulat alapítójának személye tehát to vábbi
összekötô kapocs lehetett Karinthy, Kosztolányi és Harmos Ilona között. 1912 ele-
jén ugyanis a színész–rendezô magasabb gázsit kínálva átcsábította a Feld Irén-féle
társulat tagjait saját vállalkozásához, az Új Színpadhoz. „Gellért Lajos, Si monyi
Mária, Harmos Ilona, Somlár Zsigmond egész életében szívesen vállalkozott csak
szûk közönségréteget érdeklô mûvek eljátszására” – tudósít a 2001-es szín ház -
történeti kézikönyv.248 A szintén kísérletezô jellegû színház az Aréna út és a Dem -
binszky utca sarkán, a Vasas Székházban kapott helyet. Már januárban olvas ha -
tunk híradást az új vállalkozás elindulásáról: „Az Uj Szinpad komoly irodalmi prog-
rammja és modern kulturális törekvései révén az összes szinházak közül legköze-



lebb fog állani a fölvilágosodott munkássághoz. […] A társulat eddig szerzôdtetett
tagjai a következôk: Judik Etel, a régi »Thália Társaság« ismert hôsnôje, Har mos
Ilona, a Magyar Szinház volt kiváló tagja.”249 A Népszava cikkírója akkor még feb -
ruár 24-i nyitóelôadásról szólt – a bemutatandó darab megnevezése nélkül –, ám
vé gül 1912. március 13-án mutatkoztak be elôször: Krúdy, Vámos Árpád és
Schnitz ler – A bátor Kasszián, Karinthy Frigyes fordításában – darabjait adták. Ezt
kö vetôen (március 20-án) Herman Heijermans Mari címû cseléddrámáját tûzték
mû sorra, melyben Harmos Ilona is szerepet kapott.250 Április 6-án Schnitzler Iro -
dalom címû darabja került elôadásra, méghozzá nemcsak Harmos szereplésével,
ha nem az ô fordításában is.251 A fordítói munkában esetleg Kosztolányi Dezsô is
köz remûködhetett, aki ekkor már szerelmi kapcsolatban állt Harmossal, és több
drá mafordítását is játszották a Magyar Színházban és a Nemzetiben.
Az Új Színpad 1912. május 4-én tartott Strindberg-estjérôl – mely utolsó elôadá-

suk volt – tudjuk még, hogy szerepelt benne Harmos Ilona:252 a Hattyúvérben
Hattyú vér anyját, A halál küszöbén címû mûben pedig Adélt alakította.253 A díszle-
tet Gulácsy Lajos festette, aki további Bárdos-rendezéseknél is vállalt díszlet- és jel -
mez tervezést. Kosztolányi ezt az elôadást szintén látta, kritikát is közölt róla A Hét
hasábjain, még a bemutató idôpontjában.254 Bárdos vállalkozását eredetileg a szak-
szervezeti mozgalom támogatta, akárcsak pár évvel korábban a Thália Társaságot.
Mi vel azonban a szakszervezeti tagok – akiknek jegyeit megvették – nem igazán
lá  togatták az elôadásokat, az anyagi bevétel is elmaradt. A nyár folyamán a társu-
lat vidéki körútra ment, októbertôl pedig Kövessy Albert vette át a vezetést.255 Har -
mos Ilona egy Kosztolányihoz írt levelében a következôképpen kommentálja az
ese ményeket: „Mit szólsz azokhoz a piszok Bárdosékhoz, hogy eladtak bennün-
ket. Ha tudnád, hogy mi lesz ott? [O]perett, magánszám, uzsora természetesen kö -
zülünk aligha megy oda valaki”.256

Ám az Új Színpad megszûnését követôen is beszélhetünk olyan Bárdos-rende-
zésrôl, melyben Harmos Ilona fôbb szerepet kapott. 1913 áprilisában a Nyugat
matinéján, a Fôvárosi Orfeumban mutatták be Balázs Béla A szent szûz vére és A
kék szakállú herceg vára címû misztériumait, valamint – a szünetben – Bartók Béla
„legújabb” zongoradarabjait, köztük az Allegro barbarót.257 A kudarccal végzôdött
elô adás szereplôi között Harmoson kívül Kürti Józsefet, Simonyi Máriát és Tarnai
Je nôt találjuk. Harmos Ilona ezúttal nem kisebb szerepet alakított, mint Juditot A
kék szakállú herceg várában, melynek szövegét éppen Bárdos hozta le a Színjáték
ha sábjain. A színháztörténeti szakirodalom értékelése alapján a bemutató sikerte-
lenségének oka az volt, hogy a társulat „nem tudott megbirkózni a rövid próba -
idôszak alatt Balázs szimbolista, a magyar népballada tónusát követô stilizált szín-
padi játékával.”258 Maga Balázs ugyancsak említi az esetet naplójában, ahol kitér
Harmos alakítására is, erôsen bírálva azt: „Aztán jött a fôháború. Misztériumaim
matinéja. Jól van, mondja Ignotus, de nekem kell az egészet adminisztrálnom, és
enyém a felelôsség. 500–600 korona deficit is lehet. […] Hazudtam, hogy van
anyagi fedezet, holott nem volt, de nekiláttam. Hajmeresztô akadályok voltak. Elô -
ször nem kaptunk színházat. Végre az Orfeumnál voltunk. […] Színészek keresése.
Az tán díszletek. […] Összekölcsönzött szônyegek és vadbôrök a Szent Szûz vére
szá mára, melyeket magunk aggatunk. És az utolsó éjszaka festettünk egy orfeumi
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díszlet hátára egy részeg cseh díszletezô, Gulácsi [sic!] és én 7 ajtót a Kék sza kál lú -
nak, melyeket azonban nem szabadott kivágni […] A színpadot különben nappali
elôadásnak nem lehet eléggé elsötétíteni. A Galilei-körtôl kaptunk valami klottot
kölcsön. Kosztümöket a Nemzetitôl, a Minisztérium engedélyével. A premier reg-
gelén érkeztek meg, és egyszer sem próbálta fel senki. […] Nem volt kórusunk. Az
Eötvös-kollégiumba mentem fiúkat kérni!! […] Néhány zeneakadémista is jött. 10
nap alatt kellett megtanulni a szerepet. […] Harmos Ilona nem értette Judit szere-
pét, és szörnyû volt. […] Bárdos, a rendezô nem tudott rendezni.”259

A Nyugatban mindössze egy rövid összefoglaló jelent meg az eseményrôl – az
is csak A Nyugat hírei rovatban –, melyben diplomatikusan hallgatnak a kudarcról:
a dicsérô szavak mellett egyedül az elôadás „kényszerû fogyatkozásai”-t említik. A
tudósításból azonban érdemes hosszabban idéznünk, innen szerezhetünk ugyanis
tudomást a matiné többi szereplôjérôl: „A rendezéssel Dr. Bárdos Artur fáradt, a
Kékszakállú díszletét Gulácsy Lajos festette, az egyes szerepekbe Harmos Ilona,
Simonyi Mária és (a szinlapon hirdetett Coulement Edith grófnô helyett) Hollós
Rózsi, Kürthy József, Tarnai Ernô és Fehér Gyula vitték bele tudásukat és lelkese-
désüket s a két darab közt Bartók Béla játszotta el […] újabb zongoradarabjait. A
misztériumok elôtt Ignotus fejtegette néhány szóval az új tragédiáról való felfogá-
sokat.”260 A korabeli kritikákból kiderül: Harmos Ilona színésznô neve nem volt túl
is mert a közönség (és az újságírók) körében.261 Az elôadáson jelen lehetett azon-
ban Kosztolányi Dezsô is, s talán ô írta a Világ címû napilapban megjelent szí-
nikritikát, melyben Harmos játékáról (különösen Balázs naplójával szembeállítva)
már-már túlzó dicséretet olvashatunk: „A másik dráma, a »Kékszakállu herceg«, hala-
ványabban hatott a szinpadon, fátyolos, légies misztikuma kézzel megfoghatatlanabb
és ezért, ugy látszott, nehezebben reprezentálható a nézôk elé. Judit szerepében
Halmos [sic!] Ilona szép intelligenciával vezetett játéka, melylyel szavai, gesztusai a
darab lelkéhez simultak, nagyon kimagaslott és mindvégig érzékeltetôje volt annak,
hogy fent a szinpadon egy ujfajta, szokatlan költôi stilus formáinak szárnybontogatá-
sa kezdôdik.”262 A szabadkômûves orgánum belsô munkatársaként Kosztolányi rend-
szeresen szerepelt cikkeivel a színházi rovatban, ezenkívül „ma gánéletileg” is érintve
volt. A cikk szellemisége szintén azt támasztja alá, hogy ô a szerzôje az idézett szö-
vegnek, ugyanis a modern szabad színházak új mûvészi törekvései mellett emel
szót.263 Mint a Színjáték címû lap egyik szerzôje, Bárdos híveként mutatkozott, vala-
mint tudjuk, hogy Hevesi újító kísérleteit ugyancsak mél tányolta. Harmos nevének
elírása pedig azért nem cáfolja Kosztolányi szerzôségét, mert a szövegben több tollhi-
ba is akad, amiért inkább a szedô felületessége okolható. Érdemes végül arra is utal-
nunk, hogy Harmos Ilona visszaemlékezése szerint talán a Kékszakállú elôadását
követôen ismerkedett meg Ady Endrével. Egy felôl maga is bizonytalan ebben – rá -
adásul 1909–1910-re teszi az elôadás idôpontját, ami nyilván téves –, másfelôl az Ady -
val való ismeretsége mindenképpen még a Kosztolányival való viszony elôtt történt.
Mint arra már egy korábbi alfejezetben utaltunk, esetleges férfi-nô szimpátia is kiala-
kulhatott Ady és Harmos kö zött, tehát semmiképpen sem találkozhattak olyan elô -
adáson, ahol Kosztolányi las san már mint vôlegény van jelen, és írja a kritikát.264

1913-ban egy másik kísérleti jellegû vállalkozásban is szerepet kap Harmos
Ilona. Április 6-án a Galilei Kör elôadatta Németh Andor – aki egyben a kör alel-
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nöke is volt265 – Veronika tükre címû „drámai formában megírt hitvitáját” (misztéri-
umjátékát avagy „egyfelvonásos legendáját”), melyet egy, a Vigadó termében fölál -
lí tott kis ideiglenes színpadon sikerült a közönség elé vinni. A Galilei Kör 1908
ôszétôl „a Szabadgondolkodók Magyarországi Egyesületének fiókegyesületeként
kez dett mûködni, élvezte a Társadalomtudományi Társaság szellemi és a sza bad -
kômûvesség anyagi támogatását.”266 Tagjai az akkori modern mûvészet és szellemi-
ség hívei voltak, és fölléptek a konzervatív, nem egy esetben klerikális megnyilvá-
nulások ellen. Mivel a darab vallási témájú volt – a szûzen fogantatás témáját dol-
gozta föl, ábrázolva egyúttal a keresztény vallási fanatizmust, egy beteg paraszt-
lány történetében –, így több konzervatív fórum is elítélte Németh munkáját. Maga
Né meth Andor visszaemlékezéseiben megírja, hogy elôször a Vígszínház akarta
be mu tatni, ám amikor a Pesti Hírlap egyik újságírója elmesélte cikkében a tartal-
mat, az Apponyi Albert fülébe jutott.267 Nemcsak a Vígszínház hátrált meg ezt köve-
tôen, hanem más intézmények is: „a fôvárosi színházak: a Magyar Színház, a Nép -
opera, a Fôvárosi Orfeum rövidebb-hosszabb habozás után sorra visszaadták a
szö veget, nem mertek ujjat húzni a hivatallal és a vallásos közönséggel. Schreiber
rend ôrfôkapitány, az erkölcsrendészeti osztály vezetôje azzal fenyegetôzött, hogy
nem fogja megengedni a darab bemutatását.”268

A címszerepet játszó Gombaszögi Frida azonban ragaszkodott a szerephez („én
ezt a darabot bárhol kész vagyok eljátszani, akár egy csûrben is”), így sikerült vé -
gül a Vigadóban elôadatni. A bemutató a Galilei Kör márciusi ünnepségének kere-
tei között valósult meg: a megnyitót Tarnovszky Sándor tartotta, azt követôen Ady -
nak erre az alkalomra írt forradalmi versét, a Véres panorámák tavaszán-t adta elô
Gellért Lajos,269 utána Polányi Károly mondott ünnepi beszédet; majd Medgyaszay
Vil ma adott elô három Ady-dalt, valamint egy dalt Vajda Jánostól is, Henri Becque
szonettjével együtt; végül pedig a Németh-darab került mûsorra. Gombaszögi part-
nerei között volt Tarnai Ernô (a férfi fôszerepben), Gellért Lajos, Darvas, Pesti és
Fe renczyné mellett Harmos Ilona, aki egy hónappal késôbb már Kosztolányi De -
zsô felesége lett.270 A rendezô Bárdos Artúr volt, aki – még a bemutató elôtt – a
Nyu gatban vitacikket írt a mûrôl, védelmére kelve Németh Andornak: „A vallás és
az erkölcs, vagy esetleg a valláserkölcs nevében üldöznek most szinházról-szin-
házra egy kis szindarabot, melynél vallásosabb és katolikusabb – tömjénfüstösebb,
misztikusabb, hivôbb – régen íródott a mi hitviták iránt meglehetôsen közömbös
idônkben. Hogy nem szigorúan dogmatikai alapon, hanem Renan-i felfogással
mu tatja meg egy legenda keletkezését: hihetetlen, hogy ezen ma még, annyi évvel
a »Jézus élete« után, meg lehet ütközni. A darab egyebekben – minden jóhiszemû -
séggel tanusítom – nemhogy vallásellenes, de egy legenda keletkezésének noha
pszikológiai, sôt pszikoanalitikai, de mindenképpen elhitetô, igazoló és hittel meg-
gyôzô alapot állít.”271 Bárdos cikkét követôen – jegyzetként hozzáfûzve – Ignotus
né hány sora is napvilágot látott, aki ugyancsak kiállt a mû mellett, „egy tehetséges
ember sokat igérô, magában is erôs munkájának” tartván azt. Ignotus ezenkívül
még a szabad színházak mellett is kiállt, támogatva egyúttal Bárdos törekvéseit
is.272 Érdemes szólnunk még egy további méltatóról – a kritika két nappal a bemu-
tató után látott napvilágot –, aki magánéletileg is „érintve volt” a történetben:
Kosz tolányi Dezsôrôl. Föltehetôen ô a szerzôje annak a névtelen cikknek is, mely
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ek kor jelent meg a Világ hasábjain, s a következôket tartalmazta: „Németh Andor
egyfelvonásosát végre láttuk: a Vigadó zsufolásig tele terme tapsolt neki. Ha nem
elôzték volna meg néma harcok és sunyi orvtámadások, akkor nyugodt hangon le -
hetne irni róla, de – különösen az ellenpárt aknamunkája – megváltoztatta szem-
szögletünket, a politika forró levegôje lebeg a darab fölött s polémiára csábit.
Micsoda vallásellenes van e darabban? Harangzugást hallunk, husvéti zászlók len-
genek, a bucsusok ájtatos éneke szürôdik a szinpadra. A katolicizmus e nehézilla-
tu és mámoritó varázskörében áll a hôsnô, egy beteg parasztlány, aki a szeretôjé-
nek megesett és gyereket vár. Vas-Simonyban játszódik a darab, 1532-ben. Ebben
a korban a vallás eleven erô volt, misztériumának szálai belenyultak az emberek
egyéni életébe s ott egy különös, zavart gombolyaggá bogozódtak a földi fájdal-
makkal, a pszyhe nyugtalan, bizonytalan és tétovázó megrebbenésével. […] Né -
meth Andor, akitôl néhány finom és igen mélyrôl jött verset olvastunk, ebben a kis
skiccében is poéta. Érzékeny és ideges: van stilusérzéke. A magyar motivumokat
ügyesen hangolja össze egy beteg lélek analizisével.”273 A cikkbôl kiderül, hogy
szerzôje – azaz föltételezhetôen Kosztolányi – ekkor még szimpatizál a Kör újító
eszméivel, ám ezt a 48-as hagyomány forradalmiságához társítja: „A közönség igen
lelkesen és értô szeretettel fogadott minden számot s meg tudta bocsátani azt is,
hogy a terem akusztikája igen rossz és a Galilei Körnek – egyelôre – kényelmetlen
katakombákba kell menekülni, a reakciósok ellen, akik a márciusi tüzet csizmasa-
rokkal akarják eltaposni.”274 Németh Andor végül sikeres bemutatóról számolt be
me moárjában: „Az elôadás simán, minden incidens nélkül folyt le. Utána Jászai
Ma ri, aki az elsô sorban ült, feljött a színpadra, és ott megcsókolta a homloko-
mat.”275 A Galilei Kör ezt követôen vidéki turnéra is indult a darabbal, melynek el -
sô állomása Nagyvárad volt.276

(folytatjuk)
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VAJDA MIHÁLY

Védekezés az emlékezés ellen

Nietzsche írja egy helyen – elég ismert hely: a Genealógia második értekezésének
el sô pontja, itt elég szabadon fogom értelmezni –, hogy feledékenység híján bol -
dog ság, vidámság, remény, büszkeség és jelen lehetetlen lenne. A feledékenységet
az embernek csak egyetlen estben kell felfüggesztenie; nevezetesen akkor, ha ígé-
retet tett. Az ember képes is erre, képes kell, hogy legyen erre, mert ô az egyetlen
olyan állat, melynek szabad ígéretet tennie. De ettôl az egyetlen esettôl eltekintve
az ember számára tulajdonképpen áldás a feledékenység, csakis a feledékenység
ered ményeképpen lehet ugyanis helye az újnak.
Nietzschével kezdtem, de nem róla, nem a nietzschei gondolatról akarok be -

szélni, hanem W. G. Sebald írásait szeretném szemügyre venni – a tudatomban
mint  egy folyamatosan elevenen tartva emlékezés és feledés viszonyának nietzschei
elemzését. Nincsen ebben semmi meglepô: aki ismeri Sebald munkáit, tudja: az



em lékezés, a múlthoz való viszony, az így vagy úgy elfelejtett múlt áll egész mun-
kásságának középpontjában.1 „Ne bántsátok a végsôt: az emlékezést” – ez a mot-
tója Sebald második szépirodalmi munkája, a Kivándoroltak elsô novellájának, vagy
akár fejezetnek is nevezhetjük. Nem gondolom, hogy ezzel az ugyancsak hang -
súlyos és hangsúlyos helyre helyezett mondattal Sebald ellentmondana Nietzsché -
nek. Nietzsche az idézett helyen megítélésem szerint az emlékezet fontosságát ál -
talában talán tagadja, azt azonban semmiképpen sem, hogy a személyiség a maga
jelenét csak a múltjából értheti meg. Azt állítja – nem tudom, lássam be, hogy tény-
leg nem tudom, csupán ezt állítja-e, de egész ugyancsak sokszínû gondolatvilágá-
ba ez igenis belefér –, hogy aki képtelen a felejtésre, az sem boldog, sem vidám
nem lehet, az fel kell, hogy adjon minden reményt, s an nak nem lehet jelene. Szó -
val azt állítja, hogy felejteni igenis tudni kell, ami távolról sem azonos azzal, hogy
a legjobb fátylat borítanunk a múltunkra. Nem gondolom, hogy Sebald ne tudná,
milyen fontos a felejtés képessége. De ôt nem ez iz gatta. Ô máshonnan kö zelítette
meg az ember személyiségét, s – mint majd látni fog juk – nemcsak az egyes ember
személyiségét, hanem a kollektív tudatot is. Se baldot – most átfogalmazom kér-
désfeltevését – a gyökértelenség izgatta, melynek mi benlétét önmagán tapasztalta
meg. Aki pedig elvesztette múltját, vagy ha teljesen el nem is vesztette, de múltja
betemetôdött, az reménytelenül gyökértelen lesz, és persze az is marad, ha nem
kísérli meg visszaszerezni a maga múltját, ahogyan ô tette.
A Kivándoroltak négy novellája – négy fejezete – egy-egy olyan emberrôl szól,

aki a szó szoros értelmében kivándorolt. Elhagyta szülôhazáját, és másutt telepe-
dett le. A négy közül három zsidó, ami talán nem véletlen; ahogy zsidó A Sza tur -
nusz gyûrûi egyetlen kivándoroltja is, és természetesen zsidó Austerlitz is, az
Austerlitz hôse. Tényleg nem hiszem, hogy ez véletlen lenne. Nem mintha Sebald
fi loszemita lett volna, vagy valami különös viszony fûzte volna a zsidókhoz. A so -
kat elmélkedô író, ha jól emlékszem, könyveiben egyetlen szót sem ejt a zsidókér -
désrôl. Kivándoroltjai azért zsidók, mert Sebald az elûzöttekrôl beszélt, s a Sebald
regényeinek idejében szülôhazájából, vagy ha éppen máshonnan, akkor is szülô -
ha zája kezdeményezéseképpen, fôképpen nekik kellett elmenekülniük. Hogy Se -
bald úgy gondolja-e, hogy az elûzetés mint sors még csak felfokozza a gyökérte-
lenséget, azt nem tudnám egyértelmûen állítani; csak egyetlen közvetlen bizonyí-
tékom van rá. A Kivándoroltak egyetlen nem zsidó figurája, egy bizonyos Ambros
Adelwarth, az író rokona, aki még jóval Sebald születését megelôzôen vándorolt ki
Amerikába. S jóllehet, nem állítanám, hogy az öreg Adelwarth ne vált volna végül
is öregkorára Amerikában gyökértelenné, de határozottan nem úgy, hogy múltja
be temetôdött volna, hogy elfelejtette volna múltját. Egy másik öreg rokon mondja
ró la: „Adelwarth bácsinak ugyan csalhatatlan emlékezete van, de valahogy nincs
meg neki hozzá az emlékezés képessége.”2 Naplójában meg, melyet Sebaldnak
mód jában volt elolvasni, a következôket olvassuk: „Az emlékezés, teszi hozzá egy
utó iratban, valamiféle butaságnak tûnik nekem. Nehéz és szédülôs lesz tôle az em -
ber feje, mintha nem is az idôk árjaira pillantana vissza, hanem a mélyen alatta le -
vô földre tekintene le azoknak a tornyoknak az egyikébôl, melyek az égbe vesz-
nek.”360



Mindenekelôtt arról a festôrôl, Max Ferberrôl szeretnék beszélni, akivel Se bald
Manchesterben ismerkedett meg.4 Amikor a festô Sebaldnak elôször beszél életé-
rôl, csak Angliába érkezésétôl kezdve vázolja azt, s a korábbi életszakaszokra vo -
natkozó kérdésekre csak kelletlenül válaszolgat. De már ebben az életszakaszban
is figyelemreméltó történeteket hallunk tôle, ami valahogy összefüggeni látszik az
em lékezetét illetô problémákkal, és az elbeszélésben ugyancsak hangsúlyos helyet
kapnak. Ferber soha nem hagyta el Manchestert, ifjúkora óta csak egyszer vállal -
ko zott külföldi utazásra, két évvel az elbeszélését megelôzô nyáron, amikor Col -
marba, majd Baselen keresztül a Genfi-tóhoz utazott. Colmart persze Grünewald
mi att kereste fel, aki képes volt „a végtelen lelki szenvedés ábrázolására”.5 „Amikor
úgy érzi az ember, hogy a végsô határhoz ért, mindig vannak további kínok. Nincs
az a mélység, amelynél ne zuhanhatnánk mélyebbre. Annak idején Colmarban,
mond ta Ferber, mindent a legpontosabban láttam magam elôtt, hogy hogyan kö -
vetkezett egyik a másikra, és mi volt utána. Az emlékezetfolyam, amelybôl ma már
nem sokat tudok felidézni, azzal kezdôdött, hogy eszembe jutott, hogyan kerített
ha talmába néhány évvel azelôtt, egy péntek reggel egy számomra addig teljesen
is meretlen fájdalomroham, amelyet akkor éppen egy porckorongsérv váltott ki.”6

Bármily szívesen tenném, nincsen idôm a történetet minden részletében tovább
me sélni. Két dolog volt feltûnô számomra az eddigiekben: az egyik, hogy Ferber
valamiért, nem tudjuk miért, fontosnak tartja megemlíteni, hogy pénteken reggel
kapta a porckorongsérvet. Ez muszáj, hogy jelentsen valamit, még ha soha nem is
fog kiderülni, hogy mit. Utal valamire. A másik, hogy a végtelen lelki szenvedés –
a természetesen borzalmas fájdalommal járó, de mégis – egy testi szenvedést, a
porckorongsérvet idézi fel neki. Hangsúlyozom: nem érdekes, hogy vajon a leírást
Sebald konstruálta meg ily módon, vagy maga Ferber – tényleg mindegy, hogy
hogyan hívták – mesélte így. Sebald számára az a fontos, hogy az Isenheimi oltár
elôtt beinduló emlékezetfolyamból Ferber nemcsak nem tud sokat felidézni,
hanem hogy amit fel tud idézni, az valamiképpen félrevezeti Sebaldot és félreve-
zet bennünket. Biztos, hogy nem a porckorongsérvrôl van szó – valami egészen
másról. Ferber tovább mesél; Colmarban már tudja, hogy valami lényegesebbnek
kellene elôbukkannia. „[E]lkezdtem emlékezni, és valószínûleg az emlékezés mi att
született meg bennem (…) az elhatározás, hogy továbbutazom a Genfi-tó hoz,
hogy ott felkutassak egy szintén régóta eltemetett emléknyomot, amelyet azelôtt
soha nem mertem megbolygatni.”7 A svájci táj azután harminc évvel azelôtti képe-
ket és eseményeket idéz fel benne; volt bennük valami fenyegetô is – mondja. A
Grammont csúcsa jelenik meg lelki szemei elôtt. „Egy derûs augusztusi napon, dél-
tájban apám mellett feküdtem ezen a csúcson…”8 Nem folytatom, s nem is szük-
séges. Hiszen megérkeztünk. Ferber elôször említi apját Sebaldnak. Valami azon-
ban még hátráltatja a lényeges emlékek teljes feltárulását. Újra megmássza a Gram -
mont csúcsát. Ott találkozik egy lepkegyûjtôvel. „Arra azonban már nem emlék-
szik, mondta Ferber, hogy a lepkegyûjtôvel együtt ment volna le a hegyrôl; egyál-
talán, teljesen kiesett az emlékezetébôl, hogyan ment le a hegyrôl, és hogyan töl-
tötte utolsó napjait a Palace-ban, mint ahogy az Angliába való visszatérésére sem
em lékszik. Hogy mi okból és milyen mértékben terjeszkedett szét agyában az em -
lékezetnélküliség lagúnája, az mindmáig rejtély, bármennyit törte is rajta a fejét.”9
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Holott most már tudnia kellene – de ezt én mondom és nem Sebald, s valószínûleg
nagy szamárság. Bár még ez sem egészen bizonyos. Ferber ugyanis valamilyen ér -
telemben mindig is tudatában volt annak, amit nem akart tudni, s amit rejtélynek
te kint, azt összefüggésbe hozhatná azzal, amit tudottan nem akar tudni. Annál is
in kább, mert mindazt, amit Sebaldnak nem mondott el, az író valami magazinból
tudta meg. De persze ez sem pontos. A magazinból tudta meg a tényeket, Ferber
származását, hogy a szülei elintézték, hogy ô az utolsó pillanatban elrepülhessen
Angliába, a szüleit meg aztán a nácik elvitték és megölték. S ez az, amit Ferber is
tud. Ezek azonban nem a festô emlékei, végképpen nem emlékképek.
„[M]iféle gátlások és szégyenkezés akadályozott meg bennünket abban, hogy

Ferber származására tereljük a beszélgetést.” – írja Sebald.10 Hosszú idô után újra
el megy Ferberhez, aki elkezd beszélni. „Azok a töredékes emlékképek, amelyek
en gem kísértenek, olyanok, mint a kényszerképzetek. Ha Németországra gondo-
lok, úgy érzem, mintha az ôrület bujkálna bennem. És valószínûleg ezért nem
mentem vissza soha többé Németországba, nehogy bebizonyosodjon, hogy való-
ban ôrült vagyok. Én Németországot, ezt tudnia kell, visszamaradt szétrombolt or -
szágnak, valahogy senki földjének látom, ahol olyan emberek élnek, akiknek az
ar ca egyszerre tûnik gyönyörûnek és rettenetesnek. (…) Lehetséges, folytatta Fer -
ber, hogy a nyelvnek az elvesztésével vagy elhalásával [Angliába érkezése óta so -
ha nem beszélt ugyanis németül – V. M.] függ össze az is, hogy emlékeim csak
nyolc- vagy kilencéves koromig nyúlnak vissza, és hogy az 1933 utáni müncheni
idô szakból is csak a felvonulásokra, gyûlésekre és díszszemlékre emlékszem,
amelyekre, úgy tûnik, mindig volt valami alkalom.”11 „[M]élységes szégyenérzettel
vet tem tudomásul, hogy én nem tartozom közéjük.”12 „[É]s amirôl nem tudtunk be -
szélni, arról egyszerûen hallgattunk13 (…). Arról, amit a dolgok állásának neveztek,
egyedül Leo bácsi, anyám ikertestvére beszélt idônként nyíltabban, (…) de szava-
it többnyire helytelenítés fogadta.”14 „Különös módon, mondta Ferber, a Leo bácsi-
val eltöltött würzburgi délután csak néhány hónappal ezelôtt jutott újból eszébe”.15

„És közben fokozatosan felidézôdött bennem az a würzburgi nyári nap, a visszaút
Münchenbe, a szülôi ház mind elviselhetetlenebbé váló hangulata, és a fokozato-
san mindenre ráboruló hallgatás.”16 Emigrációja pillanatából az oberwiesenfeldi re -
pülôtéren a szüleit nem tudja felidézni. „Ezzel szemben magát a repülôteret egé-
szen pontosan látja maga elôtt.”17 „[Ú]gy látom, hogy egész életemet, an nak legap -
róbb részleteire is kiterjedôen, nem pusztán szüleim elhurcolása határozta meg,
ha nem az a késedelem és halasztás is, amellyel a kezdetben hi he tetlennek tûnô
ha lálhírük megérkezett hozzám és annak abszurd jelentése lassanként tudatosult
bennem.”18

Az emlékek ezen lassú feltárulásának vagy teljes egészében fel nem tárulásá-
nak történetét nem folytathatom tovább. Azt azonban még el kell mondanom,
hogy Sebald megkapja Ferbertôl édesanyja feljegyzéseit. Ennek hatására elutazik
Bad Kissingenbe, s a zsidótemetôben tett látogatása után ezt jegyzi fel: „azt érez -
tem, hogy a németek szellemi ínsége és emlékezetvesztése, amely itt engem körül-
vesz, meg az az ügyesség, ahogyan kipucoltak innen mindent, lassan kezd megôr-
jíteni.”1962



A németek szellemi ínségérôl és emlékezetvesztésérôl lesz majd még szó.
Elôbb azonban röviden szeretnék Austerlitzrôl beszélni, aki kivándorlása elôttrôl
nem csak emlékképeket nem tudott felidézni magában, hanem a tényekkel sem
volt tisztában. Ha jól sejtem Sebald utolsó, Austerlitz címû regénye mifelénk a leg -
is mertebb, rövidebbre fogom hát a vele kapcsolatos megjegyzéseimet. Austerlitz
gye rekkorában, amelyet valamilyen walesi vagy angol néven valahol Wales-ben
töltött, s azok édes gyermekének hitte magát, akiknél élt, „a bala-i paplakban eltöl-
tött egész idô alatt nem szabadultam meg attól az érzéstôl – mondja –, hogy vala-
mi nagyon kézenfekvôt, voltaképpen nyilvánvalót rejtegettek elôttem.”20 Az eltö-
rölt, betemetett emlékek azután kezdtek csak igen lassan felszínre kerülni, hogy
már tudatták vele származásának titkát, hogy ugyanis a nácik elôl egy gyerek -
transzporttal érkezett Angliába, ahol is a bala-i pap és felesége magukhoz vették.
Igazán azt találtam érdekesnek, hogy emlékeinek drámai feltárulása mindkét eset-
ben egy meghatározott helyhez kötôdött. Elsôként Angliába érkezésének képe
bontakozik ki lelki szemei elôtt, a Liverpool Street pályaudvar felszámolt Ladies
Wai  ting Roomjában. „Igen, és nemcsak a papot láttam és a feleségét, mondta
Austerlitz, hanem a kisfiút is, akiért jöttek (…), felismertem, a hátizsákról, és elô -
ször emlékeztem vissza, amióta csak az eszemet tudom, saját magamra abban a
pil lanatban, amikor megértettem: ebben a váróteremben lehetett, hogy több mint
fél évszázaddal korábban megérkeztem Angliába.”21 Austerlitz át tudta lépni, arra
kényszerült, hogy átlépje a küszöböt, melyet mindeddig nem mert átlépni. A
pályaudvar már átépítés alatt álló, szétvert nôi várótermében, azon a helyen, ahol
az idegenbe érkezés sokkélménye nyilvánvalóan mélyen belevésôdött emlékeze-
tébe, nem volt képes tovább hárítani. Most már tudja, hogy „mindig azon igyekez-
tem, hogy lehetôleg semmire ne emlékezzem, és mindent nagy ívben elkerüljek,
ami így vagy úgy számomra ismeretlen származásomra utalt (…), egyre kifinomul-
tabbá fejlesztettem hárító mechanizmusomat.”22 Egy hely azonban, melyet minded-
dig bizonyára messze ívben elkerült, s amely most a maga szétdúlt pôreségében
nem engedte tovább hárítani, beindította az emlékezést. „Csak arra emlékszem –
meséli tovább –, hogy amikor a kisfiút a padon ülve megláttam, valami tom pa ká -
bulaton keresztül tudatára ébredtem a rombolásnak, amit elhagyatottságom a sok-
sok eltelt év alatt okozott bennem, és hogy rettenetes fáradtság fogott el arra a
gon dolatra, hogy valójában sosem éltem vagy hogy csak most születtem meg, úgy-
szólván a halálom elôtti napon.”23 A felismerés egyrészrôl rettenetes volt, tény leg
halált hozó is lehetett volna. De Austerlitz nem tudott többé az emlékezés ellen
védekezni. S minthogy az mégsem vezetett halálához, egy új élethez vezette el ôt.
Mert csakis így vált lehetôvé, hogy ez az elsô sokkszerû emlékfelismerés tulajdon-
képpen elvezesse ôt Prágába, és visszaadja neki egész prágai gyerekkorát.
„[L]assacskán megértettem, milyen rettenetes, hogy még a legkisebb feladat

vagy tennivaló is, például egy fiók telepakolása különféle dolgokkal, meghalad-
hatja az erônket (...). Már ott éreztem a homlokom mögött a pokoli tompaságot,
ami a személyiség leépülését megelôzi, s az a sejtés fogott el, hogy valójában sem
emlékezetem, sem gondolkodási képességem s voltaképpen létem sincs.”24 –
mond ja Austerlitz az emlékeinek feltárulását megelôzô idôrôl.

*
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De vajon mit, illetve miket jelent ennek párhuzamosa, az emlékezet, a gondolko-
dási képesség s a lét hiánya egy kollektívum esetében? Csak kérdezem. A kollek-
tívum élete, ha érdemes ilyenrôl egyáltalában beszélni, nem hasonlítható az eleven
egyed életéhez. Az érzésem az, hogy a németség esetében a felejtés keleten fôként
valami negatívat, nyugaton inkább valami pozitívat hozott. Nagyon is értem Se -
baldot, amikor azt mondja – már idéztem –, hogy „azt éreztem, hogy a németek szel -
 lemi ínsége és emlékezetvesztése, amely itt engem körülvesz, meg az az ügyesség,
ahogyan kipucoltak innen mindent, lassan kezd megôrjíteni.”25 De mind  ez szükség-
képpen mást jelentett valakinek, aki megmaradt németnek, s ezért nem volt képes
Németországban megmaradni, mint annak, aki ezt az állapotot kí vülrôl nézi. S azt
szeretné, ha az ô saját nemzete nem azon dolgozna, hogy fényesre szidolozza nem
olyan nagyon dicsô múltját, hanem ha már nem képes önkritikusan tekinteni ön -
magára, s feldolgozni a múltját – képes erre egy nemzeti közösség egy általában? –,
akkor legalább megtanulna felejteni.

*

1977 elôtt csak a keleti Németországban jártam. Ha jól emlékszem, három al ka -
lom mal, de nem állítanám, hogy e kirándulásaim során egy pillanatig is jól éreztem
vol na magam. Nem hiszem, hogy csak kétségtelenül meglévô elôítéleteim ered-
ménye volt kitörölhetetlen szorongásom. Nem mintha bántott volna bárki is, de az,
hogy az NDK fegyveres testületeinek egyenruhája erôteljesen emlékeztetett a Wehr -
 macht egyenruhára, már elég volt ahhoz, hogy felszínre hozza az 1944-45-ös rossz
emlékeimet; arra, hogy erre az egyenruhára egyáltalán emlékszem, csak ott kint jöt-
tem rá; annak idején ugyanis nem a németektôl, hanem a nyilasoktól féltem. 
Sok apróság bosszantott ezen alkalmakkor az NDK-ban, de csak egyetlen eset-

re emlékszem, amikor valaki igazán méregbe hozott. Négyesben voltunk, egy bol-
gár vendéglôben akartunk ebédelni. A bejáratnál utunkat állta egy „Direktor” feliratú
kitûzôt viselô egyén, kikérdezett szándékainkról – hát mit is akarhat a vendég egy
vendéglôben?26 –, majd engedélyt adott rá, hogy megebédeljünk, de figyelmezte-
tett, hogy elôször be kell tennünk a kabátokat a ruhatárba, csak azután foglalha-
tunk helyet. Eddig tulajdonképpen minden rendben lett volna, ha furcsállottam is,
hogy egy ilyen procedúra elôzi meg a távolról sem zsúfolt vendéglôben a helyfog-
lalást. De mit tesz Isten, egyikünk, nô volt az illetô, már az asztalnál ülve észrevet-
te, hogy neki bizony melege van, levette hát kosztümkabátját, és széke karfájára
akasztotta. Szempillantás alatt ott termett a direktor úr, s kezdte magyarázni, hogy
ô megmondta már, a kabátot a ruhatárban kell elhelyezni. Erre elfogott a pulyka-
méreg, s megkérdeztem tôle – nem bolgár volt az igazgató úr, én egyetlen bolgárt
sem láttam az intézményben –, hogy vajon ez talán mégsem vendéglô, csupán
valami vendéglônek álcázott nevelési célokat szolgáló intézmény-e. Elkotródott, s
csodák csodája nem is utasított ki minket a birodalmából; még azt is hagyta, hogy
megebédeljünk.
Lehangoló németországi élményeim ellenére 1977-ben elvállaltam egy német

vendégtanárságot Brémában – hogy miért, az most nem tartozik ide. Kicsit szo-
rongva keltem útra családostul, de arra kényszerítettem magamat, hogy korábbi
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bosszantó németországi élményeimet ne a náci örökségnek, hanem a szocializmus
sajátosan német, azaz mindenki által komolyan vett formájának tudjam be. Máig is
úgy gondolom: igazam volt. A nyugatnémetek egészen másmilyenek voltak, mint
a keletnémetek. Nemhogy az utóbbiakra nem hasonlítottak, hanem a bennem és
másokban élô elôítéletek is egyértelmûen hamisnak bizonyultak. Normá lis euró-
paiak voltak – ne tessenek megkérdezni tôlem, hogy milyen egy normális eu rópai,
fogalmam sincs; olyan, amilyenek a nyugatnémetek, legalábbis az idô tájt, voltak.
Sôt, mi több, nagyon nem szerették, az én ismerôseim legalábbis nem, ha a német-
ségüket emlegetik. Hogy ez mennyire így volt – hangsúlyozom persze, hogy nem
az alsó-bajorországi vadászjelenetek fôszereplôirôl beszélek, olyanokkal soha nem
hozott össze a sors –, arra csak fokozatosan ébredtem rá. Bementem pl. egyetemi
irodájukba, s a polcokon a legújabb szociológiai és politológiai iroda lom díszel-
gett, a legújabb, mondom, nem Comte, Tönnies, Durkheim, Simmel, Max Weber
meg hasonlók. Filozófusok munkáit meg aztán egyáltalában nem láttam. Mintha
Arisztotelész vagy a német Kant mondottak volna valamit a társadalomról meg a
politikáról – gondoltam. Vagy az már nem aktuális? Ôszintén szólva kicsit fur csál -
lottam, hogy csak a mai „szakemberek” érdeklik a kollégákat, de nem kell minden
kákán csomót keresni. Akikkel az idôk folyamán összebarátkoztam, azoknak
azután az otthoni könyvtárára is vetettem néhány pillantást; s hogy ott is csak ez -
zel a szakirodalommal találkoztam, azon már nem csodálkoztam, az azonban szö-
get ütött a fejembe, hogy itt is csak a „szakma” van a polcokon, másfajta irodalom
egyáltalán nem is létezik. S ha azután – igazán nem provokatív célzattal – va la -
miért Goethét, ne adj Isten Thomas Mannt említettem, csodálkozva néztek rám.
Egyikük-másikuk még azt is megengedte magának, hogy megkérdezze: „Téged az
ilyesmi még érdekel?”
Magamban levontam a következtetést: ezek a liberális értelmiségiek – balolda -

liak voltak, kétségtelenül – nem akarnak németek lenni. Pontosabban csakis a –
leghatározottabban talán Jürgen Habermas által képviselt – „Verfassungs patrio tis -
mus” értelmében tekintik magukat németeknek. Az ô németséghez való tartozásuk
nemhogy nem etnikai – az semmiféle demokratikus nemzetfogalomba nem fér be -
le –, de nem is nyelvi-kulturális kérdés. Ôk azért németek, mert – tudom, kicsit le -
egy szerû sítem a dolgot – a Szövetségi Köztársaság alkotmányának talaján állnak.
Az meg – ki tudja miért? – Német Szövetségi Köztársaság. Máig is sokan azt mond -
ják, hogy „in der Bundesrepublik”, s nem azt, hogy Németországban. Ôszintén
szól va már akkor is kicsit ijesztônek találtam ezt a dolgot – vajon nem arról volt
szó, hogy a németeknek fel kell dolgozniuk a múltjukat? A „Verfassungs patrio -
tismus” ugyanis ezt nem teszi, nem néz szembe a múlttal, hanem végképp eltörli
azt; a nemzet történelmének kezdetét a demokratikus szövetségi köztársasági al -
kot mány életbelépésének pillanatától datálja. Ijesztônek ezt azért találtam, mert
nem hittem el, hogy radikálisan le lehet számolni a múlttal anélkül, hogy megpró-
bálnánk megérteni azt. Megérteni nemcsak azt, ami történt, hanem azt is, hogy
miképpen volt az lehetséges. Attól féltem, hogy egy valamikor majd netán bekö-
vetkezô válsághelyzetben valami elôtör az emberekbôl, ami nemhogy nem „Ver -
fassungs  patriotismus”, hanem a legrosszabb, kifejezetten etnikai színezetû nacio-
nalizmus. Ami a németeket – a nyugatnémeteket – illeti, ma már belátom, hogy va -
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ló színûleg nem volt igazam. A leghatározottabban az az érzésem, hogy tévedtem.
Nincsen ugyanis semmi, ami elôtörhetne. A múlt egyszerûen nem létezik. Mert –
hogy témánknál maradjak – amire nem emlékszünk, az nincsen.
Ez az elbizonytalanodásom annak ellenére bekövetkezett, hogy egy másik

meggyôzôdésemet, mely szerint Németország ma Európa legdemokratikusabb or -
szága, még az újraegyesítés után sem láttam, ma sem látom szükségesnek vissza-
vonni. Az elbizonytalanodás bekövetkezése persze lassú folyamat volt, sokkal to -
vább tartott, mint a brémai vendégprofesszorságom, s azzal függött össze, hogy
egyre problémásabbnak éreztem a német úgynevezett magas kultúrát, különösen
a szellemtudományok és az irodalom állapotát. A német szellemtudomány képvi-
selôi elképesztô tudásanyag birtokában vannak, de ezt a tudásanyagot csak felhal-
mozzák és továbbadják, kezdeni vele viszont alig-alig akarnak valamit. W. G. Se -
bald a Bad Kissingen-i zsidótemetôben tett látogatása során – mint mondottam – a
németeknek az emlékezetvesztéssel kapcsolatos szellemi ínségérôl beszél.27 A Ki -
vándoroltak elsô olvasásakor ennek a mondatnak – amennyire vissza tudok em -
lékezni a dologra – nem tulajdonítottam jelentôséget. Most viszont, hogy újraol-
vastam Sebald mind a négy regényét, annál fontosabbá lett számomra a megálla-
pítás, mert nem egyszerûen arra vonatkoztatom, hogy a németek nem tudnak mit
kezdeni valaha volt zsidó szomszédaik eltûnésével, akik, ha valamit egyáltalán,
csak temetôket hagytak rájuk. Sebald az általában vett szellemi szféra teljes kiüre-
sedését szögezi le – persze a szomszédok furcsa eltûnésétôl nem függetlenül. Azt,
hogy ez mennyiben kapcsolódik a modernitásra általában is egyre inkább jellem-
zô folyamatokhoz, most itt nincsen terem elemezni; maradok hát a német problé-
mánál.
Néhány hónappal ezelôtt azt kérte tôlem valaki, hogy hozzak neki Német or -

szág ból egy-két regényt a legújabb termésbôl. Elmentem hát Tübingen egyetlen
iga zán igényes könyvesboltjába, s arra kértem az egyik eladót, hogy adjon nekem
va lamit a legújabban született német regények közül. Az illetô tanácstalanul vakar-
gatta a fejét, majd kijelentette, hogy ô nem tud olyat mondani, amit feltétlenül ér -
demes lenne kézbe venni. Aztán hirtelen a homlokára csapott és felkiáltott: „Hát a
Se bald!” Mondtam neki, hogy én Sebald minden regényét olvastam, méghozzá ma -
gyarul, szinte azonnal lefordították ôket, írásait nagyon szeretem, s jóllehet egy pil-
lanatig sem vonnám kétségbe, hogy a német irodalom – méghozzá jelentôs – figu-
rája, de… De hát ô csak azért Sebald, mert évtizedek óta kívülrôl szemléli Német -
országot. 
Aztán éppen nála találtam a dologra egy sok tekintetben meggyôzô, bár sem-

miképpen sem mindenre kiterjedô magyarázatot. Amikor elôször olvastam A Sza -
tur nusz gyûrûit, ha jól sejtem, nem figyeltem fel a regény vagy útleírás vagy ki
tudja mi egy részletére, melyet most szeretnék egy kicsit hosszabban idézni. A
som merleytoni kertész, akivel Sebald útja során beszélget, a következôkrôl számol
be neki: „utolsó tanulóéveiben és azt követôen, a tanoncidejében semmin nem já -
ratta annyira a fejét, mint azon a légiháborún, amit az 1940 után Kelet-Angliában
létesített hatvanhét repülôtérrôl vívtak Németország ellen. Ma már hozzávetôleg
sem tudjuk elképzelni, mondta Hazel, milyen hatalmas méretû volt ez a vállalko-
zás. Az ezerkilenc napig tartó akció alatt egyedül csak a nyolcadik légiflotta egy-
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milliárd gallon gázolajat használt el, hétszázharminckétezer tonna bombát dobott
le, csaknem kilencezer gépet és ötvenezer embert veszített. Minden este láttam a
bom bázórajokat Sommerleyton felett elhúzni, elalvás elôtt minden éjszaka elkép-
zeltem, hogyan borulnak lángba a német városok, hogyan tombol az égig a
tûzvész…”28 Hazel mindig kibetûzte a térképen azoknak a városoknak a nevét,
amelyeket éppen bombáztak. „Az egész országot megtanultam ekképpen – mesé-
li –, úgy is mondhatnánk, belém égetôdött.”29 „[M]ég németül is úgy-ahogy megta -
nultam, hogy el tudjam olvasni, gondoltam magamban, a németek saját beszámo-
lóit a légitámadásokról és elpusztított városokban folyó életükrôl. Legnagyobb
cso  dálkozásomra persze hamarosan meg kellett állapítanom, hogy mindhiába ke -
resem az efféle beszámolókat. Úgy látszik, senki nem írt le semmit, senki nem em -
lékezett vissza semmire. Ha pedig az ember személyesen megkérdezte az
ottaniakat, úgy tûnt, mintha a fejekbôl is mindent kiradíroztak volna.”30

Nos, amikor elolvastam Sebald magyarul idén megjelent zürichi elôadásait –
Légi háború és irodalom. A rombolás természetrajza, melynek szövege néhány
évvel késôbb született, mint A Szaturnusz gyûrûi – sikerült megértenem, hogy az
elôbb idézetteknek – úgy gondolom, hogy Sebald valóban találkozott ezzel a som-
merleytoni kertésszel, s az valóban ezt vagy valami hasonlót mesélhetett neki –
mi lyen nagy jelentôsége van. A német városoknak a brit légierô által történt porig
bom bázása, jóllehet a háború kimenetele szempontjából gyakorlatilag semmiféle
jelentôséggel nem bírt, komoly következményekkel járt a németség háború utáni
beállítottságának a szempontjából. Számon kérni a terrorbombázásokat a néme -
tek nek természetesen nem állt módjukban. „[E]gy olyan nép, amely emberek mil-
lióit lágerekben ölte meg és dolgoztatta halálra, a gyôztes hatalmaktól aligha kér-
hetett felvilágosítást arról, hogy vajon miféle katonapolitikai logika követelte meg
a német városok lerombolását”31 – állapítja meg teljes joggal Sebald. Márpedig, ha
a városok megsemmisítését, „a háború utolsó évei alatt milliók által elszenvedett
pél dátlan nemzeti megaláztatás tapasztalatát” el kellett felejteni, akkor mindezt
vol taképpen sohasem lehetett igazán szavakba önteni; e tapasztalatot „a közvetle-
nül érintettek sem egymással nem osztották meg, sem pedig a késôbb születettek-
nek nem adták tovább”, mert hogy nem tudtak vele mit kezdeni: sem a gyôztesek
el képesztô aljasságának, sem jogos büntetésnek nem voltak képesek tekinteni; így
te hát az egészet, mindazzal együtt, ami megelôzte, egyszerûen ki kellett radírozni
a fejükbôl. (Hadd jegyezzem meg, hogy a kiradírozni, ausradieren, kifejezés Hi t -
lertôl származik. Csakhogy ô nem a fejekbôl akart valamit, hanem a fejeket igye -
ke zett kiradírozni.) A kelet- és a nyugatnémet háború utáni „antifasizmus” üres,
semmitmondó és hazug volt. Az NDK polgárai valószínûleg elhitték, hogy nekik a
mil liós és iparszerûen ûzött tömeggyilkosságokhoz semmi közük nem volt, azt
ugyanis nem ôk, hanem a nácik követték el, akik bár németek voltak, de csak egy
ki sebbség, az imperializmus ügynökei. A nyugatnémetek pedig – minthogy szinte
senki, legalábbis senki olyan, akinek muszáj lett volna meghallani a hangját, nem
be szélt a történtekrôl, s kísérletet sem tett rá, hogy megértse azt – egyszerûen min -
dent elfelejtettek. A tömeggyilkosságokat is, a bombázásokat is. A szövetségi köz -
társaságiak – nem a németek – történelme a ki tudja miképpen keletkezett ro mok
eltávolításával, a hôsies és önfeláldozó újjáépítéssel kezdôdött. Sebald na gyon
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pregnánsan foglalja össze, hogy miért nem született semmi jelentôs kultúrának
nevezhetô abból a rettenetes tragédiából, amelyet a holokauszt áldozatai, majd
pedig, ha nem is feltétlenül elkövetôi, de mindenképpen tanúi elszenvedtek.
Mindez ugyanis „a nemzeti emlékezetben szinte alig hagyott fájó nyomot.”32 „Az a
folytonos panasz – írja –, hogy mindmáig nem született nagy nemzeti eposz a há -
borúról és a háború utáni idôkrôl, valahogy ezzel a (bizonyos tekintetben nagyon
is érthetô) tehetetlenségünkkel függ össze. (…) A múlt úgynevezett feldolgozásá-
ra irányuló minden megfeszített igyekezet ellenére is úgy tûnik nekem – mondja –,
hogy mi németek manapság a történelmünket illetôen feltûnôen vakok vagyunk
és hagyománytalanok. (…) Ha pedig tekintetünket mégis hátrafordítjuk, különös-
képpen az 1930 és 1950 közötti évekre, akkor az nemcsak odanézés, hanem min-
dig félrenézés is egyben.”33 Sebald szerint a negyvenes évek végén csak egyetlen
olyan mû született, „amelynek alapján hozzávetôleges képet alkothatunk magunk-
nak arról a mély iszonyatról, ami annak idején mindenkit elfoghatott, aki valóban
szét nézett a romok között. A könyvet elolvasva – írja – rögtön megértjük, hogy ezt
a szembeötlôen csillapíthatatlan búskomorság jellemezte elbeszélést az akkori
olvasóközönségnek, ahogy a kiadó és alighanem maga Böll is gondolta, nem lehe-
tett a kezébe adni, és ezért csak 1992-ben, majdnem ötven év késéssel jelentették
meg.”34 Az angyal hallgat címû regényrôl van szó.
Értelmetlenség feltenni a kérdést, hogy milyen lenne a mai Németország, ha

annak idején az angolok nem bombázzák porig a nagyvárosokat. Sebald – reakci-
óként zürichi elôadásaira – kapott egy levelet, melynek kijelentéseit mélységesen
fel háborodva fogadta. A levél írója ugyanis azt állítja, hogy „a szövetségesek célja
a légi háborúval nem volt más, minthogy városaik lerombolásával elvágja a néme -
te ket örökségüktôl és származásuktól.”35 Ezt a tudatos stratégiát a levélíró szerint a
külföldön élô zsidók agyalták ki. Az állítás valóban nevetséges és egyszersmind
elborzasztó. Az azonban, hogy a szövetségeseknek nem tulajdoníthatunk ilyen,
méghozzá a nemzetközi zsidó összeesküvés által kiagyalt, tudatos célokat, távolról
sem jelenti, hogy ne következett volna be – részben a légi háború eredményeként
is – a németek elvágása örökségüktôl és származásuktól. Hogy aztán miképpen
viszonyul az ember mindehhez, csakis ki-ki maga döntheti el.
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tanulmány
HARMATH ARTEMISZ

Kis kockázatelmélet
I.

A kockázat tapasztalatának leírása eredetileg a gazdaságtudományokból szárma-
zik, majd innen a döntéselméletek, majd a pszichológiai és szociálpszichológiai
ku  tatások, illetve ezek kölcsönhatásában bizonyos statisztikai elméletek kulcsfo-
galma lett. Megindult a kockázat szelekciója, a kockázatszámítás, kialakultak és
specifikálódtak olyan megjelölések, mint a kockázat-megfigyelés, kockázatvállalás
és kockázatbecslés. A következô lépcsô a kultúrantropológia, a szociálantropoló-
gia és a politológia területének meghódítása volt. A kockázat társadalmi hatásait a
60-as évektôl vizsgálják, de a fogalom a 70-es években vált a legkülönbözôbb
tudo mányterületek hasznára. Jelentése közben egyre módosult, differenciálódott.
A szociológia nézôpontjából legátfogóbban Ulrich Beck foglalkozik a témával a
nyolc vanas évek közepén, s ô az, aki ennek megfelelôen a legátfogóbb értelem-
ben veszi a kifejezést: magát a modernséget mint kockázattársadalmat és -kultúrát
határozza meg. A kockázat fogalma azonban nem csak az ökonómiai és szocioló-
giai diskurzusnak vált kulcsfogalmává, hanem immár a médiatudományokban is
foglalkoznak vele. Éppen ezért megkerülhetetlen a fogalom az irodalomtudomány
kultúra- és/vagy médiatudományi újratájékozódásánál, útkeresésénél és a szöveg -
elemzô praxisban való alkalmazásánál, illetve egy olyan fenomén leírásában és
tesz telésében, amely hagyományosan az irodalomtörténet körébe tartozik.
Niklas Luhmann, aki áttekintést is ad a szó tudományokban betöltött szerepé-

rôl (Uô: Der Begriff Risiko, In. Soziologie des Risikos, Berlin, New York, 1991.),
ugyan a társadalomtudományt látja alkalmasnak a kockázatkutatás tárgyterületei-
nek körülhatárolására, de érdeklôdése szorosabban véve inkább médiatudományi.
Egy ilyen megközelítésben, a mûvészetek funkciójának mibenlétét tárgyalva az
iro dalom mint rendszer leírásában is fölhasználja a fogalmat, ezzel egyszersmind
összeköti az irodalomtudomány területével – legalábbis annak részterületeivel. A
koc kázat tapasztalatának ez az irodalomtudományi terepe megfelelô bázis ahhoz,
hogy innen elindulva a kockázat fogalmát az irodalom intézményi összefüggésein
(tehát végül is Luhmann szociológiai-médiaelméleti megfigyelésén) túl az irodalmi
szövegalkotás és fôképpen a szöveg lírai olvasásmódja mikrofolyamatainak a leírá-
sához, vagyis egy befogadás-elmélethez hívjuk segítségül. A kockázat [risk, Risiko]
eb ben az összefüggésben az irodalom meghatározásához, önértelmezéséhez veze-
tô fogalomnak bizonyul.
A szó forrása ismeretlen, és kezdetektôl fogva változatos kontextusú. Ez rá -

nyomja bélyegét használatára is. A tudósok (akár a kockázat jelenségével foglalko -
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zó tudósok) igénye arra, hogy a létállandók és a tudható tartománya táguljon, fo -
lyamatosan nô. Ezért a természet titkai mindig új megkülönböztetéseken keresztül
egyre kicserélôdnek, a racionális számítás hatáskörébe kerülnek. Így azután egyre
több jelenséggel kell számolnia egy-egy szakterület szakemberének, amikor a gya-
korlatban döntést hoz. A bizonytalanság újabb jelenségek föltárását ösztönzi: tehát
a folyamat öngerjesztô és végtelen. Ezért tart máig a kockázat jelentésének ponto-
sítása, a kockázatok kutatása bármely tudományterületen. 
A jelenkor kockázatkutatásainak alapvetô célkitûzése meglehetôsen gyakorlati,

ez pedig az, hogy egy folyamat kontrollált maradjon. A kockázatkutatás a gazda -
ság ban a haszon, a nyereség szolgálatában áll, ha nem a tiszta nyereség, akkor a
veszteség elkerülése érdekében elemeztetik szakértôkkel a kockázatokat. Még ma
is többnyire a kár nagyságának, a kár megjósolhatóságának szorzóin keresztül mé -
rik azokat. Manapság még a humántudományokat támogató pályázatok is ebben a
szellemben, az egyre nagyobb biztonság, kiszámíthatóság jegyében születnek, ter-
mékorientált gazdasági befektetésként. 
A luhmanni rendszerelméleti koncepció rávilágít arra, hogy a kutatás maga

mindig kockázatos, hiszen csakis egy feltevésbôl indulhat ki, amely beigazolódik
vagy sem, esetleg máshogyan teljesül, mint ahogyan feltételeztük. Az elsô lépés a
tu dományban csakis kontingens lehet. Milyen alapon írunk akkor tudományosan,
és milyen módon várható el a humántudományoktól a kiszámíthatóság?
Aligha kérdôjelezhetô meg, hogy a szépirodalom is messze áll a kiszámítható-

ságtól. Gyakran a hétköznapival, a normatívval, a kiszámíthatóval állítják szembe.
Va jon az irodalom lényegéhez tartozik a jelentés kiszámíthatatlansága? Ebben az
esetben hogyan akarhatjuk leírni, kiszámíthatóvá tenni? A posztstrukturalista iroda-
lomtudomány, de még az irodalomkritika sem tesz mást: igyekszik kontrollálni egy
folyamatot: a megértést vagy annak intézményi feltételeit. Milyen alapon írunk iro-
dalomról tudományosan? 
Miért lehet szükség a kockázat tapasztalatának leírására? Mit nyerhetünk a koc-

kázat fogalmának az irodalomtudományba való bevezetésével? Van-e különbség
az olvasásmódok kockázattartalma között? Hogyan tart szét és hogyan fésülhetô
össze e tárgyban a posztstrukturalista és a hermeneutikai nézôpont?

II. 

A posztstrukturalista és hermeneuta nézetek elméleti összeegyeztethetôségének
kérdése a kockázat fogalmával összefüggésben is fölmerül. Egy posztstrukturalista
te  o retikus által fölfedett – szerintem csak vélt – ellentmondás lesz a kiindulópon-
tom, amikor a két iskola nézetkülönbségeit javunkra fordítva a kockázatot mint az
iro dalmiságot meghatározó tényezôt mutatom be.
David E. Wellbery, mikor a posztstrukturalizmus hermeneutika általi újra-kisa-

játításának kritikáját fogalmazza meg,1 fölhívja a figyelmet a két iskola teoretikus
meg közelítéseinek összeegyeztethetetlenségére. Eszmefuttatásában a véletlen, az
elôre nem látható eseményekkel érvel, amelyek – véleménye szerint – kizárják a
her meneutikus megközelítést, vagyis, hogy a szubjektum szabad értelmezô aktusá -
ra bízzuk a meghatározottság és a meghatározatlanság közötti, a szignifikációt
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min den esetben jellemzô kapcsolatot. A konstruktív véletlenszerûség mint mûvé -
szeti kritérium meghatározását az írás radikális külsôdlegességéhez, azaz a jel alea -
torikus posztstrukturalista értelméhez rendeli, és több tudománytörténeti példával
kör vonalazza. Megvilágító bizonyítékai közé tartozik Roland Barthes punctum-
kép zete és a kibernetika zaj fogalma. Közös bennük a véletlenszerûség jelbeli in -
herens bevésettsége, amely a befogadásban túlcsap az értelmességen, és „a pusz-
ta véletlen (randomness or chance) formájában” egy kódoltnak hitt rend ellenében
hat.
Ha azonban komolyan vesszük a hermeneutikának a szubjektum mibenlétérôl

és szerepérôl szóló érvelését, akkor meg kell kérdôjeleznünk azt, amit David E.
Well bery a hermeneutika állításai közt tart számon, tudniillik, hogy a meghatáro-
zottság és a meghatározatlanság közti, a szignifikációt minden esetben jellemzô
kap csolat a szubjektum szabad értelmezô aktusára lenne bízva. A szubjektum
ugyanis – Gadamer szerint – nem uralja az értelmet, jóllehet feltételezi. A történô
meg értés nem a szubjektum kizárólagos „cselekvése”, hiszen minden szubjektivitás
a lét végességével szembesítô tapasztalat alá vetett. A szóban a világ szólal meg.
Az értelem „történése” azt a nyitottságot feltételezi a szubjektum részérôl, amely a
kö vetkezô, új tapasztalatot „várja”, és amely azt saját elvárásai ellenében is, vagy
azokat fölfüggesztve megtörténni engedi.2

A nyitottságnak éppen ezek a komponensei nyújtanak lehetôséget arra, hogy
hermeneutikai álláspontból is számolhassunk döntéssel, és annak nyomán kocká-
zattal.3 A nyitottságba helyezôdés készsége, valamint a fölülírhatóság vállalása egy
eredeti döntés-cselekvést feltételez, még akkor is, ha ez a tettnek inkább egy olyan
ontologikus kockázatfogalmához tartozik, mint amelyikrôl Heidegger értekezik
Ril ke költeményei kapcsán.4

Wellbery a mûvészet és szemiózis kapcsolatáról szóló tétele és a hermeneuti-
kával szembeni kritikája a radikális véletlenszerûségben találja meg az alapját. Mi -
után minden bizonnyal ez a legsarkalatosabb argumentációs különbség poszt struk -
turalizmus és a hermeneutika között, az értelmezéstudománynak véleményem sze-
rint elsô sorban ezen a ponton kellene vállalnia a dekonstrukció kihívását. Mi vel
sem a hagyományháló, sem az elváráshorizont hermeneutikai értelme nem tar  to -
zik az esetleges tartományába, ezért a szubjektum és szöveg bonyolultabb, kü -
lönbözô médiafogalmakig ívelô problematikáját kellene megvizsgálni. Csak így
válik világossá az, hogy miben áll az esetleges vagy a véletlen tartományaiba utal-
ható nyitottság, illetve, hogy a kockázat témáját illetôen melyek a párbeszédre al -
kalmas sarokkövei a különbözô irodalomelméleti iskolák álláspontjának. Ehhez
azonban a medialitást külsôként értô dekonstruktív nyelvfelfogáshoz is vissza-visz-
sza kell kanyarodnunk, és célszerû lesz bekapcsolnunk egy olyan elméleti mo -
dellt, amely tárgyalási alapként szolgáló mozzanattal segíti a két irányzat közti dia-
lógust.
A véletlenszerûség fogalmát Niklas Luhmann szintén körbejárja (Uô: Soziologie

des Risikos, Berlin, 1991.; Die Beschreibung der Zukunft, In. Uô: Beobachtungen
der Moderne, Westdeutscher, Opladen, 1992. 129.) és olyan, temporális viszonyo -
kat érintô következtetésekre jut, amelyek, ha esélyt adunk erre, nem hagyják érin -
tetle nül, legalábbis árnyalják a Wellbery-féle képletet. Luhmann társadalomelméle-
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ti irányultságú gondolatmenete abból indul ki, hogy minden döntés válthat ki vá -
ratlan következményeket. Döntéseink csupán a valószínûség-valószínûtlenség ará -
nyaiban különböznek. A paradoxiát a jelenek jövôhorizontja mint a valószínû-va -
ló színûtlen birodalma és a jövôbeli jelenek között érzékeli, amelyek viszont min-
dig pont olyanok lesznek, amilyenek, és nem mások. A rizikó az a mozzanat,
amelyben a jelen a jövôvel összekapcsolódik, vagyis a döntéseknek az az aspek-
tusa, amely számol ezzel az idôbeli paradoxiával. A véletlenszerûség a döntéstôl
füg getlenül elôáll, de a kockázat fogalma mindkettôt, a döntést és a véletlent, egy
pa radoxiában gyûjti össze.
Irodalmi szövegek horizontjában a rend (vagy annak látszata) egyfelôl tulajdo-

nítható bizonyos múlt idejû (szerzôi) döntéseknek (válogatás, elrendezés, mûfa ji -
ság, ciklusba rendezés, allúziók, ritmus stb.). Az alkotási folyamatként vett írás
dön téseinek kérdései tulajdonképpen az intenció kérdéseihez vezetnek. A dön-
tés(ek) másikja viszont az írás aktualizálásában, egy olvasat permanens jelen idejé-
ben születik meg. Ezen döntések azonban, a társadalmiaktól némiképp eltérôen,
több eseményt láttathatnak olyan szimultán következményként, melyek ellenkezô-
képpen értékeltethetik korábbi döntéseinket. Egyikük megerôsíteni látszik, mási-
kuk tévesnek ítéli azt. Tehát, bár ugyanúgy mozgatják a valószínû-valószínûtlen
ará nyait, a jelentéstulajdonító döntésekrôl egyértelmûen mégsem igazolható vissza
helyességük vagy helytelenségük. Mindig van olyan váratlanság, amellyel nem
számoltunk, s ennek felbukkanása újabb nyitottságba helyez(i a mindenkori szub -
jektumot): döntést indukál. Megelôzô döntéseinkrôl, amelyek egy fikciós szöveg-
térben a fölfüggesztett döntési lehetôségekkel egyenlôk, viszont még ebben az
eseménymozzanatban – egy utólagos perspektívában – derül ki, hogy milyen koc -
k á zatot hordoztak. Ugyanakkor az sem biztos, hogy lesz olyan mozzanat a továb-
biakban (a szöveg mindenkori jövôidejében), amely az adott döntésre (jelentéstu-
lajdonításra) vonatkozik.5

Az irodalmi mûvek esélye így éppen ez a paradox eseményszerûség lehet,
amely az elsô olvasáskor a váratlansággal szembesít, utólag, az írásba foglalt inter-
pretáció (recenzió, tanulmány) formájában viszont már mint kontingencia – ha fol -
ton ként mégoly homályos is – tûnik fel, és fedi fel a kockázatot, a kocka oldalait.
Wellbery hermeneutikát érintô megállapítása véleményem szerint akkor tartha-

tó, ha az a szerzôi intencióra vonatkoztatott döntést, mint a befogadásban vissza -
ke reshetô döntést tulajdonítja a hermeneutika téves célkitûzésének. Egyetértek
azzal, hogy a rend a döntésben van, az arányok (valószínû és valószínûtlen),
vagyis a jelentések és vonatkozásaik kiválasztásában. Ám ezen túlmenôen abban
is, hogy vajon melyik mozzanatot gondoljuk el a döntésünk következményeként.
A hermeneutika feltételezi a szerzôi döntés elsô formáját.6 Ez azonban nem zárja ki
azt, hogy olvashassa az olvashatatlant is, vagyis az olvasatban olyan döntéseket
hoz zon, amelyek a szerzôi döntés jelenében még a zajt képviselték volna a szerzô
számára – jóllehet ez a fogalom a hermeneutika nyelvében nincs jelen –, vagy más -
képpen: amelyek egy akkori valószínûtlenség alá tartoztak volna, de amelyek a
jelen elôhívott véletlenszerûségének következtében renddé alakulnak. Továbbá
azt sem zárja ki, hogy olyan értelmeket tulajdonítson a szövegnek, amelyek a ko -
rábbi – talán a jelen olvasata szerint is elôfeltételezett – konstitutívum ellenében
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hatnak, s mint ilyenek váratlanok, és amelyek megalkotódása éppen ezért vélet -
lenszerûnek érzékelhetô.
A véletlen becsapódása nem kiszámítható, hiszen – írja Wellbery – éppen attól

vé letlen, hogy megjósolhatatlan. A rendezettség, a konstrukció elôfeltételezése
elô ször elindítja az értelmezô mozgást, amelyik azután ebbe a konstrukcióba pró-
bálja illeszteni az elemeket. Például ha a rend egy versfüzér darabjait összekötô
szempont (ciklusrendezô elv), akkor visszakeressük a ciklust ciklussá tevô fölöttes
szempontot és azon elemeket, amelyek a fenti elôzetes döntéshez igazítanák a „jö -
vôt”. Mivel azonban a döntés valamely váratlan mozzanat miatt elôbb-utóbb téves-
nek bizonyul (nem sikerül kiolvasni az egymás utáni költeményekbôl egy közös
alanyt vagy egy történetet, esetleg szervezômotívumokat), ezért az értelmezés
más, véletlenszerû irányokat vesz. Utólag az ilyen szövegek a rizikót meg- és
kijátszató mûvekként tûnnek fel – tehát visszavezethetnek a szerzôi döntés szán-
dékosságának látszatához, amely a döntéshez szándékosan széttartó utóidejû ese-
ményeket kapcsol.
A hermeneutika hagyományértése a jelen horizontra vetítve korlátozottnak

mutatja a lehetôségek azon körét, amely a szubjektummal megtörténhet, vagy
amelyek megszólalhatnak a szón keresztül. Szintén adott – bár, csupán bizonyos
mértékig – a mindenkori, megközelíteni kívánt örökség, vagyis a múlt idejû ha -
gyomány, a korábbi horizont. A kettô közelítése viszont szavanként ölt más-más
kon stellációt, mivel, ahogy Gadamer fogalmaz: a költôi szövegben minden szó
már valamit gondoló szó.7 Egy jelenlegi horizontnak azonban nincs „tudása” arról,
hogy milyen kérdések fogják ôt magát egy majdani jövôidejûségben átstrukturálni.
Az elôbbi és utóbbi közti logikai kapcsolat nem feltétlenül látható. Ezért a min-
denkori aktus, amelyben a szót az olvasásnak tesszük ki (legyen az akár írás, akár
olvasás), egyúttal útra bocsátás is, mégpedig nem egy, hanem számtalan lehetsé-
ges útra. A mindenkori olvasásban (bizonyos értelemegészek aktualizálásánál) a
szub jektum tehát tudatában van annak, hogy értelmezése egyetlen lehetséges
értelmezés az értelmezések közül. Ez a jelenség ama bizonyos esetlegesség (con-
tingency), amelyet Wellbery nem talál elégségesnek a véletlenszerûnek a nem ha -
gyományos, szétszakított színtérre érvényes leírásához. Ô a radikális, puszta vélet-
lent (randomness or chance) az írás külsôdlegességéhez tartozónak véli, és csupán
azt tartja elképzelhetônek, hogy a véletlen a szubjektivitáson kívülrôl érkezzék. Ez,
ha nem egyezik is, de párhuzamba állítható Gadamernek azzal a véleményével,
hogy a nyelvi megfogalmazás annyira benne van az interpretáló szándékában
(Meinen), hogy nem tárgyiasul a számára: az értelmezô nem tud róla, hogy önma-
gát és saját fogalmait beleviszi az értelmezésbe.8 Ebbôl arra is következtethetünk,
hogy az értekezô számára nem csak a véletlen, de ezzel együtt az értelem is kívül-
rôl érkezik. A fentiek alapján azonban másképp is föltehetnénk a kérdést: miért ne
volna lehetséges, hogy a szubjektumra érvényes, ôt játszató játék a kívülrôl érkezô
véletlen hatása legyen a szubjektumra? Ha a játék szubjektuma nem a játékos, ha -
nem maga a játék (és immár nem a hagyomány vagy a horizont!), akkor van-e lét -
jo gosultsága külsôrôl, illetve belsôrôl beszélni a kockázat és a szubjektum viszo-
nyát illetôen? A horizontmozgások másik irányaként jelenkori szövegek olvasása-
kor váratlan eseményként bukkanhatnak föl és kérhetnek helyet az értelmezésben
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bizonyos múltak, különbözô idejû pretextusok. Ezek elfogadása vagy elutasítása
az értelemtulajdonítás folyamatában döntésként is felfogható, viszont nem a szub-
jektum pozitív, azaz tevôleges választásai. 
Az értelmezési lehetôségek sokaságának bármilyen szintû áttekintése (akár

jelenbeli, akár utólagos) viszont azt a kérdést is fölveti, hogy vajon akad-e – vagy
egyáltalán létezhet-e – olyan magaslati pont, ahonnan belátható lenne a saját és a
nem saját értelmezés különbsége. Más szóval létezhet-e olyan értelmezés, amely
nem tapad szorosan – a szépirodalmi szöveg médiumában megszólaló világ mel-
lett – egyúttal a szubjektumhoz is, aki pedig saját horizontjától nem függetlened-
het?9 A saját horizonttól való elvonatkoztatás gyakorlatilag megvalósíthatatlan,
azonban adott temporális távolságból már lehetségessé válik. Ez összecseng a luh-
manni tétellel, amely a döntések alternatíváit az egyetlen adott jövôvel a kockázat-
ban kapcsolja egybe, amelyrôl csupán utólag látható be, hogy a múlt idejû jelen-
ben fennállt.
Feltételezve azt, amit Wellbery állít, jelesül, hogy a fenti különbségtevés (külsô-

bel sô; empirikus-transzcendentális közt) éppen az azonos szinten, az „írás” szint-
jén való elhelyezkedés miatt lehetetlen a szemlélô számára, kételkednünk kell az
el méletíró olyan fogalmainak helytállóságában, mint „behozatal”, „bevezetni [vala-
mit – H. A.] a színtérre”, amely fogalmak mindegyike kívülrôl jövô cselekvést fel-
tételez. Ha pedig elfogadjuk azt, amit Wellbery a véletlenszerûrôl vall, vagyis,
hogy konstruktivitása szintváltás (a megfigyelôé!) eredménye, akkor mi módon
kell értelmeznünk azt a kijelentését, hogy az írásosság, az írás maga egy ilyen
szint, amelyiken nem látunk, nem gondolhatunk kívülre? 
A kérdést kiváltó jelenségek a váratlan, avagy a kiszámíthatatlan körül csopor-

tosulnak. Nyilvánvaló, hogy mindhárom nevezett szerzô megközelítése fenntartja,
de legalábbis látensen tartalmazza a tételt: a váratlanhoz köthetô jelenségekre csu-
pán akkor tekinthetünk egy kockázat mozzanataiként, ha egyfelôl döntéssel, más-
felôl a történô esemény vagy tapasztalat temporalitásával számolunk. A várható és
a váratlan, más aspektusból a valószínû és a valószínûtlen, valamint az elôbbi és
utóbbi logikai struktúrának lényegi szerep jut abban, amit az irodalmi szövegek ér -
telmezésének, avagy megértésének hívunk. A kockázatnak ez a több komponens
meglétét feltételezô komplexitása segíthet megérteni akár hermeneutikai talajról
elindulva is, hogy miképp lehetséges és miképp kiszámíthatatlan, váratlan, kocká-
zatos a szépirodalmi szöveg egyedisége. Az, amit minden alkalommal egyszeri
ese ményként élünk meg.10
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KELEMEN ZOLTÁN

Ellentmondásra ébredés
JAMES JOYCE ÉS A MAGYAROK?

„But would anyone, short of a madhouse, believe it?”1

James Joyce, miután megszökteti Nora Barnacle-t, 1904. október 20-án Zürich felôl
megérkezik Triesztbe. Ezzel az eseménnyel nemcsak a nélkülözéssel és költözé-
sekkel teli évek hosszú sora kezdôdik el az ifjú ír pár számára, és nemcsak Joyce
íróvá érésének folyamata vesz fordulatot, de az eddigiekhez képest sokkal jelentô-
sebb mértékben erôsödik fel a szerzô késôbbi irodalomtörténeti beágyazottságá-
nak ellentmondásossága.2 A rendkívül alaposan feldolgozott idôszak, míg Joyce az
Osztrák-Magyar Monarchiában élt, ennek következtében még mindig gyakorta
homályos részleteket hordoz, nem ritka, hogy a szakirodalom alkotóelemei egy-
mással ellentétes „tényeket” közölnek, s ebbôl vonnak le következtetéseket az
élet mûre vonatkozóan. Ráadásul, ha valaki a könyvtárnyi Joyce-irodalmat tanul-
mányozza, egy idô után óhatatlanul igazat kell adnia Takács Ferenc „eretnek”, de
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pon tos megállapításának: „gyanítható – bár merôben fizikai okoknál fogva ez a
gya nú nem bizonyítható –, hogy a Joyce-kutatás öt-tízéves ciklusokban önmagát
is métli, azaz az ipar voltaképpen ugyanazokat a tudományos árucikkeket gyártja le
újra meg újra.”3 Az irodalomtörténeti megközelítések szívesen nagyítják fel a kü -
lönbözô nemzeti irodalmak hatását Joyce mûveire, melyek szerintem inkább im -
manens módon, vagy világirodalmi távlatokba illesztve értelmezhetôek. Az alábbi-
akban elkerülhetetlenül vizsgálat tárgyává válik jó néhány efféle adat, illetve kö -
vetkeztetés, mivel az elemzés tárgya James Joyce mûvészetének és Magyar or -
szágnak, fôként a magyar kulturális-civilizációs hatásoknak a kapcsolata.
1899-ben tekinti meg az egyetemista Joyce Munkácsy Mihály Dublinban kiállí-

tott képét, az Ecce Homot. Ezt az élményét recenzióban dokumentálja, s jelenlegi
tu dásom szerint ez a beszámoló az elsô magyar tárgyú írásmûve,4 mely saját néze-
teirôl igen sokat, a magyarsággal kapcsolatos tudásáról semmit sem árul el. Cikke
második bekezdésében a szobrászatról ír, mégpedig úgy, hogy a figyelmes olvasó
könnyen megtalálhatja a párhuzamokat e korai írásmû hangvétele és az Ulysses
azon része között, melyben Leopold Bloom az antik istennôk szobrairól elmélke-
dik.5 Bizonyos fokú következetlenséggel utasítja el a festészettechnikai észrevéte-
lek jogosságát, hogy kicsit késôbb éppen ezekrôl írjon röviden. Recenziója legna-
gyobb részben a festmény alakjainak ismertetése. A szereplôk bemutatásában még
nyoma sincs annak a filoszemitizmusnak, mely már Triesztben jellemezte a szer-
zôt. Általában elmondható, hogy ebbôl a rövid írásmûbôl csak igen kevés követ-
keztetést vonhatunk le a késôbbi mûvekre vonatkozólag, s azokat is csak visszate-
kintve. Nehezen hihetô, hogy bármilyen késôbbi jellemzô tudatosan felbukkanna
ebben a leírásban, valamint azon kívül, hogy az Ecce Homo alkotója magyar nem -
zetiségû, semmilyen további kapcsolat nem fedezhetô fel a magyarsággal. Közis -
mert tény, hogy elôször a The Dublinersben találhat az olvasó magyar utalást (az
egyik szereplô magyar származású),6 s innen kezdve a prózai életmûben folyama-
tosan jelen van, ha csak említés szintjén is, a magyarság. Takács Ferenc Joyce és a
ma gyarok címû tanulmányában jellembeli és alkati folytonosságot mutat ki az
After the Race Villona (talán Villányi?) nevû magyar szereplôje és Leopold Bloom
között, majd rámutat arra, hogy Joyce számára a magyarokat illetôen (is) mennyi-
re fontos volt a táplálkozás, illetve az anyagcsere kérdése.7

John McCourt A virágzás évei címû monográfiájának elején a bevezetôben em -
lített anomáliáról számol be Trieszt kapcsán,8 így nem csoda, hogy mûve beveze-
tôjének elején ez a felsorolás áll: „Joyce Triesztben írta a Dublini emberek legtöbb
elbeszélését, az Ifjúkori önarckép teljes szövegét és a Számûzötteket, valamint az
Ulysses jelentôs részét is.”9 A témával foglalkozó érdeklôdô nem lepôdhet meg a
ha tástörténet különbözô elemeinek egyensúlytalanságát sugalló véleményeken.
Mind Joyce elsô magyar monográfusa, Lutter Tibor, mind Egon Naganowski egyet -
ért abban, hogy Joyce introvertált, otthonülô, csendes, megfontolt, józan ember
volt.10 Ezt az irodalmi legendát teljes mértékben cáfolja John McCourt a trieszti
évek rôl írván.11 Késôbb saját megállapításaival kerül ellentmondásba Naganowski,
ami kor világosan ír Joyce alkoholszenvedélyérôl.12 Monográfiájában egy helyütt az
író jellemzése a kapitalizmus által elnyomott, de meg nem nyomorított dolgozó
em ber apoteózisává változik.13 Ezzel szemben McCourt visszaemlékezések alapján
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alaposan dokumentálja mind a trieszti és római évek kicsapongásait, melyek felte-
hetôleg Joyce egészségének megromlásához is hozzájárultak, mind a szinte rend-
szeres magánéleti-családi problémákat, valamint azt, hogy az egzisztenciális bi -
zonytalanság, melyben a Joyce család az Osztrák-Magyar Monarchiában töltött
évek túlnyomó részében élt, legnagyobb részben a családfô felelôtlen viselkedé-
sének eredménye volt. Szintén nincs konszenzus abban a tekintetben sem, hogy ki
ih lette a Chamber Music címét. John McCourt szerint Stanislaus Joyce adta a címet,
aki nélkül a kötet meg sem jelent volna. Elgondolkodtató, hogy ez az információ
Joyce öccsének My Brother’s Keeper címû visszaemlékezésébôl származik.14 Egon
Na ganowski viszont magának Joyce-nak a visszaemlékezéseire hivatkozva arról ír,
hogy az alkotó egy barátja és annak szeretôje számára olvasott fel verseibôl, mi -
dôn a hölgy visszavonult a spanyolfal mögé, s az onnan felhangzó csobogó-csen-
gô hang, mely zene volt Joyce füleinek, ihlette a kötet címét.15 Hasonló különbség
fi gyelhetô meg a trieszti Berlitz Iskolában Joyce által tanúsított oktatói viselkedés,
valamint Joyce-nak az iskolai tananyagról megfogalmazott véleménye tekintetében
John McCourt és Takács Ferenc mûveiben. Míg Takács liberális, szinte már anar-
chikus pedagógiai gyakorlatról számol be, Letizia Svevo beszámolójára utalva,
addig McCourt az önmagához szigorú, pontos, alapos oktató portréját rajzolja meg,
aki fontosnak tartotta a Berlitz nyelvkönyveit, melyek Takács szerint a normatív
tekintélyelvûség példáiként nem váltották ki az ír mûvész lelkesedését.16

Ha James Joyce magyarokhoz való viszonyát próbálja valaki vizsgálni, minde-
nekelôtt azzal kell tisztában lenni, hogy az író rendkívül következetes apolitikus
magatartást tanúsított egész életében, akár The Day of the Rabblement címû cikkét,
akár trieszti ír tárgyú nyilvános elôadásait tekintjük, vagy a szocializmussal való
állítólagos kapcsolatát vesszük szemügyre. A trieszti olasz irredentizmussal kap-
csolatban is fôként személyes, baráti kapcsolatai voltak a fontosak, bár többször
párhuzamot vont az Osztrák-Magyar Monarchiában élô elnyomott nemzetek-nem-
zetiségek és Írország helyzete között, ráadásul ennek kapcsán legalább egyszer a
ma gyarok viselkedésére is tett egy elítélô megjegyzést. A Stephen Heroban így ír:
„a magyarok nagyon is hatékony agresszivitással bánnak a politikailag hozzájuk
kapcsolt latin, szláv és teuton népességgel, amelyeknek száma nagyobb az övéké-
nél.”17 Joyce figyelemre méltónak tartotta, hogy az egyik legismertebb irredenta,
Te odoro Mayer egy magyar származású zsidó, aki az Il Piccolo és az Il Piccolo
della Sera tulajdonosa és alapítója volt, másfelôl Bloom egyik modellje.18 Az irre -
dentizmus mûvészeti jelentkezésével kapcsolatban Joyce nem rejtette véka alá
elítélô, megsemmisítô véleményét. Degenerált, erôszakos, provinciális, patetikus
ballaszttól elnehezült, esztétikailag értéktelen jelenségnek tartotta ezeket a próbál-
kozásokat, különös módon, éppen nagy kedvencérôl, Dantéról írván tér ki erre a
témára, mint a kortárs olasz irodalom sajátosságára.19 Marino de Szombathely, aki
az Odüsszeia olasz fordítója volt, talán nevével adta az ötletet a Bloom család
magyarországi lakhelyéhez, bár Joyce éppúgy értesülhetett vásári listákból a du -
nántúli városról.20 Több szerzô igen fontosnak tartja Arthur Griffith The Resur rection
of Hungary: a Parallel for Ireland címû mûvének szerepét Joyce magyarság-képé-
nek kialakulásában. Griffith mûve valóban komoly hatással volt Joyce gondolatai-
ra, már a Stephen Heroban is megtalálható a nyoma.21 Takács Ferenc Országok és
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keresztfák címû tanulmányában rámutat, hogy az Ulysses bordély-fejezetében Bloom
Írország királyává koronázásának eseményében Joyce I. Ferenc József 1867-es
királlyá koronázásának ceremóniáját írja le parodisztikusan,22 melyrôl Griffith
köny vébôl tájékozódhatott.23 Ferenc József az Ulyssesben a Libényi-féle merénylet
okán is szóba kerül.24 Mindennek kapcsán idézi Takács Anthony Bur gesst: „az
Ulys ses bizonyos értelemben az Osztrák-Magyar Birodalom utolsó nagy mû vészeti
produktuma.”25 Fáj Attila egész tanulmányt írt A „Magyarország fel tá madása” címû
pamflet és Joyce címmel, melyben megemlíti az Ulysses elôbb idézett részletét,26

majd kitér arra, hogy Griffith nem véletlenül használja a „feltámadás”, „felébredés”
kifejezéseket. Így von párhuzamot a Deák Ferenchez kötôdô sza  vak, melyek
Magyarország jövendô ébredésével kapcsolatosak, és Finn Mac Cumhal legendás
álma között. Fáj Attila természetesen Tim Finnegan balladájára is utal a késôbbi
Finnegans Wake okán.27

Valószínûleg az a mondat jellemzi leginkább James Joyce történelemhez és
politikához való hozzáállását, melyet Stephen Dedalus mond az Ulyssesben: „History,
Stephen said, is a nightmare from which I am trying to awake.”28 Amellett, hogy az
el sô világháborút még Triesztben ironikusan így értelmezte: „Véle mény kü lönb ség
egy idôs úr, akit húsz lépésrôl nem hallani, (…) és egy fiatalabb úr között, akit
ugyanolyan távolságról nem látni”.29 A Chronology of the Life of James Joyce egy
Joyce-levélbôl szabadon így idéz: „1914 – szerencsés év: januárban Grant Richards
belegyezett a Dublini emberek kiadásába, és június 15-én a könyv megjelent. 1914.
február 2-tól 1915. szeptember 1-ig folytatásos formában nap vi lágot látott (…) a londo-
ni Egoistban az Ifjúkori önarckép. Márciusban Joyce el kezdett dolgozni az Ulyssesen, de
egy idôre félretette, hogy megírja a Számki vetetteket.”30

1914. július 28-án kitör az elsô világháború. Ez a „jelentéktelen” mondat nem
szerepel a „szerencsés év” eseményei között. John McCourt szintén arról számol
be, hogy a kezdeti idôszakban a háború egyáltalán nem érintette meg az írásban
el merült alkotót.31 Joyce elképzelését a nemzeti hovatartozás fontosságáról A
Portrait of the Artist as a Young Man egy részlete tovább árnyalhatja, melyben a
gyermek Stephen Dedalus határozza meg helyzetét a világban:

„Stephen Dedalus
Class of Elements

Clongowes Wood College
Sallins

County Kildare
Ireland
Europe

The World
The Univers”32

Goldmann Márta fogalmazza meg Joyce kivételesen bölcs döntésébôl fakadó sza-
badságának lényegét: „Egy olyan modernista íróval van dolgunk, aki – több kor-
társával (T. S. Eliot, E. Pound) ellentétben – semmilyen ideológia, politikai irá-
nyultság mellett nyíltan nem kötelezte el magát. Joyce ilyen értelemben szabad
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alkotó volt, aki a legfontosabb történelmi események idején hazájától távol, ön -
kéntes számûzetésben, csak a mûvészetének élt.”33

Ennek a döntésnek meglett az az eredménye, hogy a szociálisan érzékeny,
politikailag elkötelezett alkotók – mint például a magyar avantgárd mûvészek je -
lentôs része – nem foglalkoztak Joyce mûveivel, nem hatott rájuk prózája.34

Amennyire mostohán bánt az íróval Trieszt anyagi szempontból,35 olyan bô -
kezû volt vele kulturális értelemben.36 Joyce hamar megtalálta helyét a rohamos
lép tekkel fejlôdô kikötôváros szerkesztôségeiben, értelmiségi, sôt mûvész körei-
ben,37 a legjelentôsebb hatást mégis rendkívül intenzív és színvonalas zenei éle -
tével gyakorolta az ír alkotóra az Adria-parti kereskedelmi központ.38 Kudarcos és
rö vid római tartózkodásából visszatérve találkozik elôször Italo Svevoval (Ettore
Schmitz).39 Barátságukból minden bizonnyal az olasz nyelvû író profitált többet.
Joyce szerepe nem értékelhetô eléggé abban, hogy visszavezette az íráshoz a csa-
lódott, félreismert, kiadók által Joyce-hoz mérhetôen mostohán kezelt Svevot.40

Köz ismert ugyanakkor, hogy Leopold Bloom számtalan ihletôje közül Svevo volt
az egyik, s talán nem éppen az elhanyagolhatóbbak egyike,41 míg felesége, Livia
Schmitz a Finnegans Wake Anna Livia Plurabelle-ének szolgálhatott modellül, Na -
ganowski szerint fôleg gyönyörû haja miatt,42 McCourt úgy gondolja, hogy legendás
hosszú haját Erzsébet Habsburg királyné is ihlethette, kinek szobra Triesztben az
ötszáz éves Habsburg-uralmat ünnepelte.43 Az Osztrák-Magyar Monarchiában már a
királyné életében meglévô Erzsébet-kultusz az utóbbi elképzelést valószínû síti, per-
sze csak annyiban, amennyiben Joyce is értesült errôl a kultuszról. Meg jegyzésre ér -
demes továbbá a Magyar Királyság területén Csillag Annának, Csehor szágban Anna
Czilagovának nevezett, földig érô hajjal megrajzolt hölgy egy hajnövesztôszer-reklám-
ból, melyrôl Bruno Schultz is megemlékezik a Fahajas boltokban, mivel a reklám és
a termék a Monarchia területén igen elterjedt volt. Mindezzel együtt McCourt késôbb
Joyce egy Svevonak írt levelébôl idézve bizonyítja, hogy An na Livia Plurabelle legen-
dás hajzuhatagát valóban a trieszti író felesége ihlette.44 Italo Svevo nemcsak kike-
resztelkedett zsidó volt, de családja Magyarországról, az erdélyi Kiskapusról szárma-
zott.45 Svevo feltehetôleg nem elhanyagolható szerepet ját szott abban, hogy építô jel -
legû és alapos kritikájának köszönhetôen Joyce hosszabb szünet után folytatta és be -
fejezte A Portrait of the Artist as a Young Man kéziratát.46 John McCourt szerint Joyce
és Svevo kapcsolatát némileg beárnyékolhatta, hogy az ír mûvész több-kevesebb
rendszerességgel és szintén változó sikerrel próbált anyagi támogatást igénybe venni
Svevotól.47 Naganowski szerint azért lett az Ulysses fôhôse zsidó, mert Joyce Victor
Bérard – a regény írása szempontjából alapvetô fontosságú – Les Pheniciens et l’
Odysée címû mûvében Odüsszeusz föníciai eredetérôl olvasott.48 Ezzel együtt nem
lehet eltekinteni attól sem, hogy Triesztben Joyce igen sok zsidó származású lakossal
kötött többnyire szorosabb ismeretséget. Itt formálódott meg benne az írek és a zsi-
dók sorsközösségének az a mitikus alapokat sem nélkülözô elképzelése, mely az
Ulysses alapját képezi,49 s amely a kora új kortól kezdve olyan üldöztetést szenvedett
közösségek kulturális csoportidentitását alakította, mint a protestáns felekezetek egy
része, a ma gyarság, vagy a 20. század végén Milorad Pavić szerint a szerbek.
Naganowski és James Joyce 1903-ban Párizsban megkezdett feljegyzései tanú -

sá ga szerint szintén Triesztben nyernek végsô formát esztétikai nézetei, melyek so -
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kat köszönhetnek Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás, Dante és Hegel témához
kap csolódó elméleteinek.50 Emellett olyan ír gondolkodók álltak figyelme homlok-
terében, mint John Duns Scotus, Macarius és Vergilius Solivagus. Példájukat követ-
ve Joyce európai jelentôségû mûvészetet akart létrehozni, mely visszakapcsolja Ír -
országot a kontinens kulturális vérkeringésébe, ahonnan az angol hegemónia mi -
att szakadt ki.51 Ezzel a véleményével pontosan az ellenkezôjét képviselte annak, amit
például William Butler Yeats tételezett, aki a 19. századot az ír újjászületés idô sza -
kaként ünnepelte. Joyce, aki az Ulysses és a Finnegans Wake legfôbb ihletôjeként egy
alkalommal a The Book of Kellst nevezte meg egy érdeklôdô fiatal írónak,52 úgy vélte,
hogy az elmúlt században következett be az ôshonos ír kultúra végsô pusztulása.53

Naganowskitól tudható, hogy az Ulysses prózapoétikájának francia ihletôjén,
Edouard Dujardin Les Lauriers sons coupés címû mûvén kívül a kortársak közül
csak két szerzô kísérletezett a szabad asszociációs belsô monológgal, s mindkettô
az Osztrák-Magyar Monarchiában alkotott. Richard Beer-Hoffmann Der Tod Georgs
és Arthur Schnitzler Leutnant Gustl címû novelláiról van szó.54 Herbert Gorman írja
James Joyce címû monográfiájában, hogy az író valóban otthonra talált a hazájától
távoli tengerparti városban, mely egy számára szinte szürreálisnak tûnô biroda-
lomhoz tartozott. Gorman beszámol róla, hogy Ferenc József oldalszakállas, fehér
katonazubbonyos képe díszített minden trieszti trafikot. Trieszt bécsi kávéházairól
és magyar pékségeirôl John McCourt emlékezik meg.55 Joyce pedig így írt trieszti
éveirôl egy barátjának: „I cannot begin to give you the flavour of the old Austrian
Empire. It was a ramshackle affair but it was charming, gay, and I experienced
more kindness in Trieste than ever before or since in my life… Times past cannot
return but I wish they were back.”56

Bár a mediterrán éghajlat nem volt ínyére, ahogy testvérének, Stanislausnak írta
egy levelében, úgy érezte, vajként olvad a napon, s alig várta az ôszt és a borát.57

Tri eszt nem utolsósorban az egzotikus, izgalmas és fôként mûvészeti szempontból
fontos Kelet megismerésének lehetôségét hordozta számára, sôt nem egy vonat-
kozásában maga volt a Kelet, mely sokkal inkább toposz, mint konkrét helyszín.58

„Joyce számára a ’Kelet’ (…) az Ulysses megírása szempontjából releváns mó don,
ma gába foglalta Magyarországot, a Közel-Keletet (különösen Palesztinát), il let ve
olyan dél-európai országokat, mint Spanyolország és Görögország.”59

Az évek múltával az egyszer volt, idôben távolodó Osztrák-Magyar Monarchia
egyre kedvesebb emlékké változott Joyce számára, az Ulyssesbe mindezzel együtt
ironikus utalásképpen emelte be Haynau alakját, mivel olasz barátaitól részletekbe
me nôen értesült a táborszernagy kegyetlenkedéseirôl.60 Hasonlóan ironikus okból
lesz a Kirké-fejezetben Bloom egyik manifesztációja Kossuth Lajos.61 Már ebben a
re gényében elkezdi úgy használni a nyelveket, hogy a szavak hangzása és a szó-
tári alak közti különbség, valamint egy másik nyelvvel való egyezés humorra, illet-
ve intenzív jelentésmódosulásra adjon alkalmat. Erre hívja fel a figyelmet Mecs -
nóber Tekla „Inbursts of Maggyer”: Joyce, the Fall, and the Magyar Language címû
ta  nulmányában. A Viragh – Virag – Virgo – Virago szavakban rejlô feminista-szexu-
ális összefüggésekre mutat rá,62 majd a Küklopsz-fejezetben található rontott ma -
gyar szavak kapcsán teremt párhuzamot a Finnegans Wake hasonló szöveghelyei-
vel, amennyiben ezek a kifejezések Bloom becstelen alászállását, nôvé változását
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elôlegezik a Kirké-fejezetre való tekintettel.63 Mecsnóber a Finnegans Wake elsô
része hetedik fejezetének híres részletét idézi fel a magyar vonatkozások és a tes-
tiség kapcsán, mikor a fehér bort és élvezetét a nôi altesti folyamatokkal hozza
összefüggésbe az elbeszélô.64 Az elemzésbôl kiderül, hogy a magyar nyelv Joyce
által elsajátított részletei jelentôs mértékben elôsegítették a Finnegans Wake szö -
ve gének nemcsak nyelvi sokrétûségét, hanem értelmi gazdagságát, a sok értelme-
zôi változat kifejlôdését.65 Jellemzô módon az említett fejezet magyar vagy magyar
jel legû szavai nagyrészt az étkezés és a testiség fogalomkörébôl érkeztek, Mecsnó -
ber meg is kockáztatja a régi angol szójáték felidézését a Hungary és a hungry
összefüggéseirôl.66 Mind Kossuth, mind Haynau nevének felbukkanása, azzal a ta -
pasztalattal egyetemben, mely Mecsnóber Tekla gondolatmenetébôl nyerhetô, arra
intheti az olvasót, hogy vegye komolyan azt, hogy Takács Ferenc Joyce és a ma -
gyarok címû tanulmányában Joyce megértéséhez elengedhetetlennek tartja az Ulys ses
és a Finnegans Wake komolytalanságának, pontosabban humorának felis me ré -
sét.67 Annál is inkább, mert a magyar tárgyú részletekre nagyrészt jellemzô a joyce-i
humor. Az angol in-joke kifejezést terminusként bevezetve Takács nem csak Joyce-
tól vett példákon mutatja be a nyelvek közötti tükörfordítás és névrejtés használa-
tát, okozatként nyelvi tréfák és szójátékok özönével.68

1913-ban Gorman szerint Joyce a trieszti kereskedelmi fôiskolán tartott elôadá-
sokat a Hamletrôl, Defoe-ról, Blake-rôl, Írországról és a sagákról.69 A Hamlettel
kap csolatos jegyzeteit késôbb beépítette az Ulyssesbe, Stephen Dedalusnak aján-
dékozva ôket. Megjegyzem, Frank Budgen James Joyce and the Making of Ulysses
cí mû könyvében azt írja, hogy Joyce Triesztben összesen csak két elôadást tartott
ezekben az években a Népfôiskolán: Defoe-ról és Blake-rôl.70 1919 októberében
tér vissza Zürichbôl a Joyce család Triesztbe, ahol ekkor már az olasz trikolór lo -
bog. Az írónak nagyon hamar rá kellett jönnie, hogy a bájos, vidám birodalmi évek
el múltak, mint ahogy Trieszt irredentái is ráébredhettek, hogy az Adriai-tenger
nagy részét birtokló Olasz Királyság számára nem olyan fontos tényezô ez a kikö-
tô, mint a közép-európai Habsburg Birodalom számára volt.71 A város multikultu-
rális pezsgése hiányzott Joyce-nak legjobban.72 Ugyanakkor anyagilag lényegesen
jobb körülmények közé került az író, s társadalmi megbecsülése is javult, ebben az
idôben jelentôsen elôrehaladt az Ulysses munkálataival.73 Ahogy John McCourt írja:
„nem ô volt ’a halott, aki a városban sétál’ – inkább a város volt az, amely meghalt
számára.”74 Joyce nosztalgiája a régi jó Trieszt iránt párosult azzal a felismeréssel,
hogy a világháború utáni kulturális centrumok iránti törekvés alkotói érdekeit szol-
gálja. Küszöbön állt a végleges búcsú Trieszttôl.75

John Henry Raleigh The Chronicle of Leopold and Molly Bloom címû mûvében
ki hüvelyezi az Ulyssesbôl mindazt a magyar vonatkozást, amelyet filológiailag ki
le het mutatni Bloom kapcsán. Felhívja a figyelmet arra, hogy Bloom családfáját
Mária Terézia koráig lehet visszavezetni,76 s ez egyáltalán nem véletlen, ha figye-
lembe vesszük azokat az információkat, melyeket Joyce Triesztben Mária Teréziá -
nak birodalma zsidó alattvalóival kapcsolatos magatartásáról kaphatott, s amelyek
alapján az uralkodónô zsidópolitikája sokkal kedvezôbb színben tûnik fel, mint
ami lyen az valójában volt.77 Bloom nevének vizsgálatakor megemlíti azt a lehe tô -
sé get is, hogy felmenôinek esetleg két vezetékneve lehetett, a Lipót-Lipoti eb ben
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az esetben a budapesti Lipótvárosra utalhat, ahol hagyományosan sok zsidó élt,
másrészrôl utal arra, hogy Joyce tisztában lehetett ugyan a vezeték- és keresztne-
vek viszonyával, de a magyar névviselési szokások esetében nem bizonyos, hogy
helyesen tájékozódott. Szombathely és Székesfehérvár (Joyce-nál Szesfeher var) te -
kintetében is pontos információkkal szolgál Raleigh,78 valamint utal Molly Bloom
esetleges magyar zsidó gyökereire is.79 John McCourt szerint a Bloom há zas pár
multikulturális gazdagsága, melyet felmenôik jellemezhetnek,80 egyrészt a provin-
ciális Dublint helyezi még élesebb megvilágításba, másrészt azt bizonyítja, hogy
„Joyce befogadóként mennyire nyitott volt, és mennyi mindent kapott a vá rostól,
melyet megosztottak közép-európai kötelékei és Olaszországhoz húzó nem zeti
aspirációi.”81 Bloom nevével kapcsolatban ô arra a következtetésre jut, hogy talán
szerepet játszhatott a választásban Szent Lipót patrónus is, s ezen a ponton Mc -
Court összekeveri Ausztria és Magyarország patrónusait. Szent Istvánt Ausztriának
tu lajdonítja, Szent Lipótot pedig Magyarországnak.82 A Habsburg-uralommal termé-
szetesen a Magyar Királyság területén is egyre nagyobb teret kapott Szent Lipót
kultusza, talán ez téveszthette meg a szerzôt. Késôbb Lipót császár névadói szere-
pe is felmerül McCourt mûvében, aki erélyesen védte a trieszti zsidókat a 17. szá-
zadban a városi tanácstól, sôt a pogromtól is, s akinek lovas szobrát Joyce rend-
szeresen láthatta a városban.83

1932. augusztus 27-i levelében egy bizonyos dr. D. Brody az Ulysses magyar
nyelvû kiadásának tervével fordul James Joyce-hoz.84 Minden bizonnyal nem ez
volt az elsô próbálkozás magyar részrôl, hogy kapcsolatba kerüljenek az íróval.
Lut ter Tibor, Joyce elsô magyar monográfusa saját bevallása szerint kapott adato-
kat közvetlenül az alkotótól, ezt azonban Goldmann Márta nem látja bizonyított-
nak, már csak a Lutter Joyce-biográfiájában található tévedések miatt sem. Lutter va -
lóban írt Sylvia Beachnek 1933. június 13-án és 19-én a kapcsolatfelvétel ügyében,
aki bár megpróbált segíteni neki, de az ügy mégis elakadhatott ebben a szakasz-
ban. Hasonló eredménnyel zárult Fischerné Szilágyi Ágota próbálkozása is, aki
ugyan azon év január 21-én írt levelet Joyce-nak. Oktatói munkájához szeretett
volna közvetlen segítséget kapni, ráadásul éppen az Ulysses magyar zsidó vonatko -
zásai kapcsán. Joyce helyett Paul Léon válaszolt neki folyó hó 30-án, szûkszavúan.
Szilágyi feleletet sem kapott kérdésére, Léon Stuart Gilbert Ulysses-kommentárjá-
nak olcsó kiadású kötetéhez utalta az érdeklôdôt.85 Goldmann Márta, aki a fenti
levelezést dokumentálta James Joyce kritikai fogadtatása Magyarországon címû
mû vében, nem ad magyarázatot az elzárkózás okaira, találgatásokba pedig nem
bo csátkozom. Egy késôbbi vizsgálat tárgya talán a hasonló jellegû, más nemzeti -
ségû levelezés rövid áttekintése lehetne, mely remélhetôleg értelmezhetné ezt a
meghökkentô jelenséget. Ellenpélda lehet Moholy-Nagy László avantgárd mûvész,
aki, mint Joyce egyik elsô értô magyar olvasója, 1935–1936 körül kapcsolatban állt
az íróval, Vision in Motion címû 1946-os mûvében külön fejezet található Joyce
mû vészetérôl,86 vagy Márkus Erzsébet, aki az 1930-as években Joyce baráti köré-
hez tartozott, sôt tanácsokkal is ellátta az orosz, illetve a magyar nyelvet illetôen.87

Jelen dolgozat szempontjából érdekes, hogy Goldmann Márta egyértelmûen ta -
gadja Szegedy-Maszák Mihály megállapítását, miszerint Joyce járt valaha Magyar -
országon.88 Azért kell figyelembe venni ezt a két kijelentést, mivel valójában egyik
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sem bizonyítható, s ez a tény világosan mutatja a Joyce-recepció problematikussá-
gát. Goldmann talán John McCourt monográfiájából szerezte az információt arról,
hogy Joyce nem járt hazánkban, csupán távolról tanulmányozta, mint a Kelet rep -
re zentánsát.89 Ugyanakkor szintén McCourt írja ugyanott, hogy Joyce és Nora 1906.
jú lius 30-án Fiuméba utazott, majd onnan Rómába.90

Az Ulysses minden magyar vonatkozásának dacára, melyekrôl még lesz szó, a
szak irodalom nagyobb része egyetért abban, hogy a magyar nyelvi és mûvészeti-
tör ténelmi-kulturális, esetleg mitikus kapcsolatok szempontjából is a Finnegans
Wake a legjelentôsebb Joyce-mû. Az egyes vélemények szerint hatvan nyelv sza-
vait hordozó mû írója tizennyolc nyelvet ismert különbözô mértékben.91 Maga
Joyce negyven nyelv listáját állította össze a regény kapcsán, a sorban a magyar az
utolsó, és furcsa módon a szerzô kifelejtette a dánt, amelyik pedig olyan fontos
volt számára, hogy már Triesztben elkezdte tanulni. Egon Naganowski szerint a
számtalan alkotás közül, melyek fontos ihletôi voltak a regénynek, Lewis Carroll
Alice-regényei és Sylvie és Brunoja emelhetô ki.92 Utóbbi minden bizonnyal a
helyenként már ad abszurdumig vitt nonszensz nyelvi játékai és helyzetei miatt,
míg a Through the Looking Glass Earwicker egyik nevét, a Humphreyt adhatta,
mely ben így Humpty-Dumpty rejtôzhet, aki, mint tudható, leesik a falról és össze -
tö rik, sorsa éppúgy bukás, Fall, mint Tim Finnegané a népdalból vagy Earwickeré.
Emellett Jonathan Swift Journal to Stellaja little language-ének hatását is kimutatja
Naganowski nemcsak a Finnegans Wake szókészletében, de nyelvi felépítményének
szerkezetében is.93 Meg kell jegyezni, hogy Joyce az Ulysses, de fôleg a Finne gans
Wake esetében nagy jelentôséget tulajdonított és jelentôs játékteret adott a „kis nyel-
veknek”: két kedvence minden bizonnyal az ír-skót titkos nyelv, a shelta, és az ál ta la
is nagyon hamar elsajátított triestino volt.94 Ezeknek a rétegnyelveknek, zsargonoknak
lételemük, alapkövetelményük az a többértelmû játék és folyamatos jelentésmódosu-
lás, egymásra vonatkozás, mely a szerzô módszere volt. Takács Ferenc szerint az utol-
só regény nyelve már nem az angol, hanem az emberiség nyelve, ádámi ôsnyelv.95

Amikor Takács a Finnegans Wake magyar szókészletét és utalásrendszerét illetôen
vizsgálódik, elsôsorban magának a regénynek az általános értelemben vett, nem
nyelvfüggô alaptulajdonságát illetôen tesz fontos kijelentéseket: „a Finnegans Wake
szavai amellett, hogy írásmódjukkal arra késztetik olvasóikat, hogy az egyes szavakat
a legkülönbözôbb módon olvasva és értelmezve (…) esetenként öt-hat különbözô
nyelv szavait ismerjék fel bennük, egyben – és Joyce részérôl igen tudatosan – szabad
kezet adnak a beleolvasó önkénynek és fantáziának is. amibôl az következik, hogy az
egyes írott szóalakokban igen tág határok között lehet (szabad? kell?) felismernünk
magyar szavakat, s ezekhez a felismerésekhez még akkor is bírjuk Joyce utólagos hoz-
zájárulását, ha ô éppenséggel nem is gondolt ezekre a magyar szavakra.”96

Vagyis az úgynevezett szoros filológiai vizsgálódás tilalomfái ledôlnek, de csak
ab ban az esetben, ha elkötelezetten szorosan olvasó filológus hozza felszínre a re -
gény szövegébôl a valóban újabbnál újabb nyelvi leleményeket. Míg Takács azt a
következtetést vonja le ebbôl, hogy a Finnegans Wake magyar szótárának elkészí-
tése megkérdôjelezôdik, én inkább azon a véleményen vagyok, hogy egy ilyen
szótár valóban csak a Work in Progress kategóriái között létezhet, de miért ne lé -
tezhetne. Ideális hazája lehetne egy (vagy több) egyetem mûhelye. A Finnegans
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Wake nyelvi gazdagsága által beindított szabad értelmezôi stratégiák egy érdekes
ol dalhajtására is felhívja Takács Ferenc a figyelmet Két gój rabbi, egy antiszemita
samesz és az 1914-es orvostudományi Nobel-díj címû tanulmányában. Könnyen
hihetnénk azt, hogy az irodalom- vagy mûvelôdéstörténeti adatokat is úgy hajlít-
hatjuk ezen túl, mint a Finnegans Wake nyelvét, s ez bizony gyakorta inkább hu -
moros, mint bosszantó eredményhez vezet. Egy ilyen szándékolt kirándulást tesz,
kellô kritikai érzékkel Takács a fantázia világába, ahol a „mi lett – lehetett volna
ha” a belépéshez szükséges útlevél. Látható lesz, hogy Joyce teremtett világainak
és megélt életrajzának vélt vagy valós átfedéseibôl újabb lehetséges valóságok
kon struálhatók.97 Visszatérve a regény nyelvére: „anythounge athall” – avagy bár-
mély nyalwen: a nyelvi identitás meta-tematizációja a Finnegans Wake-ben címû
tanulmányában Takács konkrét példákon mutatja be, hogy a nyelvek (esetünkben
fôként a magyar) pontosan milyen morfológiai, szintaktikai és textológiai kölcsön-
hatásokra léphetnek egymással a regényben, s ennek milyen gazdag jelentésréte-
gek, illetve jelentésmódosulások a következményei. Az olvasás célja és kiváltó oka
egyértelmûen a „jelentések maximalizációja”,98 hozzátenném: nem csak a Finne -
gans Wake esetében, de ez a mû hívhatja fel a legtöbb olvasó figyelmét arra, hogy
ez az értelmezôi stratégia más mûvek esetében is sikeresen végigvihetô. Hasonló
értelmezôi módszert követett Moholy-Nagy László is mind az Ulysses, mind a
Finne gans Wake esetében, ennek segítségével kimutatta például, hogy az Ulysses
alap szerkezetében rejlô Apollóni-Dionüszoszi ellentétpár a hétköznapi jelentésük-
bôl feloldott szavak mikrostruktúrájában is megtalálható.99 „Gondolatilag a Finne -
gans Wake bármit jelenthet (…), azon a nyelven vagy nyelveken van, amely(ek)en
akarjuk, hogy legyen.” – írja Takács,100 így természetesen magyarul is van. A végsô
konklúziója ennek a gondolatmenetnek az lehet, hogy a jelentés nem eleve önma-
gában meglévô a szöveg tekintetében, hanem csakis az olvasói tevékenység során
képzôdik meg. Joyce tehát az ember alapvetôen szabadon cselekvô alkotó-terem-
tô tevékenységét állítja utolsó mûve középpontjába.101

A magyar Joyce-kutatás minden bizonnyal legtöbb kérdést felvetô és igen sok
kritikai észrevételt kiváltó részét képezik Fáj Attila Joyce mûveinek magyar vonat-
kozásait kutató tanulmányai. 1968-as Probable Byzantine and Hungarian Models
of Ulysses and Finnegans Wake címû mûvében102 arról ír, hogy Joyce Finnegans
Wake-ére alapvetô ihletô hatása volt Madách Imre Az ember tragédiája címû drá-
májának. Az álom mint központi szerkezeti elem, Ádám és Éva alakja (akikkel H.
C. Earwicker és Anna Livia Plurabelle többször azonosítódik) és mindkét mû koz -
mi kus emberiséget felölelô koncepciója valóban mutat komoly egyezéseket. Az
emberpár manifesztációinak sorozata az egyik legszorosabb összekötô kapocs.
Ugyanakkor például Takács Ferenc Joyce és a magyarok címû tanulmányában rá -
mutat, hogy Milton Paradise Lost címû mûve, különösen annak 11–12. énekei már
csak az anyanyelviség miatt is közelebb állhattak Joyce-hoz, jobban befolyásolhat-
ták alkotói döntéseiben.103 Fáj Attila azonban kifejti, hogy Milton mûve sokkal job-
ban kötôdik a Bibliához, azon belül is érthetô módon fôként az Ószövetséghez,
mint a másik két mûalkotás, melyek között univerzális igényük, valamint a bukás,
a Fall Miltonéval közös motívumának tematizálódása is szorosabb összefüggésre
en ged következtetni.104 Mindkét szerzô természeti vonatkozásokat igyekezett adni
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a természetfölötti álomnak, valamint ha a jungi pszichoanalízis felôl értelmezzük a
tragédiát és a regényt, mindkettôben fontos szervezô szerepet kapnak az archetí-
pusok.105 Megjegyzem: Madách mûve szintén közel állhatott a színház- és operara-
jongó Joyce-hoz. Fáj Attila az álom az álomban francia forradalmának megfelelôjét
is megtalálja a Finnegans Wake esti leckeóra-jelenetében,106 de felteszi a kérdést:
hol és milyen körülmények között találkozhatott a tragédiával az ír alkotó? Ter -
mészetesen Triesztben, olasz fordításban, habár abban az idôben Madách mû vé -
nek már angol, francia, sôt több német fordítása is volt. 1908-ban jelent meg Anto -
nio Fonda fordításában, Fiumében, s egy kötet fennmaradt belôle Stanislaus Joyce
könyvtárában. Az Il Piccolo della Sera, melynek James Joyce is alkalmi munkatár-
sa volt 1908. szeptember 18-i számában Augusto Mazzucchetti hosszabb, esszé sze -
rû írásmûvével ismertette a kiadást, s az író nagy valószínûséggel értesült a cikkrôl,
mivel Fáj Attila szerint rendszeres olvasója volt a lapnak. Sôt, úgy látja, hogy több
ízben merített ötletet cikkeibôl az Ulysseshez és a késôbbi Finnegans Wake-hez is,
holott utóbbit még el sem kezdte írni trieszti tartózkodása idején.107 Fáj Attila több
utalást is talált Joyce utolsó regényében Madách nevére. A „Merodach” és „Madas”
alakokban véli felfedezni, Ádám neve elrejtésének mintájára, akit „Fitzadam”,
„Amtsadam” és „her Cow Adam” névvel illet az elbeszélô.108 Kü lönösen utóbbi mél -
tó a figyelemre, hiszen visszafelé olvasva, s az elsô két szóból csak a kezdô be tûket
használva a madach szó olvasható ki. Tanulmánya utolsó részében Fáj Attila újabb
magyar párhuzamra hívja fel a figyelmet: Ady Endre költészetének hatására James
Joyce mûvészetében. Már James S. Atherton írt Adyról, mint Joyce irodalmi forrásáról.109

Ezek szerint Joyce német vagy francia fordításban ol vasta Ady verseit a ’20-as évektôl
kezdôdôen. Fáj Attila a Finnegans Wake „true as adie”110 szóösszetételében találja meg
Ady említését. Értelmezésében Ady igaza, mely a Ke let mítoszát kutató Joyce számára
fontos volt, az a mitikus magyar költôi lá tomás, mely a Kelet és Nyugat közötti ellenté-
tet a magyarság történelmi létében szintetizálja.111 Ezt a tipikusan magyar jelenséget
transzponálja Joyce át az ír világba utolsó regényében.112

Az Ulysses és a Finnegans Wake ihletôi címû tanulmányában Fáj Attila a meg-
kezdett gondolatmenetet folytatja.113 Bölcseleti szempontból kritika alá vonva Gi am -
battista Vico hatását Joyce mûvészetére, különösen a Finnegans Wake-re, arra a
kö vetkeztetésre jut, hogy „a F. W. filozófiai ihletôje távolról sem csupán az Új tu -
do mány, mint eddig hitték, hanem Vico egész filozófiája”, ezen kívül pedig „Az
idôk egymásutánjában, vonalasan elôrehaladva bolyongó cogito megszemélyesíté-
se, mely cogito ugyanakkor sugarasan is politróp és kitör az egyedirányítottságból,
hi ányzik Viconál, viszont kétségkívül ez a hôse Az ember tragédiájának.”114

S ez az a hôs, aki a Finnegans Wake-ben is megjelenik. Magyar nyelvû tanul-
mányában is ír Fáj Attila Madách mûvének olasz fordításáról, és a trieszti recenzió-
ról, melybôl kiemeli, hogy Mazzucchetti számára a Tragédia Ádám, azaz az em be -
riség „bûneinek és erényeinek, gyengeségeinek és energiáinak” álomtörténete, s
ezzel párhuzamba állítja a Finnegans Wake egy szöveghelyét: „Dreams of Ergen
Adams”,115 melyet ô „Ádám energiáinak vagy mérgelôdéseinek álmai”-ként fordít.116

James Joyce mûveinek magyar vonatkozásait áttekintve látható, hogy különö-
sen a Finnegans Wake értelmezôi lehetôségei állíthatók párhuzamba azokkal a
kér  désekkel, melyek Joyce és a magyarok viszonyára vonatkoznak, s a válaszok az
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ér telmezôi stratégiák mintájára fogalmazódhatnak meg. Vagyis létezik érvényes és
megnyugtató válasz arra, hogy a magyar kultúra jelen van-e az ír alkotó mûveiben,
de annak verifikálhatósága azonos például a Finnegans Wake teremtett világának
belsô törvényszerûségeivel. Ennek alátámasztására egy olyan magyar vonatkozás-
sal zárom dolgozatomat, mely tudtommal saját leleményem. Az Ulysses Küklopsz
fejezetének elején a leginkább Cú Chulain-ra hasonlító ír harcos kapcsán egy
hosszú felsorolásban mitikus, valós és irodalmi hôsök nevét kapja az olvasó. A
számtalan hérosz között szerepel „the Village Blacksmith”117 is, amely Petôfi Sándor
A helység kalapácsa címû hôskölteményét, illetve annak címszereplôjét, a Széles
Te nyerû Fejenagyot juttatja eszembe. Petôfi angol recepciójának utána nézve kide-
rül, hogy ezt a mûvét valóban The Village Blacksmith címmel fordították angolra, s
Joyce ifjúkorában már több kiadása volt, elôször 1866-ban jelent meg Sir John
Bowring fordításában.118 Nevetséges hôsiesség és hôsködés keverékébôl jön létre
az a hangulat, mely meghatározza a taverna atmoszféráját a regényben, s ez, vala-
mint a testi erôszak fenyegetése, és hogy egy ivó a helyszín, akárcsak Petôfi mû -
vében, to vábbi párhuzamokkal szolgál. Mindez a „konkrét” bizonyíték kevésbé
fon tos, mint az, hogy Petôfi ezzel a költeményével éppúgy a nagyepika, illetve az
eposz trón fosztását kísérli meg, mint ahogy Joyce az Ulysses-szel bevallottan az
eposz meghaladását tûzte ki célul, mégpedig olyan regénnyel, mely az eposzt fel-
váltó nagyepikai mûfaj, a regény korlátait is maga mögött hagyja, nem utolsósor-
ban ha sonlóan mély nyelvi humorral, mint Petôfi, a „falusi Iliász” megéneklôje.
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MEZEI GÁBOR

Fordítás és fiziológia 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE ÉS SZABÓ LÔRINC REGÉJÉBEN

[B]ármikor ütközzenek is külsô tárgyak
érzékeinkhez, akár a róluk visszaverôdô
fénysugarak, akár finomabb részleteik
kiáramlása által, az a legbelsôbb és
legrejtettebb szerveink ezeknek 
megfelelô mozgását eredményezi.

(Samuel Taylor Coleridge)1

Tipográfia és korporealitás 

Amint az a címben jelölt szövegek együttolvasása során igen hamar megmutatko-
zik, a nyelv anyagiságának erôteljes kiaknázása az oka annak, hogy a Rime of the
Ancient Mariner fordítása Szabó Lôrinc Rege a vén tengerészrôl címû szövegében
megvalósulhatott.2 A Rege az ekvivalencia, az átvitel kritériumainak beteljesítése
helyett a graféma, illetve a tipográfiai jel saját, önmagát közlô anyagiságát mutatja
itt fel, ilyen módon helyezhetô fordításként a forrásszöveg mellé. Ezen túl azonban
arról sem feledkezhetünk meg, hogy tipográfia és hangoztathatatlanság a szöve-
gek egy alapvetô összefüggésével is kapcsolatba lép. Ezek az érzékelést és per-
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cepciós deficitet, testi jelenlét és illúzió megkülönböztetésének lehetetlenségét kö -
zéppontba állító szövegek ugyanis éppen a nyelv anyagiságának közbejöttével vi -
szik színre a legalapvetôbb fiziológiai funkciók meglétének vagy éppen felfüg-
gesztôdésének kérdését. Hogy a szóban forgó hajóút túlélhetô-e vagy végzetesnek
bizonyul, az – amellett, hogy folyamatos és alapvetô kérdése a szövegnek – az ol -
vasás fiziológiai folyamatainak a szövegek anyagiságából eredô megvalósulásán
keresztül is állandó eldöntetlenségként van jelen. Azon túl ugyanis, hogy ez az
anyagiság az érzékelés aktusaira is igen gyakran felhívja a figyelmet, illetve amel-
lett, hogy a beszélôk megnyilvánulásaiban tapasztalható szünetek és ritmustörések
gyakran hektikusságot kölcsönöznek e szólamoknak, amelyek éppen a túlélés
kérdésességét, a halál közelségét és alapvetô fiziológiai mûködések átmeneti fel-
függesztôdését állítják, e fiziológiai mûködések a szövegmûködésekkel párhuza-
mosan az olvasás során is megvalósulni látszanak. És mivel számos példa mutatja,
hogy e fiziológiai hangsúlyok Coleridge szövegében ugyanúgy megtalálhatók,
mint Szabó Lôrinc fordításában, a korábbiakban megfogalmazott mediális fordítás -
vi szony tekintetében is hozhat belátásokat egy ilyen összehasonlítás. Az olvasás itt
megalapozott kontextusa pedig mindeközben arra vállalkozik, hogy az eddigiek-
ben kialakított fogalmi háló és elméleti koncepciók mellett és ezekre épülve olyan
kontextusként lehessen jelen, amelyik egyrészt a textuális materialitás fogalmai
mellé Coleridge korporealitás fogalmát kísérli meg odahelyezni, másrészt egy in -
kább leíró, mint elméleti belátásokat mozgásba hozó olvasásra tesz kísérletet egy
kap csolódó írásjelenet deskripciója révén.
Láthatóság és láthatatlanság, jelenlét és hallucináció, anyagiság és anyagtalan-

ság, élet és halál határainak kijelölhetetlensége gyakran tematizálódik a szöveg-
ben; nehezen eldönthetô például, hogy a „Halál” és a „Kísértet-asszony” alakja, il -
letve a hajótest nélkül a vízen mozgó „vázhajójuk”,3 vagy éppen a haláluk után a
fe délzeten dolgozó tengerészek, illetve a tenger felszínén sodródó lények („nyál-
kás puhányok”)4 ebbôl a szempontból hogyan lehetnek meghatározhatók. Annak
ellenére azonban, hogy a látottak fizikai elérhetôsége nem minden esetben egyér -
tel mû feltétele ezeknek az érzékelésaktusoknak, percepciós mûködéseket mégis
igen gyakran hoz szóba a szöveg. A fizikai jelenlét hiánya és az érzékelés aktusai
között pedig egyfajta feszültség is képzôdik azáltal, hogy ez utóbbi anyagi vetüle-
tei kerülnek elôtérbe. A percepciós mûködések ezen fizikai hangsúlyai ugyan ak -
kor a szövegmûködés anyagiságaival mutatnak párhuzamosságot; az érzékelés, il -
letve leggyakrabban a látás fizikai-fiziológiai aspektusai többek között a szö veg vi -
zualitásával kerülnek összefüggésbe. 
A konkrét szöveghelyek olvasása elôtt – és annak ellenére, hogy már maga a

Re ge is bôven hordoz az itt felvetett kérdésekkel kapcsolatban belátásokat – azon-
ban érdemes lehet Coleridge más szövegeit is, mintegy lehetséges kontextusként,
rö viden szóba hozni. Ezt pedig annál is inkább megtehetjük, mivel az anyagi, illet-
ve a testi-korporeális elôtérbe helyezése igen gyakran kap központi szerepet az
élet mûben, költészetében ugyanúgy, mint naplóiban és leveleiben.5 Egyik korai,
1794-es levelében a következô megjegyzést olvashatjuk: „Hiszek benne, hogy a
gon dolat korporeális, azaz abban, hogy a gondolat mozgás”.6 Amennyiben a gon-
dolat maga is korporeális – miközben a mozgás instrumentális kóddá változik –,
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hoz záférhetôsége is valamiféle fizikai kapcsolatot hordoz magában. Ezt a fizikali-
tást naplóinak számos, a „hús elméje” („mind of the flesh”)7 fogalmát tematizáló
be jegyzése is megerôsíti, mivel ettôl a ponttól kezdve az elme és a gondolat mint
két korporeális entitás találkozásáról beszélhetünk. Ahogy Suzanne Elizabeth Web -
 ster megjegyzi, a megértés gyökerei Coleridge számára mindig a fizikai létezôben,
a fiziológiai értelemben vett testben8 találhatók, noha a naplókban az anyagi és a
lelki kapcsolata az, ami igen gyakran középpontba kerül. A korporeális meg -
határozottságról és a fizikai kapcsolatokról beszélve viszont nem feledkezhetünk
meg Coleridge The Eolian Harp (Az eolhárfa) címû szövegérôl sem. Ebben a ko rai
versben a gondolat korporeális jellege mint „intellektuális szellô” („intellectual bre-
eze”, a fordításban „szellemszél”) kerül megjelenítésre, amelyre a természet „or -
ganikus hárfái” („organic Harps”, ami Kiskun Farkas László fordításában egy ke -
véssé sûrített kifejtésben olvasható: „És hátha minden élôlény is itt / más-más for -
mára készült hárfa csak?”) remegéssel válaszolnak9 – mely értelmezés nem csak az
itt használatba vett kontextus miatt mond ellent Jerome McGann értelmezésének,
aki a „szélhárfa és a vers közötti összehasonlítás”10 mellett érvel. Ez a valamiféle
anyagiság által kiváltott korporeális reakció megintcsak a fizikai kontaktus ered-
ményeként fogható fel, a szellô a hárfához ér, a gondolat érinti a „passzív agyat”
(„passive brain”,11 a magyar fordítás ezen a ponton más irányt választ, és „tétlen
lélekként”12 nevezi meg a fizikai kontaktus megtörténtének „helyét”). Így te hát
azzal együtt, hogy semmiféle alanyiságról nem beszélhetünk, olyan megértés tör -
ténik, ami számos nézôpontból inkább percepcióként fogható fel, illetve még en -
nél is fontosabb, hogy e percepció az érintésen alapul. 
Ebben a kontextusban tehát, ahol a megértés helyét a fizikai érzékelés is képes

átvenni, ez utóbbi, amellett hogy egészen más funkciókban is megjelenhet, sokkal
gyakrabban kerül elôtérbe. Ezt az elôtérbe kerülést pedig a Rege szövege éppen az
érzékelés fizikai aspektusainak a szöveg anyagiságával való párhuzamba állításá-
val teszi kézzelfoghatóvá. Ennek megmutatása leginkább azon esetek kiemelése
ál tal lehetséges, ahol a szövegek a nyelv anyagiságának, illetve a következô szö-
veghelyek esetében leginkább vizuális mûködéseinek kiaknázása által keltik fel a
figyelmet az érzékelés, illetve a látás fizikai aspektusaira. A mediális fordítás fenti-
ekben tárgyalt eseteihez hasonlóan – és nem véletlen, hogy ez ismételten, és mind
Coleridge, mind Szabó Lôrinc szövegére, illetve egész életmûvére nézve is igaznak
bi zonyul – itt is a gondolatjel tölt be igen fontos szerepet, ezzel tehát továbbra is a
tipográfiai jelek szintjén történô olvasáson, azaz a szöveg anyagiságának érzékelé-
sén keresztül kell, hogy tovább haladjunk. Az olvasásnak ezt a szokatlan gyakor-
latát, illetve ennek létjogosultságát talán egy olyan példával, a szöveg bevezetô
jelenetével lehetne leginkább igazolni, amely a késôbbiekben több szempontból is
fon tos lehet.
A szöveg elsô jelenetében a Tengerész egy „lakodalmas vendégnek” próbálja

el mondani történetét, ezért igyekszik felhívni magára a vendég figyelmét – végül
egyszerûen „[f]énylô szemével fogja meg –”.13 Tulajdonképpen nem pusztán egy a
szöveg felütéseként funkcionáló vizuális percepciós jelenet tanúi vagyunk, mivel a
Tengerész nem pusztán ránéz, de meg is érinti a vendéget a szemével; a vizuális
és a taktilis ilyen módon történô összekeveredése az egyetlen módja annak, hogy
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figyelmét ébren tartsa.14 A Tengerésznek ennek érdekében a „nászterem” felôl hall-
ható zeneszó akusztikus ingerével kell megküzdenie. Elsô lépésben „[a]szott kezé-
vel fogja meg”, de ez a megoldás nem bizonyul hatékonynak, a vendég elutasítja.
De mikor szemével igyekszik ott tartani, a vendég nem tehet mást, mint hogy né -
mán hallgat – ezzel a jelenet vizuális elsôbbségére mutatva rá. Ugyanakkor a szó -
ban forgó sor alapján mégsem pusztán vizuális érzékelésrôl van itt szó, hiszen egy
korábbi sor struktúráját ismétli, az „[a]szott kezével fogja meg” ugyanis szintén tak-
tilitáson alapuló elérhetôségre utal. A kéz szemmel való felcserélhetôsége azért
történhet meg, mert a szem ugyanarra a célra használható, sôt, segítségével a
Tengerész sikeresen tartja ott a vendéget, a vizuális és a taktilis határai ilyen
módon – amint az Coleridge naplóiban is megfogalmazódik – feloldódni látsza-
nak. A szem tehát jelen esetben alkalmas arra, hogy taktilitáson, érzékelésen ala-
puló kontaktust hozzon létre. 
Ezen textuális és szemantikai okokon túl azonban a szöveg anyagisága, a

tipográfia által is lehetôvé válik a sor szó szerinti olvasása. A „szem”, illetve az
„eye” szó után a negyedik versszak elsô sorának végén – az 1798-as elsô, illetve a
mo dern kiadások alapjául szolgáló 1817-es második angol nyelvû kiadásban, illet-
ve a magyar kiadásokban egyaránt – gondolatjel szerepel, amely az itt körvonala-
zott kontextusban különös erôvel teszi megkerülhetetlenné az érzékelés fizikai as -
pektusait. Ez a gondolatjel puszta vizualitásában van itt jelen, olyan anyagiságként,
amely önmagán kívül nem utal semmiféle jelentésre. Az írás médiuma kap itt köz-
ponti szerepet térbelisége által, és mert láthatósága mellett semmiféle hangoztat-
hatósággal nem rendelkezik. Ilyen módon egy olyan, a szöveg ritmusát megszakí-
tó szünetjellel szembesülünk itt, amely a jelenet vizuális hangsúlyaira a szöveg vi -
zualitása által hívja fel a figyelmet; az érzékterületek szétválasztása a nyelv anyagi-
sága révén is megvalósulni látszik, a jelenet fiziológiai aspektusai pedig a fordí-
tásszövegben is szerepet kapnak. Erre a szövegmûködésre ugyanakkor a Rege a
szöveggel párhuzamosan, mintegy margináliaként megjelenô magyarázatok is utal  ni
lát szanak, különösen az angol szöveg esetében. Amíg a fordításban a vonatkozó
magyarázat szerint „[a] lakodalmas vendéget megbûvöli az öreg tengerjáró ember
szeme...”, az angol szövegben a „spell-bound” kifejezés szerepel, ami a ’megbûvöl’ jelen-
tésen túl a ’spelling’ (’betûzés, helyesírás’) jelentés közbejöttével mintegy a tipog-
ráfia általi fogva tartottságra utal, azaz reflektálni látszik arra a körülményre, hogy
a szemnek, vagy az – akár a gondolatjel által is jelölt – szemsugárnak kö szön -
hetôen tartja ott a vendéget a Tengerész, és egyben arra is, hogy a szöveg a vizu-
alitás ugyanezen kizárólagos közbejöttét viszi színre. A tipográfia a szövegolvasás-
ból kizárhatatlan mûködése, a szöveg vizuális érzékelésre, illetve a fiziológia ki -
emelt szerepére esô hangsúlyai pedig – amely vonatkozásokat a fôszöveg és mar -
ginália, illetve jelentés és nyelvi anyagiság közötti mediális fordítás teszi jelen eset-
ben még erôteljesebbé – a késôbbiekben tárgyalásra kerülô szöveghelyek alapján
mind az angol, mind a magyar szövegnek fontos viszonyítási pontjai. 
A vizuális érzékelés és a látás fenti tipográfiai megoldással történô összekap-

csolására számos példát találunk mindkét szövegben. És mivel Szabó Lôrinc fordí-
tásában ezekben az esetekben Coleridge szövegének megoldásait látjuk mûködni,
azt mondhatjuk, hogy a fordítás a nyelvi anyagiság, az írás, a tipográfia szintjén is
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megvalósul. Amellett ugyanis, hogy ez a szövegekben egymástól függetlenül is
elô fordul, mint például az angol szöveg „Of what had else been seen–”,15 vagy a
for dítás „A szemek – mily üvegesen!”16 sorában, mindkét esetben a vizuális percep-
ció valamiféle deficitjére utalva, gyakran ugyanazon a helyen kerülnek elô mind-
két oldalon, ezzel a fordításviszony kialakításában is részt vállalva. Több alkalom-
mal is elôfordul, hogy a látás eseményének kiemelése történik ugyanazon a szö-
veghelyen a tipográfia eszközével, mint az „I turn’d my eyes upon the deck–”,17

illetve a „szemem / visszafordúlt, s – az égre! – mit / láttam a fedélzeten?!”18 sorok
esetében, mindkét szövegben ugyanolyan funkcióban és eredménnyel. A két szö-
veg közötti fordításviszony körülírhatósága szempontjából azonban több belátás-
hoz vezethetnek azok a szöveghelyek, amelyek a tipográfiai megoldásoknak kö -
szönhetôen helyezhetôk egymás mellé. A szemek mozdulatlanságát és ezzel pár-
huzamosan a megszólalás elmaradását a szemantika eszközeivel szóba hozó „nor
spake nor moved their eyes;”19 sor fordításában olyan sûrítettséggel találkozunk,
ahol az akusztikus és vizuális rétegek összekeverése mellett ismét az írás anyagi-
sága, a megszólaltathatatlan gondolatjel teszi nyilvánvalóvá, hogy a feltámadó ha -
jóslegények nem beszélnek: „– szemük némán figyelt –”.20 A fentiekben említett
elsô példához hasonlóan, amikor az angol nyelvû fôszöveg és marginália között
állt elô mediális fordításviszony, itt is olyan szöveghellyel, illetve fordításjelenettel
ál lunk szemben, ahol a tipográfiai jel vizualitása és megszólaltathatatlansága hiva-
tott érzékeltetni az akusztikus közlés elmaradását, tehát Szabó Lôrinc szövege eb -
ben az esetben az írás anyagisága révén, az írás médiumának köszönhetôen állhat
elô fordításként. A vizuális érzékelésnek, illetve az akusztikus ingerek hiányának a
hangoztathatatlan gondolatjellel való összekapcsolása – ahogy az angol szöveg
következô sorában: „No voice did they impart–”21, vagy Szabó Lôrinc fordításának
szá mos helyén is, például a „– nyögés sóhajnyi sem –”22 sor esetében – azonban
még egy, a fordítás szempontjából a legkevésbé sem elhanyagolható funkciót ille-
tôen is igen fontos szerepet kap. 
Ez a hangoztathatatlan tipográfiai jel ugyanis, ahogy az akár a fenti példák ese-

tében is egyértelmû lehetett, nem lehet semleges a szöveg, és természetesen a for-
dításszöveg ritmusa szempontjából sem, amennyiben ezek szerves elemeként min-
denképpen megállásra készteti az olvasást, tehát valamiféle szünetjelként kap
funkciót. Elôfordulnak olyan esetek, ahol ez a szünet valamiféle határhelyzet
elôtérbe állítását végzi el, mint például a következô sorban, ahol a varázs megtö-
rése a szöveg ritmusának és folytonosságának megszakadásával történik párhuza-
mosan: „S ekkor – megtört a varázs…”.23 Ez leggyakrabban mind az angol, mind a
for dításszövegben megtörténik, ahogy a következô esetben is, ahol a „the souls
did from their bodies fly–”24 sor fordítása – „lelkük kiröpûlt, –…”25 – ugyanúgy a ti -
po gráfia eszközével kényszerít megállásra, azzal együtt, hogy egy további, Szabó
Lô rinc fordításában nem ritka vesszôt is beiktat, ezzel a szokatlan megoldással téve
még erôteljesebbé a szünetet. A gondolatjel, ami ez esetben a tengerészek halálá-
nak drámaiságát a szöveg folytonosságának megszakításán keresztül hivatott fo -
kozni, máshol is kiegészül egy-egy vesszôvel a fordításszövegben. A „hó és a félel-
mes hangok országába” érkezve az élôlények hiányát Coleridge szövege a „Nor
shapes of men nor beasts we ken–”26 sor végi tipográfiai jellel érzékelteti, a fordí-
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tásszövegben viszont ugyanez a sorvégi megoldás megintcsak egy vesszôvel egé-
szül ki: „állat, növény: nincs semmi lény, –”.27 Az élôlények létének tagadását te hát
mindkét szöveg megállással, egy a szövegben beálló szünettel próbálja hozzáfér-
hetôvé tenni, azonban Szabó Lôrinc szövegében ez gyakran újabb tipográfiai meg-
oldással egészül ki,28 tehát azt mondhatjuk, hogy a fordítás tipográfiai jelek között
is megvalósul. Számos olyan esettel is találkozunk, ahol a ritmustörés, a szövegbe
iktatott szünetjel valamiféle megtorpanással kerül összefüggésbe. A hajóút elején a
szélcsend következtében, ahogy a fordításszöveg margináliája is egyértelmûvé
teszi, a „hajó hirtelen megáll”, amit szintén a fôszövegben szereplô gondolatjel és
a vesszô együttese tesz még inkább érzékelhetôvé: „De megállt a szél, vásznunk
lealél: / kínlódtunk, – micsoda kín!”, majd két versszakkal késôbb egészen nyil-
vánvalóvá: „álltunk, – (csönd, végtelen) –”.29 A gondolatjelek itt olyan, a szövegben –
a tipográfia diskurzusok közötti váltást eredményezô mûködése ré vén grafikusan
megjelenô hajó által is, amelynek mintegy ekphrasztikus párhuzamaként állhatna
Coleridge vonatkozó szövegrésze – beálló szünetet eredményeznek, amelyek a
megtorpanás, a megállás színrevitele mellett hangoztathatatlanságuk révén a szél-
csend érzékelhetôségéhez is hozzájárulnak. A ritmustörés egy másik nyilvánvaló
esete pedig az a fordításszöveg elején található sorpár, ahol a viharba keveredett hajó
leírása a következôképpen történik: „s bár ellene árnya a talpa alatt, – / bukdosva elô -
re tart…”30 Itt az elsô sor folytonosságának gondolatjel általi megszakítása a járás folya-
matának megtörésével kerül párhuzamba; a szövegben érzékelhetô ritmustörés és a
járás akadozásának együttese a tipográfia ré vén állhat tehát elô.
A szövegek szüneteit jelölô, illetve a ritmustörések véghezviteléért felelôs gon-

dolatjel ezen funkcióin keresztül azonban nem csupán a mediális fordításviszony
létrejöttét teszi lehetôvé az írás és a fordításszöveg saját anyaga által, de a beveze-
tôben tett utalásoknak megfelelôen bizonyos fiziológiai aspektusok elérhetôségét
is garantálja – tehát a „gondolatjel” elnevezésnek itt már több szempontból sincs
de skriptív potenciálja. Amint a következô példákon keresztül látni fogjuk, a szö-
veg szünetei a levegôért kapkodás, a fulladás, a felsikoltás, a karba harapás vagy
akár a megbotlás szituációiban általában a légzés, valamilyen hang kiadása vagy a
járás folytonosságának megszakadásával képeznek párhuzamot. És mivel a Ten -
gerész élet és halál – gyakran kijelölhetetlen – határterületein zajló történetét olyan
alap ve tô szükségletek határozzák meg, mint az ivóvíz vagy a levegô, ezen fizioló-
giai aspektusok a szöveg anyagiságával való kapcsolatba kerülése semmiképpen
nem hagyható figyelmen kívül az olvasás során. A szövegek ugyanis az elbeszél-
tek olyan fiziológiai rétegeihez engednek hozzáférést, amelyeket az írás médiuma,
a ti pográfia, tehát saját anyagiságuk által tesznek megtapasztalhatóvá. Az olvasás
folyamatát tekintve pedig azzal az eredménnyel járnak, hogy általuk ezek a testi
reakciók mintegy megtörténni látszanak, azaz a tipográfia az olvasás eseményének
fi zikai aspektusaival létesít kapcsolatot – ez pedig jelen kontextusban, ami többek
között a Coleridge fenti, még a gondolatot is korporeális jelenségként, a gondolat
át adását pedig fizikai érintésen alapuló folyamatként kezelô szövegei alapján kör-
vonalazódott, korántsem meglepô fejlemény. 
Itt érdemes újra megemlíteni a fordításszöveg egy olyan szöveghelyét, ami a

ko rábbiakban más szempontból már elôkerült. A „– nyögés sóhajnyi sem –” sor-
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ban ugyanis a tipográfiai jel nem csupán a hangoztatás elmaradását teszi még in -
kább egyértelmûvé a vizualitás elôtérbe helyezése által, de a sóhaj vagy a nyögés
elmaradását a szövegben beálló szünettel állítva párhuzamba, mintegy a levegôvé-
telben beálló szünetet is színre viszi. A történet fiziológiai aspektusainak – ez eset-
ben a tengerészek halálának – az írás anyagiságán keresztül történô érzékelhetôvé
té tele pedig korántsem csupán ezen a ponton elôforduló, elszigetelt eseménye a
szövegnek, és nem csak a fordításszövegben, de Coleridge szövegében is gyakori
fejlemény. Az öbölgátat megpillantó Vén Tengerész hazatérésekor zokogva imád-
kozni kezd, a sor végén pedig ismét a hang megakadása kerül elôtérbe: „And I
with sobs did pray–”.31 A zokogás a hang és a levegôvétel önkéntelen megszaka-
dásával, majd újraindulásával jár együtt, az itt szóban forgó szövegrész pedig ép -
pen e zokogásjelenet közben hozza ismét mûködésbe a szünet eszközét, és magá-
ban a szövegben viszi színre ezt a megakadást. A levegô bennszakadása, amit a
szöveg folytonosságában beálló szünet tesz hozzáférhetôvé, azért is nyer itt külö-
nös jelentôséget, mert a történet fôhôse éppen élet és halál, levegô és fulladás kö -
zött vergôdve kezd imádkozni, a zokogáskor megakadó, majd újrainduló légzés
átmenetisége tehát a szöveg alapvetô feszültségét tükrözi, illetve állítja elô a nyelv
anyagisága révén. Ehhez hasonló tipográfiai megoldással találkozunk a fordításszö-
vegben is, ahol a szomjúságával küzdô Tengerész kínjában magába harap: „ka -
romba haraptam, – a vérre kitört / sikolyom…”32 A megintcsak vesszôvel kiegé-
szülô gondolatjel igen erôteljes törést eredményez, annál is inkább, mivel a sor kö -
zepén helyezkedik el. A sorba, aminek a vesszô után folytatódnia kellene, a tag-
mondat helyett ismét egy szünetjel kerül, ezzel a vesszô által elôrejelzett folytatást
hiúsítva meg, és ezáltal fokozva a törés intenzitását. Az, hogy éppen a karba hara-
páskor történik a megakadás, ismét könnyen összefüggésbe hozható azzal, hogy
harapáskor a beszédben kényszerû szünet áll be, az egyes szám elsô személyû
elbeszélô pedig – aki ezáltal, a sor akár így is olvasható, mintegy élô közvetítést ad
a történtekrôl – elnémul e kényszerû szünet idejére. Ez magyarázza, hogy miért
„tör ki” a sikoly, hiszen éppen ez a szünetnyi csönd kell a kitörés hirtelenségéhez,
il letve megintcsak a tipográfia kell ahhoz, hogy a jelenet drámaisága a szöveg
anyagiságán keresztül érzékelhetôvé váljon. 
Olyan, az elôbbi két példához sok szempontból kapcsolódó esetet is találha-

tunk, ahol mindkét szövegben egyszerre fordul elô a fentiekhez hasonló, a tipo -
gráfia közbejöttével történô szövegmûködés. A Vén Tengerész hazaérkezésekor a
ré vész siet megmentésére, hiszen hajója süllyedni kezd. A megmenekülés – ismét
igen drámai – pillanatában a Tengerész meg akar szólalni, azonban végül nem jön
ki hang a torkán, a révész pedig – mintegy helyette – felsikolt. Szabó Lôrinc fordí -
tá sában egy tipográfiai vonatkozásait tekintve megintcsak jóval zsúfoltabb sorpár-
ral találkozunk, amely zsúfoltság ez alkalommal nem pusztán a megakadás hirte-
lenségét fokozza, de a logikai viszonyok tekintetében is szerepet kap: „Ajkam
mozdúlt; – ájúlt sikoly: / a révész összerogyott;…”.33 Coleridge szövegében, noha
va lamivel egyszerûbb megoldással, de szintén az újból sorközépi helyzetben elô -
forduló gondolatjel közbejöttével válhat érzékelhetôvé a szólamban beálló csend:
„I moved my lips–the Pilot shriek’d / And fell down in a fit…”.34 Itt már az elsô idé-
zett sorban egyértelmûvé válik, hogy a sikoly és a szájmozgás nem ugyanazon sze-
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replôvel hozhatók kapcsolatba, az pedig, hogy nem a Tengerész nyitott szájából
hallatszik a hang, a két ágens megnevezése és a grammatikai struktúra megismét-
lése általi szembeállítása mellett a tipográfia révén is érzékelhetôvé válhat; a gon -
do latjel hangoztathatatlansága ismét a sor kettészakadását hozza magával. A fordí-
tásszövegben ugyanakkor az elsô sorban a jelentés szintjén nem különíthetôk el a
szájmozgás és a sikítás alanyai egymástól, a pontosvesszô és a gondolatjel itt csu-
pán a Tengerész szólamában beálló szünetet jelöli. Csak a sorvégi kettôspont teszi
egy értelmûvé, hogy a sikoly az összeesô révészhez is köthetô, amit aztán a vers-
szak folytatása tesz egyértelmûvé; az ájultan összerogyó révész kezd ültében aztán
imába, illetve ezen kívül az a korábbiakban már több alkalommal megfigyelt ti -
pográfiai jelhalmozás, ami a sort kettészakító szünetet ez alkalommal a pontos-
vesszô révén még erôteljesebbé teszi. Ez a tipográfiai megoldás ráadásul ismét egy
olyan jelenetben fordul elô, ahol a levegôhöz jutás vagy a levegô bennszakadása,
a vízbe fulladás a tét, a Tengerész pár sorral korábban saját testét „vízi, hetes ha -
lottként” írja le, az „ájúlt” jelzô pedig mintegy a – túl sokáig, már-már a fulladásig
– visszatartott levegôvétel önreflexiótól sem mentes következménye. A fentiekben
is több alkalommal elôkerülô, általában a vesszô és a gondolatjel együttesét alkal-
mazó tipográfiai mûködés már-már olyan zenei notációként olvasható, ahol a leve-
gôvétel helye – a vesszô – és a levegô benntartása – a gondolatjel – is jelölve van.
A szöveg éppen ezeken a helyeken lesz hangsúlyos irányítója az olvasás fiziológiai
as pektusainak, amely aspektusok különös pontossággal kapcsolódnak össze az
aktuális jelenetek fiziológiai mûködéseivel. 
Nem csupán arról van itt szó tehát, hogy a két szöveg közötti, gyakran sze-

mantikai különbségek ellenére a tipográfia mûködése teszi lehetôvé, hogy Szabó
Lô rinc szövege fordításként lehessen olvasható, és hogy a fordításszöveg tipográ-
fiai jelek között, illetve ezek révén létesít – gyakran jelentés és tipográfiai jel között
elôálló, azaz mediális – fordításviszonyt. A fordítás szempontjából is különös jelen -
tô sége lesz ugyanis annak, hogy amint a fenti példák némelyikében megmutatko-
zott, ezen tipográfiai megoldásokon keresztül a szóban forgó fiziológiai folyama-
tok válnak elérhetôvé. Ezáltal ugyanis egy olyan felület képzôdik közöttük, amely
mint egy notációként, ugyanazon fiziológiai aspektusokat jelzô és mûködtetô szö-
vegekként helyezi ôket egymás mellé, ahol a tipográfia által elôálló közös ritmus,
és az általa érzékelhetôvé tett – a jelenetekben és akár az olvasás során is megva-
lósuló – fiziológiai folyamatok biztosítják a szövegek közelségét. Ez a közelség pe -
dig az olvasás korporeális aspektusai, a percepció és a fiziológia által biztosított
közelség révén jöhet létre, a jelentésbeli különbségekbôl adódó – hermeneutikai –
tá volság mellett és ellenére, a gondolat korporealitását és a megértés testi feltéte-
lezettségét hangsúlyozó Coleridge elgondolásától korántsem függetlenül. 

Fordítás és írásjelenet

Annak azonban, hogy Szabó Lôrinc fordításában ilyen gyakran elôfordul a fent
nevezett tipográfiai megoldás, a gondolatjel35 használata, egyéb, Coleridge ezen
elgondolásához kapcsolódó okai is lehetnek. Ezek a magyarázatok olyan, erôtelje-
sen gyakorlati irányok felôl érthetôk meg, amelyek az írás praxisa és az írásrend-
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szerek közötti különbségek révén válhatnak elérhetôvé. Ez az itt mûködésbe ho -
zott kontextusban korántsem idegen nézôpont éppen azért kapcsolódhat a Cole -
ridge különbözô mûfajú szövegein keresztül bevezetett fogalmi rendszerbe – bár a mû -
 fajok közötti megkülönböztetésnek a következôkben megalapozásra kerülô, az
írás elemi összetevôire koncentráló nézôpont felôl nincsen jelentôsége –, mert ab -
ban, igen meglepô módon, egyenlôségjel kerül gondolat és korporealitás közé.
Amennyiben úgy kívánunk közelebb jutni ehhez az összefüggéshez, hogy mind-
eközben megkíséreljük megérteni azt, hogy ez a korporealitás hogyan kapcsolód-
hat a fentiekben olvasott szöveg, a nyelv anyagiságát erôteljesen igénybe vevô
mûködéseihez, éppen egy a szóban forgó fordítással kapcsolatba hozható írásjele-
net körüljárása, illetve leírása lehet segítségünkre. Gondolat és mozgás, illetve írás
és korporealitás viszonyrendszerében egy ilyen leírásnak ugyanúgy lehet létjogo-
sultsága, mint az írás és anyagiság közötti összefüggések tekintetében. 
A leírás szó használata pedig jelen helyzetben különös jelentôségû lehet. Rü -

diger Campe jegyzi meg az írásjelenet fogalmának használatával kapcsolatban,
hogy az nem elméleti keretként mûködik, sokkal inkább egyfajta deskripciót tesz
le hetôvé36 – amint az a következôkben is történni fog –, miközben az írás techni-
kai hátterére, a használt írásrendszerre, illetve testi gesztusokra helyezôdik a hang-
súly. Egy ilyen leírás Coleridge némiképp enigmatikus, a líra nyelvi kódjait mû -
ködtetô megszólalásai mellé konkrét elemeket helyez, ezzel éppen a fentiekben
szóba hozott tipográfiai mûködésekkel és az írás anyagiságával kötve össze a gon-
dolat korporeális jellegét; az „organikus hárfaként” értett ember elgondolására ép -
pen ebben a metszéspontban kaphatunk magyarázatot, az instrumentalitás mögött
ugyanis az írás ágense szubjektumként eltûnni látszik. Az írás technikái, legyen szó
akár a konkrét eszközrôl, az írás anyagiságáról vagy gyakorlatáról, nem csak mint -
egy részt vesznek az írottak elôállításában, amint ez Friedrich Nietzsche egy sokat
idézett 1882-es levelében is megfogalmazódik,37 de egy lépéssel tovább, amint a
kö vetkezôkben talán újra bebizonyosodhat, mûködésük révén át is vehetik az irá-
nyítást. Szabó Lôrinc fordításszövegének a fentiekben tárgyalt részleteit ugyanis –
ép pen a fenti olvasat szempontjából különösen fontos szerepet játszó tipográfia
szempontjából – nagy valószínûséggel egy a fordító által használt írástechnikai
megoldás befolyásolta, sôt határozta meg. 
Amint az Lipa Tímea kutatásai alapján egyértelmûvé vált, fordítási munkái so -

rán Szabó Lôrinc egy – mûfajoktól független, más területeken is használt – gyors-
írást használ, ennek nyomai számos, könyvtárában megtalálható könyvben látha-
tók, ahogy Coleridge Rime of the Ancient Mariner címû kötetében is. A szöveg
melletti margináliák egy olyan írásrendszerben íródtak, amelynek legfôbb funkció-
ja, hogy gyorsítja a lejegyzést, egyszerûsít, rövidítéseket eszközöl. Szempontjaink
szerint azonban még ennél is fontosabbnak tûnik, hogy a szóban forgó sztenogra-
fikus technika, amelyen keresztül jelen esetben a fordítás folyamata zajlik, igen
erôteljesen támaszkodik a vizualitásra, a papír térbeliségére, sôt, a test mozgására.
A térbeliség szerepe – ami minden írásrendszernek sajátja – a Gabels ber ger–Mar -
ko vits-féle rendszerben olyan összetevôk által is még inkább elôtérbe kerül, ame-
lyek a papíron való elhelyezkedésre, és a pusztán vizuálisan elérhetô megkülön -
bö ztetésekre helyezik a hangsúlyt. Ebben az írásrendszerben a sztenogram elhe-
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lyezkedése, „térbeli pozíciója” azért lesz kulcsfontosságú, mert nem csupán az
úgy nevezett alapsorban helyezkedhetnek el a sztenogramok, annak ugyanis, hogy
ehhez képest feljebb, vagy lejjebb szerepelnek, megkülönböztetô szerepe van.
Vizualitása pedig többek között azért lesz kiemelt fontosságú, mert ugyanígy meg-
különböztetô szerepet kap az is, hogy vastagon vagy vékonyan íródik-e le egy-egy
sztenogram.38 A szóban forgó térbeliségnek a korporealitással való összefüggései-
rôl pedig egy rövid, a gyorsírásról szóló rádió-elôadásának – gépiratban ránk
maradt – szövege tájékoztathat. Az írás elsajátítása érdekében ujjával a levegôbe
írva – „a semmibe sztenografálva”39 – gyakorolt, és idôközben rájött, hogy „[n]em -
csak a levegôben lehet írni, oda-vissza, nemcsak jobbról balra és vissza, ha nem a
testtôl derékszögben el, vagy oda-vissza is.” Innen pedig már csak egy lé pés vezet
addig a megállapításig, hogy „minden kis izmunkkal tudunk gyorsírni, a térdizom-
mal is, orrunkkal is”.40 Ez az igen látványos, papír nélküli írásjelenet, ha nem is
közvetlenül az írás anyagiságát igénybe vevô megoldásokon keresztül, de mégis
más fénybe helyezi a Coleridge kapcsán a fentiekben elôkerült korporealitás, a
mozgásként értett gondolat vonatkozásait. 
A jelenet, amely az írás legprimerebb szintjén, a gesztusokon41 keresztül válik

itt hozzáférhetôvé – és amely talán a tipográfia és korporealitás közötti összefüg-
gésekre is képes lesz majd bizonyos szempontból rámutatni – a gondolat test -
szerûségének és a mozgásként való értelmezhetôségének igen plasztikus leírása-
ként olvasható. Nem csupán azért, mert amint arra a rádióelôadás is utal, Szabó
Lô  rinc „rendkívüli gyakorlata” – ami itt egyszerre utalhat a készségre és magára a
praxisként értett írásra – onnan „született”, hogy mindent „szüntelen” a levegôbe
írt, „[a]mit beszélgetés közben, járás közben, elôadás-hallgatás közben” hallott,
vagy saját maga mondott,42 tehát az írásjelenetben egyfajta párhuzamosságba kerül
be széd és „semmibe sztenografálás”, gondolat és gyorsírás. De azért is, mert a szó-
banforgó rádióelôadás alapján a sztenogramok írása erôteljesen automatikus
mûködésként írható le – amint az a következô idézetekbôl is egyértelmûvé válik,
amelyek a gyorsírás egyszerûsítô technikáira mutatnak rá.43 Szabó Lôrinc egyértel -
mûen abban látja a gyorsírás elônyét, hogy a technika alkalmazásának köszönhe-
tôen figyelmét már nem kell „a rögzítésre pazarolnia”, amely megjegyzés alapján
annyit biztosan megállapíthatunk, hogy itt nem a beszélt nyelvi elemek egyfajta
„le követésérôl” van szó. Ezek ugyanis nem a test gesztusaiként, automatizálódott
praxisként rögzült gyorsírást megelôzô, de azzal párhuzamos folyamatként mû -
ködnek – sôt, amint arra a késôbbiekben még megkísérlünk rámutatni, részben a
létrejövô szöveget megelôzô pozíciójukból, részben az írás anyagiságát érintô mû -
ködésükbôl adódóan e szövegek létrehozásában is szerepük van. Szabó Lôrinc
azért részesíti elônyben a gyorsírást, mert használata közben „nem kell odafigyel-
nie a technikai megoldásra”,44 amely megjegyzéssel az általa leírt, a test gesztusai-
ra támaszkodó írásjelenetben a gyorsírás technikájának önmûködésére hívja fel a
fi gyelmet. E jelenet leírásához pedig több ponton is illeszkedni látszik Coleridge
ko rábban idézett elgondolása, miszerint a(z Eolhárfa címû szöveg által a „passzív
aggyal” kapcsolatba hozott) gondolat korporealitása azzal támasztható alá, hogy „a
gondolat mozgás”, hiszen az önmûködô írás mint korporeális gesztus, mint a test
mozgása válhatott itt csupán láthatóvá; ez az összefüggés Szabó Lôrinc fenti írásje-
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lenetének leírásaként is érthetô. Coleridge fent idézett levelének „gondolattest”45

[body of thought – kiemelés az eredetiben] kifejezése pedig annyiban kaphat je len
összefüggésben konkrétabb értelmet, ha a test mozgása, az írás testi gesztusai
valamiképpen a leírtakkal való viszonyukban mutatkozhatnak meg. Ehhez pe dig
érdemes lesz visszatérnünk a szóban forgó szövegekhez és margináliáikhoz, ez -
által hasznosítva és gondolva tovább Szabó Lôrinc fenti leírását és Coleridge vo -
natkozó megjegyzéseit; az író test gesztusai, a gyorsírás praxisának automatizmusa
a grafikus jelenlétében megmutatkozó írás létesítô szerepével kerülhet összefüg-
gésbe. E grafikus jelenlét számbavételével – és talán nem véletlenül egy olyan né -
zôpont bevezetésekor, amely az írás anyagiságát is figyelembe veszi – olyan össze -
füg gések kerülnek elô, amelyek az írásjelenet és egyben az ezen keresztül meg-
mutatkozó fordítási gyakorlat által bizonyos, az írást és a fordítást illetô viszonyok-
ra is rámutatnak. 
Korporealitás és tipográfia a Rege olvasásakor megmutatkozó összefüggéseit is -

mét felidézve azt mondhatjuk, hogy a mind Coleridge szövegében, mind a Szabó
Lôrinc által használt gyorsírásos rendszerben meglévô tipográfiai megoldások,
amelyek ott részben az olvasás, részben a szóban forgó utazás közbeni fiziológiai
re akciókkal kerültek kapcsolatba, ebben az írásjelenetben annyiban kaphatnak
szerepet, amennyiben a levegôbe írás gesztusához releváns módon közelíthetôk.
Mi vel azonban a csupán a testmozgáson keresztül megmutatkozó írásgyakorlat,
amely mintegy három dimenzióban valósul meg, semmiféle nyomot nem hagy, a
ti pográfiai jelek itt csak egy-egy mozdulatsorra vonatkozóan, ezek lezárásaként,
ta golásaként vannak jelen. Ezért noha Freud varázsnoteszéhez hasonlóan, ahol
ugyanaz a felület hordozza újra és újra az írást, itt ugyanazt a teret használja újra és
újra a gyorsírást gyakorló, a periodikusan ismétlôdô törlés funkciójára, az írás el -
tün tetésére ez utóbbi esetben a nyomhagyás hiánya miatt nincsen szükség; az írás
ak tusa a test gesztusaként ismétlôdik csupán. Ennek az összehasonlításnak pedig
azért van itt különös jelentôsége, mert az „emlékezô-apparátus materializálódott
darabjaként értett”46 varázsnotesznek éppen azon tulajdonságai hiányoznak gyöke-
resen az itt leírt írásjelenetbôl, amelyek a szubjektum centrális szerepe felé mutat-
nának. Mivel sem rögzítés, sem törlés nem történik jelen esetben, az emlékezés és
a freudi tudatalattiban való nyomhagyás távlatai sem érvényesíthetôk; olyan dis -
kur zus részeként értelmezhetô tehát csupán ez az írásjelenet, ahol mindezek he -
lyett az írás technikái és a test gesztusai kerülnek elôtérbe. Ez a technomediális vo -
natkoztatási rendszer pedig arra is alkalmas, hogy az írás praxisának automatizmu-
saként megmutatkozó testi gesztus és grafikus mûködés között tételezzen kapcso-
latot – amely összefüggés egyébiránt az írásjelenet fogalmát kidolgozó Campe
alapszövegében a fent említett „instabil együttes” két széttartó elemeként kap sze-
repet –, és éppen amiatt, mert, amint a következôkben látni fogjuk, a rögzítés funk-
ciója helyett itt a nyelv médiumának konstituáló mûködéseire helyezôdik a hang-
súly. A test/írás megkülönböztetés jelen kontextusban inkább szoros egységként
mu tatkozik meg, nem szükségszerû tehát közöttük a választás, „»[í]rás« alatt” pedig
ilyen módon nem feltétlenül „olyan mozgást értünk, amely a megkülönböztetések
ha tárát a test vagy a materialitás irányában lépi át.”47 Az író test – az antroposz me -
diális megelôzöttségéhez köthetô – automatizmusai és a grafikus mûködés létesítô
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jelenléte ugyanis az írás olyan aspektusai, amelyek felôl test és írás egyszerre le -
hetnek hozzáférhetôk. A gyorsírásos margináliákat pedig – még ha konkrétan a
fenti írásjelenethez nem is tartoznak ilyenek – azért is érdemes itt tekintetbe venni,
mert a szóban forgó sztenografikus rendszerben más funkcióban megtalálható
„gon dolatjeleknek” visszatérô, az írásjelenet mozdulatsorait lezáró elemekként
ugyanúgy lehet funkciójuk, mint a papírra írás esetében. Ennél azonban jóval
konkrétabb és kézzelfoghatóbb jelenlétükkel szembesülhetünk akkor, ha grafikus
mûködésüket vesszük szemügyre; Szabó Lôrinc saját írásjelenetének leírásáról
tehát ezen a ponton érdemes lehet röviden visszatérnünk a Rege fentiekben beve-
zetett gyorsírásos bejegyzéseihez. 
Ezek a gyorsírásos, ceruzával írt margináliák azért lehetnek szempontjaink sze-

rint relevánsak, mert egy olyan, a fordítás folyamatában részt vevô írásgyakorlat-
ként vannak itt jelen, amelyek, mint látni fogjuk, erôteljesen alakítják a fordításszö -
veget. Szabó Lôrinc, ahogy más esetekben sem, a The Rime of the Ancient Mari -
ner 48 fordításakor sem végzett teljes fordítást a könyv margóján, bizonyos sorok
vagy akár csak szavak fordítását végezte el csupán ilyen módon. A tipográfia – a
je len kérdésirányok számára különösen fontos – szempontjából pedig meg kell itt
je gyeznünk, hogy a használt gyorsírásos rendszer más jeleket alkalmaz a közpon-
tozásra. Ennek azért van itt jelentôsége, mert amint a Rime és a Rege példái alap-
ján ez egyértelmûvé vált, a tipográfia tekintetében jelentôs különbségek mutatkoz-
nak a két szöveg között, ami – legalábbis részben – éppen a gyorsírásos margináli -
ák közbejöttével magyarázható. Arról sem feledkezhetünk meg ugyanakkor, hogy
amint ez korábban már megmutatkozott, Szabó Lôrinc különös figyelmet fordított
a tipográfiára; a fent idézett „állat, növény: nincs semmi lény, –” sor végén találha-
tó vesszôt és gondolatjelet a Coleridge-kötet margináliái szerint más ott lejegyzett
és áthúzott verziók helyett választotta, azaz, amint erre már utaltunk, a fordítás itt
ti pográfiai jelek között is történik. És mivel az eddigiek alapján egyértelmûvé vált,
hogy a fordításszöveg sokszor a nyelv anyagiságán keresztül old fel szemantikai
kü lönbségeket, a tipográfiai jelek ilyen irányú vizsgálata valóban indokolt lehet. 
Amint azt a vonatkozó gyorsírástani munkák egyértelmûvé teszik, a Gabelsber -

ger–Markovits-féle gyorsírásos rendszerben a mondatvégi írásjelek nem ponttal,
ha nem egy vízszintes vonallal jelölôdnek, azaz a „választásjelek” Gabelsberger el -
vei szerint „körülbelül a közönséges íráséival megegyeznek, azon különbséggel,
hogy a pont (.) helyett a vízirányos vonalat (– –) használjuk, egyrészt a mondatok
vi lágosabb elválasztása végett, másrészt mivel a pont rendszerünkben az »a« betût
és illetôleg a gyakori a és az névelôt jelenti.”49 Ezek a „vízirányos vonalak” ezzel
in kább a különösen fontos szerepet betöltô gondolatjelhez, mint a ponthoz kerül-
nek közel, és talán nem véletlen, hogy ez, a „közönséges írás” központozási gya -
kor latától egyedül eltérô sztenogram kerül ilyen szempontból középpontba. Ez az
összefüggés jelen esetben azért nem téveszthetô szem elôl, hiszen amint a fentiek-
ben megmutatkozott, a szövegeknek éppen a korporealitás és a nyelv anyagiságát
illetô viszonyát érintette jelentôsen ez a tipográfiai jel. Mivel egy olyan, a szöveg és
for dí tása között egyfajta köztességben jelen lévô írásgyakorlatról van itt szó, amely
köz pontozási rendszerében éppen egy olyan elemét illetôen mutat különbséget,
amely egy Coleridge és Szabó Lôrinc szövegében fontos szerepet játszó tipográfiai
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megoldáshoz is köthetô, nagy valószínûséggel többrôl van itt szó, mint a jegyzete-
lés, vagy akár a rögzítés funkcióiról. 
Azért is lehet ennek az összefüggésnek itt jelentôsége, mert a gondolatjel elô -

for dulásának helyében gyakran van különbség a két szöveg között, illetve mert
elô fordul, hogy egy adott helyen csak a fordításszövegben szerepel. Mivel a fordí-
tásszöveg gondolatjelei, amint azt feljebb is láttuk, gyakran a szövegek tagolását
végzik el, illetve gyakran késztetnek a szövegben való megállásra, funkcionális
hasonlóságról mindenképpen beszélhetünk a gondolatjel, és a pont szerepét be -
töltô „vízirányos vonal között”, még akkor is, ha az elôbbi igen ritkán látja el „a
mondatok világosabb elválasztásának” feladatát, és inkább mondatközi helyzetben
szerepel. Ezt a sorvégi, de gyakran sorközi helyzetben megvalósuló tagoló funkci-
ót nemcsak hogy egyértelmûen betölti, de sokkal többször is veszi igénybe, mint
Coleridge szövege; míg a fordításszöveg gyakori technikai megoldásaként, an nak
jellegzetességeként mûködik, az angol szövegben csak három alkalommal kap
ilyen szerepet. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a gyorsírás jelenléte a for -
dításszövegre nézve meghatározó, és mivel egyértelmûen egy azt megelôzô gra -
fikus mûködésként funkcionál – illetve mert ezek a mûködések a fordításszöveg-
ben is tetten érhetôk50 –, létesítô szerepben van itt jelen. 
A lapszéli sztenogramhoz tehát korántsem csupán rögzítô, hanem az író test

au to matizmusaival párhuzamos konstituáló funkciót is köthetünk, és éppen a szö-
veg egy olyan felületén, amely a korporealitás központi jelentôsége miatt kerül itt
ki emelt helyzetbe. Illetve azért is, mert – amint ez korábban láthatóvá vált – ezen
ti pográfiai megoldásnak köszönhetôen funkcionálhatott Szabó Lôrinc szövege for-
dításszövegként, és ebben a funkciójában tulajdonképpen a gyorsírás közbejötté-
vel állt elô. A Rime és a Rege esetében tehát a fordítás nem pusztán nyelvek, de
kézírás és nyomtatott szöveg, írástechnikák, írásgyakorlatok között, a test gesztu-
sai révén is történik, írásrendszerek közötti mediális fordításként. A gyorsírásos
mar gináliákon keresztül egy olyan írásjelenethez férhettünk hozzá, amely az írás
anyagisága által mutat rá arra, hogy a fordítás mögött – illetve ebben a speciális esetben
egy a fordításszöveget megelôzô pozícióban is – az írás mindig létesítô mû ködésként
van jelen, az írás praxisa mintegy keretezi, magában foglalja a fordítás folyamatát,
amelynek itt tárgyalt aspektusai csak írásjelenetek részeként válhatnak elérhetôvé. 
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szemle
Beavatás Priapos kultuszába
WEÖRES SÁNDOR: PRIAPOS

Az antik költészet megkülönbözteti a gyermeki ártatlanság álcáját viselô Erószhoz
(Amorhoz) és a fallikus, hipermaszkulin pompájában ékeskedô Priaposzhoz (Pria -
pushoz) tartozó költészetet, melyet a két isten jelleme és attribútumai alapján
könnyen azonosíthatnánk a mai erotikus–pornográf viszonyrendszerrel, ám ez a
mo dern stigmatizáló hagyomány miatt nem lenne maradéktalanul helyénvaló.
Erósz kozmikus isten, a világ összetartója, rítusai részint az isteni örökkévalóság
megtapasztalhatóságának reményével kecsegtetnek, részint a lét átörökítésének és
él vezetének (gyakran a haláltól való félelem ellenében ható) vágyát fejezik ki. Az
erotikus költészetben vágy és tapasztalat egyenrangú alapanyag, Erósz a szavak-
ban, a nyelvben lakik és a szavak sokértelmûségével, édességével, érzékiségével
ját szik. A kolosszális fallosszal ábrázolt Priaposz ellenben alacsonyabb rendû isten-
ség, a testhez kötött, a termékenység egészen konkrét valóságához, a potenciához,
mely nem szükségszerû (de szerencsés) feltétele Erósz világának.
A priapikus költészet nem kedveli a leplezett, képi beszédet, sôt: tudatosan le -

leplezô, redukáló, ha tetszik idegesítôen „racionális” és korporális, a metaforák és
allegóriák mögé lát, s ez a látás (és a hozzárendelt értelmezés is) meglehetôsen
egysíkú. Létrehozza a saját metaforarendszerét is (kert, gyümölcslopás, büntetés),
de ennek felfejtése messze nem igényel cizelláltabb befogadói ráhangolódást.
Nem idegen tôle az obszcén nyelvhasználat, a férfiagresszió radikalizmusát mû -
köd teti, nem a vágyat nézi, hanem a vágy mögötti mûködést: deheroizál, destruál
és ellenvilágokat konstruál. Az obszcenitás azonban nem bûn, hanem olykor pa -
ródiaszerû látásmód, olykor az értékválságból fakadó kétségbeesés, olykor öncélú
kéjelgés, melynek antropológiai, fiziológiai alapja van, a testbe zárt ösztönlét ag -
resszív vágypotenciáljának felismerése, mely mindamellett, hogy nyers és durva,
mégis csak a termékenység (s így a lét és az életöröm) megzabolázatlan forrása.
A priapikus költészetben csak a tett számít igazán, a csôdöt mondott, beteljesületlen

vágy vagy érdektelen, vagy egyenesen a nevetség tárgya (ahogy pl. a mai por nóban).
E tekintetben a priapikus költészet, mondhatni, egy fokon mindig he ro ikus is. Az antik
fallikus kultusz hiperszexualizálása a késôbbi korok kedvenc iro dalmi és tudományos
terepe volt: az „elvetemült” szexualitású ókorra ugyanis a ke resztény normatív etika
szorításából néztek vissza, s ez minden antik szexuálisnak tartott vagy vélt megnyilvá-
nulást felértékelt. Priapos kultuszáról számos könyv íródott, számos metszet, festmény
készült, számos valós és hamisított tárgyi „bizonyíték” került elô. A világon szinte nincs
is olyan antik erotikus mûvészetet is be mutató gyûjtemény, ahol ne kellene a túlbur-
jánzó és elfojtott szexuális fantázia kreálta utólagos hamisítványokkal szembesülni. 105



Weöres Sándor Priapos címû kötetének címe antik elôzményeket sugall, neve -
ze te sen a Priapea címû latin versgyûjtemény ismeretét, melyet a humanizmus ide-
jén, a 15. században Vergilius fiatalkori, szárnypróbálgató mûvének tartottak, s így
pél  dául Janus Pannonius számára is legitimációt biztosított a pajzán, obszcén, a hi -
vatalos mûfajokat, kliséket kipellengérezô epigrammák megírásához. Ennek a ha -
gyománynak a legismertebb világirodalmi terméke Antonio Beccadelli Her maphro ditus
cí mû kötete volt, melynek epigrammáihoz képest – Madarász Imrét idézve – Boccaccio
legmalacabb novellái „novíciáknak való ájtatos olvasmányok”. Nos, a hiperfallikus antik
termékenységisten kultusza, mely a hagyományossá lett heroikus és elégikus kliséket
szétzúzva hívott létre egy paródiaszerû antipoézist, mint pl. Beccadellinél, Weöres köte-
tében csak utalásszerûen jelenik meg. A Priapos cím itt tartalmi védnökségre utal, a ha -
gyomány mögöttesére, mely intertextuális finomságaiban vagy árnyalataiban nem jele-
nik meg. A szöveg mögötti test árnyáról van szó tehát.
Weöres kötetkompozíciója erôteljesen vizuális karakterû: a nyitóvers, a felezô

nyolcasokban Borsos Miklóshoz írt szonett egy leendô ajándékkarkötôbe illeszke-
dô „bájos dombormûvek” vázlataiként értelmezi a negyven verset. Noha felötlik
pár huzamként Martialis ajándékkísérô epigrammáinak hagyománya is, ez a típusú
alapállás elsôsorban a reneszánsz erotikus költôi gyakorlat emlékét idézi, neveze -
te sen Aretino Sonetti lussuriosi címû munkáját, melyet erotikus rajzok ihlettek, s
mely számos erotikus (pornográf) metszet, kép, sôt a legutóbb Michael Nymannek
köszönhetôen egy jelentôs dalciklus forrásává vált (8 Lust Songs, CD: MN Records,
2008). Maga Weöres is kísérletezett már erotikus kámea létrehozásával Kámea
Phry né képével címû, tragikussá mélyülô erotikus versében, mely 1944 nyarán író-
dott: „Vitorlamester a kezem, lakatosmester a combom, / tanítómester az ágyé-
kom, ezermester az ajkam, a nyelvem. / Ó jaj! nyugalomba vonult a vitorlamester,
la  katosmester, / tanítómester, ezermester – és én egyedül maradok.”
Ehhez hasonló vagy ilyen telített és tömény költeményekkel azonban a Priapos

olvasója ne számoljon. Itt csak a költészet „aljnövényzete” burjánzik el, abban az
értelemben, ahogy a közköltészetet beleértve az iskolai diákpoézis hivatalos és
nem hivatalos válfajait számba vevô Csörsz Rumen István, a régi magyar irodalom értô
szövegkiadója és interpretátora a poézis e laza formáit nevezte. Ez az aljnövényzet
gyakran elkerüli a figyelmünket, vagy egyszerûen szokásunk semmibe venni, ítészi
tekinte tünk (az ízlésre hivatkozva) nem hajlandó kifürkészni a mikrostruktúráit.
Weöres Priapusa tehát nem a tudós humanista költészet kertecskéjében álló ôs -

istenség, nem is a reneszánsz Itália hedonizmusának kies ligetét ôrzi: sokkal ma gyarabb
ô, részint régi daloskönyveink, énekeskönyveink (kivált az ún. debreceni Felvidító)
mûfajait idézi meg, részint az urbánus folklór vagy a Lôwy Árpád-féle (poszt)libertinus
hagyomány szellemi fegyvertárára hagyatkozik. A Weöres-univerzum legendás sokféle-
ségéhez képest is meglehetôsen szervidegen és szimplifikált köl tôi világ ez. Talán ez
magyarázza azt a tényt is, hogy a Priapust számûzték a Weöres-életmûkiadásból.
A Három veréb hat szemmel címû, alternatív irodalomtörténetként is olvasható

ku riózumgyûjteményben Pálóczi Horváth Ádám portréjánál kerül elô a leány-
ábécé mûfaja, melyhez Weöres szerint eleve a „vérmes erotika” kötôdik. E vérmes
erotika kései utóda a Mûvésznôk címû költemény, mely lazán egybefûzött portré-
versek sorozata, illetve a katalógusversek hagyománysémáira generált mámoros
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lista. A foglalkozás szakszókincsét és az erotikus két- vagy egyértelmûséget ötvözô re -
giszter-együttállás teremti meg a költôi feszültséget, mint pl. Gizi esetében: „Gizi muzsi-
kában él, / véletlenségbôl kefél, / fisz helyett fog néha faszt, / másnap elfelejti azt”. A
katalógusvers speciális fajtáját képviseli A Jaki címû opusz, mely egy bordélyházat ír le,
ahol a kilenc Múzsa kilenc prostituáltként jelenik meg. Ezt az ötletet Antonio Beccadelli
is kiaknázta, amikor Hermaphroditus címû kötetének megszemélyesült fô hôse a priapi-
kus Parnasszusra ért, s a firenzei bordélyházban a kilenc Múzsa részesítette gyönyör-
ben. Ez a bizarr költôi apoteózis Weöresnél is eleven obszcén metaforarendszer marad,
mely a fogatlan, ôrült Kalliopé bizarr képével zárul. A költemény itt is a záróstruktúra
része, melyet már csak a „vérbajos” Venus antiódája és Priapus tánca követ. Venus itt a
hedonista halál istenasszonya lesz, aki a hagyományos reneszánsz diadalmenet versek
modorát parodizálva lép elénk. A funkcióiból és jelvényeibôl szinekdochikusan kirakha-
tó én a teophaneia, az isteni megjelenés eposzi gesztusából bontakozik ki. A kövér, szel-
lentgetô (az isteni megjelenést rendre illatjelenségek is kísérik) istennô végül a nemi
betegségek „jelvényeit” vonultatja fel. Priapus mámortánca ezután élet-haláltánccá válik,
mely a szexualitás kétarcúságát emeli ki, melynek szólamaihoz „angyal, ördög hegedül”.
A hedonista ösztönlényiség az ártatlanságból indul: az ártatlanság viszont az ér zék szervek
csábításának köszönhetôen szinte észrevétlenül korrumpálódik, majd elbukik. 
A kötet felfogható egy narratív elgondolás szerint: a Priapus kultuszába való beava-

tási szövegek és tanúságtételek rituális sorozataként. Ez a beavatási poétika már a
Nyitány címû versben megjelenik, és a VII. Legény-avatás címû versig központi téma
marad. A Legény-avatás klasszikus motívuma késôbb olyan nagyszerû ero tikus versben
köszön vissza, mint a Fairy spring, melynek alcíme szintén kép zômûvészeti. A Freskók
és stukkók egy vidám színházba. A Mythikus csoport címû köl temény egy doktorosdit
játszó testvérpár elfajult orgiáját jeleníti meg, s az eredendô ártatlanság etikai kérdését is
felveti. A test felfedezése és beavatása nem pusztán alapvetô ösztönmintázatok leírása
miatt lehet érdekes (ez pusztán a pornográf, stimuláló funkciót erôsíti), sokkal inkább a
külsô rálátás vagy láttatás ironikus-komikus, álnaiv vagy cinikus szemszöge miatt. A rá -
látás, a kukkolás poétikája kettôs játékot mûködtet: részint leírja magát a pornográf ak -
tust vagy kialakulásának lehetôségeit, részint pedig egy, a beavatási „tudatlanság” ter -
mé szetére apelláló külsô szemszöget mûködtet. A „mythikus csoport” eleve paró dia -
szerû kép zômûvészeti allúziót sejtet, ráadásul egy mitológiától megfosztott, stilizálatlan
világban. A cselekvô „ártatlanság” a fenntartott tudatlanság és a tabu ideológiája miatt
komikussá válik, majd cinikussá, és e metamorfózis révén önmaga ellentétébe átfordul-
va érdekeltté lesz az ideológia megerôsítésében és fenntartásában. Rendkívül szórakoz-
tató párhuzamok találhatók egyes gyerekeknek szánt Weöres-opuszok nyelvi világa és
a Priapos „invenciói” között. A „mythikus csoport” gyermekies, a gyerekjátékok rítusát
idézô, szeretkezést megjelenítô vonat metafora („Zsuku-zsuku, megy a vonat, / nagy
gôz mozdony fujtat, tolat. / Elsô vágány! Ukk, Zamárdi, / Gyôr felé tessék beszállni!”)
egy francia népköltés Weöres-féle magyarításával cseng össze: „Nézd, mama, / megy a
zsiki-zsiki-zsiki, / megy a zsuku-zsuku-zsuku, /megy a masina. / Én vagyok a ma -
siniszta, / megy a zsiki-zsiki-zsiki, / megy a zsuku-zsuku-zsuku, / megy a masina.”
Érdekes szempont lenne egy irodalompolitikai olvasat megkonstruálása is: az

1950-es évek szimplifikáló posztnépies törekvéseinek kifigurázásaként is elgon-
dolható mintázatok (közérthetôség, egyszerû versforma és rímelés) ad absurdum

107



vitele is relevánsnak tûnhet. A kankós-vérbajos Vénusz „géppuskás” diadalmene-
tével szembeállított magányos önkielégítés képzete Az istenasszony címû versben
mintha a kollektív téboly és a kényszerû elvonulás bizarr képe lenne.
Weöres két uralkodó mûfaja az életkép és a portré, melyek a legtöbbször rá -

adásul egybeolvadnak, s létrehozzák az epigrammahagyomány poéngerjesztô gesz -
tusaira rájátszó anekdotát. Az antik epigramma elegáns szerkesztési módozatai és
fi nom allúziótechnikái jobbára hiányoznak: a versek zöme végtelenül egyszerû vo -
nalvezetésû. Klasszikus arányérzékkel megalkotott epigrammai felépítése pl. a
Bot rány címû versnek van, a legtöbb „anekdota” azonban nem az expozíció és a
konklúzió frappáns, gyakorta enigmatikus vagy nem egyenes vonalú kettôsségén
alapszik, hanem a „mesélés” részletezô örömén és az ellenpontozás helyett a line-
áris fokozáson. Az elbeszélôi én agresszív uralma is nagymértékben teszi mono-
tonná a narrációt, és sémák kialakításához vezet. A portré a defigurált arc jellegze-
tességeit viseli magán: a leírás vagy egy szexuálmetaforára, vagy a test egy áttolt
helyére fókuszál, s így az arc a szexuálisan elônyben részesíthetô testrészekre toló-
dik át („Manci begyes-búbos holmi”). Ez a pornográfia hatványozottan redukáló
technikáival rokon eljárás, amikor az arc helyét a vulva vagy a pénisz veszi át, a
kommunikáció lényeges mozzanatai pedig az ô viszonyrendszereik függvénye
lesz. A potencia költészetesztétikai (irodalmi, írói) potenciaként való felfogása Ca -
tullus óta bevett költôi fogás, és hasonlóképpen van ez az olvasási folyamat eroti-
zálásával is (az antik tekercsmetafora erre még alkalmasabb volt). Az anekdota -
szer kesztési módozatok egyik legfôbb formája a konvenciókkal való szembesülés
vagy szembesítés, fôként a „megesett lány” és a férjhez menés problémaköre. Ez a
terep tipikusan behatárolja azt az etikai horizontot is (s ez jelentôs mértékben tér
el a maiétól), melyben az a költészet érvényes hangon szólalt meg (a kötet ajánlá-
sa 1950 szeptemberébôl való): ilyen szempontból érdekes lenne egy szexuálszoci-
ológiai vizsgálat elvégzése. A „kis híján Csöngén” született Vadász Géza erotikus
verseinek (a kötet A legfôbb tudomány címmel jelent meg) korai darabjai azért is
gyanúsak filológiailag, mert nem hordozzák a csöngei Priapos érezhetô szociotöl-
tetének terhét. Faludy György innovatív erotikus nyelvezete mérföldkô a magyar
ero tikus és priapikus költészet történetében: az 1940–41-re datált Ali baba és ban -
dája címû költeményének nyelvezete és stiláris dimenziói viszont nála is olyan
min tázatokat rajzolnak ki, melyek könnyen kiszakíthatják e szövegeket a kor
„szexu álpoétikai” szervességébôl, még akkor is, ha a költészetnek egy olyan ágáról
van szó, mely nem rendelkezik hivatalos vagy kanonikus hagyományrenddel. We ö -
res Priaposának igazi rokonait alighanem Berda József versei között lehet megtalál-
ni, noha Berda pornográf szövegeiben a stilizálatlanság varázsa egy eredendô he -
donizmus szinte kétségbeejtô, máskor mámorosan illogikus, de mindig „természe-
tes” versnyelvéhez tapad, Weöres világában a Priapos szerényebb „költôi” hozadé-
ka szükségszerûen a kuriózum, a kedélyes anomália térfelén marad. (Helikon)

CSEHY ZOLTÁN
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Egy életmû új színei
PETÔCZ ANDRÁS: A HUNOR UTCA TITKA; AZ EGÉSZEN KICSI KIS LÉTEZÔ 
ÉS EGYÉB TÖRTÉNETEK

A Hunor utca titka igazi Petôcz-kötet. És mégis valami egészen más, mint a többi.
Ez úttal hajdani diákkorát tárja elénk, édes-keserû vallomásban. Líra és epika ötvö-
zetében. A Hunor utca titkai immáron nem is titkok, hiszen például az elsô diák-
szerelem is átlengi ezt a világot, Radovics Ági megörökítésével. És a hajdani társak
miniportréival. A szeretett és kevésbé szeretett tanárokhoz fûzôdô emlékekkel.
Úgy látom, hogy van ebben a kötetben valami, ami Karinthy Frigyes híres Ló -

gok a szerenjére emlékeztet. Stílusban, hangvételben, emlékezésben. Ám ennél
fontosabb, hogy Petôcz András itt is a csak rá jellemzô hangot viszi tovább. Pél -
dául az ismétlôdésekkel, a repetitív eljárás frappáns példáival. A gondolatritmus
esz közeivel. Már rögtön az elején, a Szerettem az iskolaköpenyt cím alatt: „Sze -
rettem az iskolaköpenyt, nagyon / szerettem, / szerettem, hogy olyan kék, hogy
vannak jó / nagy zsebei, / hogy annyi mindent bele lehetett tenni, / szerettem, /
mert olyan otthonos volt vele minden…” Így elevenít meg egy ma már iskolatör-
téneti ruhadarabot (hiszen régóta nem kötelezô a viselete), valamint a hozzá fû -
zôdô, nyilván ôszinteségre alapozott nosztalgiát.

A Hunor utca titka a hatvanas évekbe röpíti vissza az olvasót, abba az évtized-
be, amikor a beat, a hosszú haj, a farmer, 1968 számos eseménye (itthon és a vi -
lágban) számított „kordíszletnek”, és persze jóval többnek is annál. Petôcz András
ka maszként élte át azt az idôt, és könyvében ennek a kamaszkornak a természet-
rajzát adja meg. Persze szíve szerint vissza is menne a Hunor utcába és abba a kor-
szakba. De ma már oly távoli mindez. Távoli az az idô is, amikor szorongatta a
sírás a fiú torkát. És földereng egy hajdani focicsapat emléke, s errôl egy korabeli
fo tó is van a könyvben. „[É]s én tudtam, kell a csapat, akármi is van, / szükség van
arra, hogy együtt legyünk, / a sikerért...” Ez akár mottója is lehetne a kötetnek, hi -
szen azt is sugallja A Hunor utca titka, hogy az ember – bármely életszakaszban –
közösségi lény, aki csak másokkal élheti át az életet. Szerelemben, ba rátságban,
hétköznapi csatákban egyaránt.
És ez szerzônk életében is így van. Irodalmi tevékenységében éppen úgy, mint

tanári létében a Kodolányi János Fôiskolán. Ezek a különféle szellemi mozgások
ugyanakkor jól egészítik ki egymást. Mint ahogy az olvasó is rögtön kapcsolatot
érez a szerzôvel, hiszen könnyedén átélheti az ô élményeit, emlékeit. Élvezettel
olvassuk az áradó szöveget, s nem vitás, hogy ebben természetesen az is segít, ha
ha sonló élményekben vagyunk hozzá hasonlóan gazdagok, és netán nagyjából ab -
ban a korszakban koptattuk az iskolapadot…
A Hunor utca persze nagyon is konkrét hely, a könyv szereplôjének és minde-

nekelôtt írójának a világa. Ám ami ott megtörtént, az megtörténhetett másutt is.
Sôt, szinte bárhol a világon. Éppen ezek az értékek teszik általánossá, ahogy mind-
ez a jeles mûvek esetében így szokott lenni. Hiszen valamennyiünknek megvan a
ma ga „Hunor utcája”, és valamennyiünknek megvannak a titkai is. Mint ahogy
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van nak olyan torokszorító pillanataink a múltból (és a jelenbôl), amelyek még em -
lékezetesebbé teszik az olvasást. Nem kétséges, hogy ezeken a helyeken a lélek
mélységeit megragadó és megörökítô költô szólal meg, olyan hitelesen, ahogy ezt
versesköteteibôl (és persze epikájának fô vonalából is) megszoktuk az elmúlt évti-
zedekben. Mindezt igazolja a Minden oly nagyon távoli címû befejezô írás számos
részlete. Például ez: „már sehol sem lennék, ahogy nem lennék / sehol sem, ha /
nem emlékeznék a barátaimra, a Piszére és / a Komarekre, / és nem tudnám azt,
hogy a Hunor utca ma / is az igazi / hazám, ha nem tudnám, hogy az apám volt,
/ aki meg- / tartott engem…”, szép vallomás. Természetes nyelven íródott, a hét -
köz napiság fölemelésével. Úgy, ahogy az irodalomban érdemes.
A másik Petôcz-kötet címében is jelzett mû, a kötet legfontosabb írása különös tör-

ténet. Elsô része az egészen kicsi emberek elképzelt városában játszódik, ahol a fôhôs
festô meg akarja örökíteni a látottakat. Ezt azonban a helyi hatalom kifogásolja, és meg
is gátolja a munkát. Hôsünk amolyan házi ôrizetbe kerül, ám tulajdonképpen élvezi az
ottlétet. Befejezô mondatai: „Távcsôvel nézem a várost az ablakomból. Annyira gyö -
nyörû minden! Kicsit üresek a hétköznapjaim, de alapjában véve boldog vagyok.”
Érzékletesen bemutatott mesevilág ez, és ehhez kapcsolódik a Petôcz által fes-

tett címlap, a Je te garde (Ôrizlek) címû kép kedves világa is. Ugyanakkor valódi
„felnôttes” szereplôk alakítják a cselekményt. Azt is mondhatjuk, hogy két világ-
szint ha tárán játszódik a történet. Az idô, a hely ködbe vész, vagyis bárhol és bár-
mikor el képzelhetô a sztori. A mûvész portréja persze önéletrajzi elemekkel vegyí-
tett, más szempontból viszont a fôcenzor alakjára is jellemzô, hogy bármelyik
korban fel tûnhet. A méltatlan helyzetbe sodort alkotóról szól ez a mese, igen for-
dulatosan és élvezetesen. Az alkotóról, akinek ugyan nem a díj a legfontosabb, de
mégis vágyik az elismerésre. Van ebben némi emberi gyarlóság is, de mindez
megbocsátható. Írónk elénk tárja az ilyesfajta folyamatok természetét. A fentieket,
ha nem is gyöngíti, de némileg tompítja a mesejelleg, ugyanakkor a rejtettebb uta-
lások, az alkotó képzelet játékai igencsak hatásossá teszik az elbeszélést.
A címadó mû hét fejezete akár regényt is jelölhetne, de sokkal inkább novellafüzér

ez a mû. Természetesen vannak fontos összefüggések, ám mindegyik szuverén egész,
önállóan is megállja a helyét. Mindegyik több mint regényrészlet. Az összetartozó fogal-
mak körüljárása izgalmas: a hiúság, a pénz, a hatalom, az alkotói szabadság stb. Persze
a máról, jelenünkrôl szól sok-sok részlete, akkor is, ha elmúlt századok világát, miliôjét
tárja elénk. Akkor is, ha helyenként az álom és a valóság határán játszódik a történet,
mi ként az a mesékben szokás, vagy, hogy egészen mást mondjak, a Bécsy Tamás által
kétszintesnek mondott drámákban, például a Csongor és Tündében vagy Az ember tra-
gédiájában. Petôcz András élményvilága a valódi létezésbôl táplálkozik, de mûterem -
tése egy másik szintre emeli föl a történeteket.
A novellafüzérben vannak vissza-visszatérô motívumok, alakok. Ez utóbbiak

kö zött kétségtelenül a fôcenzor a legsúlyosabb. Ô az, aki a fôhôs által pusztul el,
de úgy, hogy tulajdonképpen a „tettes” hozzá sem ér. Mondhatjuk, hogy akaratla-
nul öli meg ôt. Disgustuzo R. alakja lényegében „képmásnak” is tekintetô, a min -
den korban létezhetô ôsellenség, ôscenzor vagy ôsdiktátor képmásának. Aztán a
festô és az Egészen Kicsi Kis Létezô megy az Újvilágba, egy új létforma felé. S mi -
ként Firenzében, itt is meglátogatja a festôt az angyal, hogy új tevékenységre ösz-
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tönözze. Láthatjuk a meseelemek gazdagságát, például abban a részletben, melyben
egy óriáspók küzd a farkasokkal. A fantáziának igen nagy szerep jut a már-már apo-
kaliptikus küzdelem leírásában. S a végkicsengés: „és ekkor megint meg je lent az
angyal. Fehér ruhában állt, és csak ennyit mondott: – Vége van. Vége a szen vedésnek.”
És essék szó az „egyéb történetekrôl” is! Hasonlóan különös világról szólnak

ezek az írások is. Egzotikus helyszínek, egzotikus élmények gazdagítják az össz-
képet. Legfôképpen talán A denevér vérében. Az izgalmas Fülöp-szigeti sztori vé -
gén az emberek is, mint a denevérek, a denevér vére által repülni tudnak. Az em -
ber ôsi vágya eképpen teljesül. Az öregember nevetése egy klasszikusan felépített
no vella. A címben szereplô ember sorsát mutatja be tömören, az agyi infarktus tra -
gikus pillanatával. Líraian szép történet a nevetés okozta boldogságról. A kis kalapos
hölgy szellemes, keserédes történet egy 75 éves, kerekesszékes ember és egy hölgy fél-
resikerült találkozásáról. A mobiltelefon pedig akár Örkény-egyperces is lehetne.
Ugyan akkor a nagy író élete utáni morbiditások jelentik benne az alapélményt.
Kétségtelen, hogy mindkét kötet új színt jelent Petôcz András életmûvében, de

úgy, hogy mindkettô szervesen kapcsolódik a korábbi értékekhez. (Tevan, Nap kút)

BAKONYI ISTVÁN

Szecessziós utazás
P. HORVÁTH TAMÁS: TÜNDÉRVÁROS 

P. Horváth Tamás Tündérvárosának borítóján a Pécsi Országos Kiállítás látképe 1907
címû festmény részlete látható, az alcím Zsolnay Miklós titkos életének törté netét ígéri,
az „alcím alcíme” történelmet, sikert, erotikát. A hátoldalon Nyáry Krisz  tián a szellem és
a szerelem, a hit és kételkedés, a nagyvilági és a szecessziós Pécs regényeként ajánlja.
Az önmagát regényként meghatározó, történelmi tényekre építô szöveg Zsolnay Miklós
élettörténetébôl kiindulva építi fel valós eseményekbôl és fikciós elemekbôl szôtt vilá-
gát: az életrajzi adatok közti üres mezôt a képzelet színeivel tölti ki, így vezet vissza a
századfordulós baranyai fôváros pezsgô mindennapjaiba. A regény szövetébe beleszö-
vôdnek például Zsolnay Miklós ki csapongó életének részletei, vagy a gyár történetének
munkásmozgalmi eseményei, hogy a végeredmény egy, a szerelmi drámákat sem nél-
külözô, meseszerû, kultúrtörténeti érdekességekkel tûzdelt életrajzi regény legyen.
Zsolnay Miklós titkos életének elmeséléséhez jól bevált narrációtechnikát vá lasz tott

a szerzô: a talált kézirat hagyományát. A könyv legelején prológus olvasható, melynek
elbeszélôjétôl megtudjuk, a késôbbiekben közölt szöveg Zsolnay Miklós egy barátja,
Pintér János bankár által róla írt életrajz, melyet halála után felesége, Horváth Irma talált
meg, aki aztán kommentálta a leírtakat. A regény ide je így több mint száz évet ölel fel.
A hármas narrációtechnika azon túl, hogy a be szédhelyzetet/történetmesélést teszi
izgalmasabbá, az elbeszélôk beszédpozíciójára is felhívja a figyelmet, és szubjektív
viszonyulásuknak is teret ad. A prológus elbeszélôje Irma néni rokona, aki a rövid
szövegben elkalauzol egy elhagyatott tettyei ház kertjébe és titkos zugaiba, majd
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meg ismertet a következô fejezetek két elbeszélôjével is. Ezzel a kis kerettörténet-
tel megágyaz a Tündérvárosba való utazásnak, ugyanakkor pedig a szerzôiség jól
ismert elméleteit is játékba hozza. A szöveg alapján ez az elbeszélô akár P. Horváth
Tamás valós személyével is azonosítható lehetne, ennél azonban érdekesebb, ahogy
ez a kézirat közreadását hitelesítô gesztusként értelmezhetô, hiszen az az érzésünk
támadhat, hogy az elbeszélô valóságosságának látszata mintegy szavatol az eredetisé-
gért (eredetének biztosságáért) is. A hitelesítésre való törekvés a Zsolnay Miklós tit-
kos életét elmesélô két narrátor viszonyában is tetten érhetô, hiszen azáltal, hogy a
feleség kommentálja a férje által írt életrajzot, a történet valódiságát támasztja alá;
ezen túl pedig tartalmilag is kiegészíti azt, illetve ahogy meg-megszakítja a szöveget,
hangsúlyokat is tesz. Az életrajzba ágyazott, tipográfiailag is megkülönböztetett rövid-
ke kommentárok persze olykor feleslegesek, tudálékosak, azonban stiláris eltaláltsá-
guk révén sokat hozzáadnak a szöveghez, hiszen sikerül azon a hangon szólniuk,
ahogy egy idôs úriasszony beszédmódját elképzeljük. (Például: „Pedig milyen kifo-
gástalan ember volt ez a Miklós! Volt egy kis rossz híre a városban, a nôügyei miatt,
de a pénze és a modora miatt mindent megbocsátott neki a város népe. […] Bol -
dogan hozzáment volna bármelyik lány, és boldogan hozzá is adták volna. A sok
képmutató! Nem baj, hogy szoknyapecér, de gazdag és gyáros!”– 46.)
A prológus elején olvasható Danilo Kiš idézet („A történelmet a gyôztesek írják.

A mondákat a nép költi. Az írók képzelegnek. Bizonyos csak a halál.”) a történe-
lem–fikció–irodalom izgalmas gondolatkörét ars poeticául választva egyfajta metake-
ret, melynek révén ezzel is értelmezi magát a regény, és mintegy olvasási útmutatót
ad múlt századi hangjához. Az utolsó bekezdésben a mottóhoz kapcsolódóan annak
a finoman tálalt szándéka vehetô észre, hogy a talált kézirat közreadása – az irodalom
köpönyegébe bújva – valamiképpen újraírja a történelmet, pontosabban felhívja a
figyelmet a múltra való emlékezés jelentôségére. „Az iskolában ezekrôl a dolgokról
nem tanultunk. Pintér János történetébôl egy másik, is meretlen, különös, önerejébôl
fejlôdô város képe tárul elénk, pedig ugyanazon fa lak közt élünk, járunk-kelünk,
ugyanazon rég átnevezett utcákat koptatjuk, mint a kézirat egykori szereplôi.” (7.) 
A regény Zsolnay Miklós „titkos életével” tizenhat éves korától, az elsô nagy sze -

relemtôl kezdôdôen ismertet meg. Ez a beteljesült, ám a lány hirtelen eltûnése miatt fáj-
dalomként, keresésként továbbélô viszony egyik meghatározó mozzanata lesz Miklós
alakjának, amennyiben rámutat a „szoknyapecérség” okára, ezzel mintegy felmentve a
fôhôst, megszépítve annak jellemét. A következô fejezetben már a fiatal, ambiciózus
Zsolnay Miklóssal találkozunk szabadkômûves beavatásakor – tu lajdonképpen ezzel lep -
lezôdik le „titkos élete”. A beavatás hosszas részletezése után aztán az olvasó kor- és kul-
túrtörténeti beavatására is sor kerül: Zsolnay Miklós útjait követve megfordulhatunk az
1900-as párizsi világkiállításon, jogászbálon, téli vadászaton, a pécsi dóm ünnepi miséjén,
kocsmákban, a Zsolnay-gyárban, Tettyén stb. Olyan helyszíneken, melyek jelleg ze tesen
hozzátartoztak egy Zsolnay Miklós kaliberû korabeli kereskedô világához, és így a regény
század eleji hangulatának megteremtésében is fô szerepet játszanak. Ezt a miliôt árnyalja
a szerzô a gyári sztrájkjelenettel, mellyel nagyon ügyesen vázolja azokat a feszültségeket,
melyek késôbb a történelem során a Zsolnay-gyár sorsát is megpecsételik majd. 
A kronologikusan elôre haladó szövegnek ugyan mindvégig Zsolnay Miklós

élete és munkássága áll a középpontjában, mégis vissza-visszatér az az érzésünk,
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hogy tulajdonképpen közege, annak kulturális-társadalmi összefüggései és az utó -
kor ra hagyott életmûve érdekesebb nála, munkássága túlnô a személyiségen. No -
ha fiatalkorától érett férfikoráig kísérjük életét a sikerek és a magánélet felôl is, rá -
adásul egy barátja elbeszélésének köszönhetôen, mégsem tud kirajzolódni szemé-
lyiségének összetettsége, az emberi természetre jellemzô motivációk sokfélesége. Pe -
 dig a regény mint mûfaj erre is adna lehetôséget, hiszen a történelem úgyis meg-
ôrizte Zsolnay Miklós személyét mint Vilmos fiát, aki kereskedôként tulajdonkép-
pen világhírûvé tette a márkát. Regénybeli jellemét a szerelmi bánatát munkával és
úri huncutságokkal gyógyító férfi képére építi a szerzô, aki hivatásának él a sza -
badkômûves eszmék tökéletes megtestesítôjeként. Akirôl hosszasan sorolhatnánk
a hízelgô jelzôket, hiszen látjuk okosnak, nagyvonalúnak, felelôsségteljesnek, ki -
tartó szerelmesnek stb.; és persze gyengének is látjuk, de gyengeségében sem tu -
dunk igazán közel kerülni hozzá, a szerzô szemérmesen nem vájkál, csak sejtet. (A
pá pai audiencia alkalmáról például ezt olvassuk: „Beszélt a pécsi gyárról és a pi -
rogránitról, hogy a templomokon milyen jól használható […], és ô, mint katolikus,
Is ten dicsôségére…, de valahogy nem ment úgy, mint máskor. Pius figyelt, de nem
ar ra, amit mondott. Egy kis idô után megsajnálta, és így szólt: – Nem akarsz inkább
gyónni, fiam? Miklós megdöbbent. Sok mindent akart, de gyónni a legkevésbé. Fôleg
nem a pápának. Aztán hirtelen mégis igent mondott, és azonnal megkönnyebbült.” –
131–132.) Jellemét talán akkor láthatjuk legközelebbrôl megnyilvánul ni, miután kéz-
hez kapja az elsô szerelme halálának körülményeirôl tudósító levelet. „Miklós magá-
ra zárta a mosdó ajtaját, és úgy zokogott, ahogy csak egy férfi tud. / Aztán belenézett
a tükörbe, megmosta az arcát, és tudta, vége a hiábavaló kí noknak. […] Meg szer -
vezem ezt a pécsi kiállítást az ô emlékükre, hogy nem lesz pár ja, és megemlegetik
száz év múlva is. Aztán azon kapta magát, hogy egy színésznôn jár az esze, de nem
úgy mint eddig. / Felállt a helyérôl, rágyújtott egy mé retes szivarra, és átsétált a kár-
tyás társaság asztalához. – Beszállhatok, uraim? – kér dezte nyugodtan.” (113–114.) 
A regény csúcspontjának a címadó (és a borítón is látható) „Tündérváros”, a

Pé csi Országos Kiállítás megnyitását tekinthetjük, hiszen a szöveg nagy részét (a
re gény kétharmadát) tulajdonképpen ennek elôkészítése teszi ki. Ráadásul, ahogy
a fenti idézetbôl is látszik, az esemény Zsolnay Miklós magánéletével is összefonó -
dik. Azonban ennél jelentôsebb, hogy a szervezés révén tárul fel részleteiben Zsol -
nay Miklós szabadkômûves tevékenysége és mindaz a sok irodalmi, kulturális, po -
li tikai, gazdasági információ, melyet a szerzô meg akar osztani olvasójával. A törté -
nelmi és irodalmi figuráknak a színre léptetése olyannyira erôteljes a regényben,
hogy ennek a kedvéért egy mellékszálat is bevezetett a szerzô: Merényi alakját. A
Nagy váradról induló szélhámos kalandos és jellemtelen útja végül persze Pécsre
ve zet – hogy a szálak összeérjenek –, de az ô története ennek ellenére/ezzel együtt
sem tud szervesülni a „nagy történetbe”. A másik mellékszál a történetet elmesélô
Pin tér Jánosé és feleségéé, mely lányregénybe illô romantikájával szintén bôséges
információt szolgáltat a korszellemrôl, például az olaszországi nászúttal, melyen a
férj elôszeretettel mesél érdekességeket feleségének. A három szál tehát hasonló-
an épül fel: a szereplôk sorsát követve utazunk vissza az idôben, hogy szerzônk
me sélhessen történelemrôl és sikerrôl. A borítóra hatásvadász módon odaírt eroti-
ka azonban inkább csak kliséként bukkan fel, például egy velencei utazás alkal -

113



má val: „A délutáni hôséget – a házban csak a márványpadló volt hûvös – a behaj-
tott spaletták mögötti fülledt, meleg félhomályban vészelték át, miután a velejéig
romlott contessa kezeit Miklós egy vörös selyemsállal a buja rokokó pamlag fara-
gott fájához kötözte.” (123.) Ugyan nincs a regény borítójára írva, de szerencsére
van, ami ingerli az érzékeket is: nagy hangsúlyt kap a menük felvonultatása, me -
lyek valóban ízorgiát jelentenek. („A vacsora tárkonyos fácán-ragulevessel kezdô-
dött, majd erdei gombákkal és somlekvárral tálalt fácánmellel folytatódott, fôétel-
nek sült szarvashátszínt tálaltak paprikás gesztenyemártásban, valamint – az er délyi
ven dégre való tekintettel – szarvasgombás puliszkával, és végül egy kis meggy kré -
mes csokoládétorta adódott”. – 68.) 
Abban, hogy a századelô világa olyan elevenen tud megjelenni a regényben, a

sok alárendelô mondatszerkezetbôl felépülô nyelvezetnek, indázó mondatszer -
kesz   tésnek nagy szerepe van. Ráadásul korabeli és/vagy annak tûnô szövegek is
bekerültek a könyvbe, például egy szabadkômûvesekrôl írt Ady-újságcikk; vagy
több helyen – a korízlést kiszolgáló – versek. Az utóbbiak felbukkanása nemcsak
a mûnemek közti kalandozás izgalmát hordozza, hanem pátoszuk felerôsíti a szö-
veg hatásvadász vadhajtásait is, ilyen például a szabadkômûves rítusok leírása,
melynek teatralitása egy nem beavatott számára már-már komikusan hathat. Azon -
ban, hogy ne legyünk olyan szigorúak a regény hatásvadász megoldásaival szem-
ben, csak gondoljunk arra, hogy mindez egy bankár szövege. Ha száz éve került vol -
na napvilágra a most közreadott „kézirat”, bizonyára Szerb Antal Utas és holdvilág cí -
mû regényének elôképeként tekintenénk rá, így persze fordított a helyzet. Min -
denesetre a két regény közti rokonság egészen közeli, hiszen a Tündérváros is szá-
mot ad írója elbeszélô-tehetségérôl, kultúrtörténeti jártasságáról, sôt, irodalomel-
méleti is mereteirôl, ugyanakkor számot tart a szélesebb közönség érdeklôdésére
is, és könnyed olvasmányélményt kíván nyújtani. Ha hagyjuk, hogy magával ra -
gadjanak ro mantikus gesztusai, izgalmas utazást tehetünk a „boldog békeidôk”
korszakába. (Prae.hu – Palimpszeszt)

BEDI KATA

Útikalauz olvasási kalandokhoz 
GINTLI TIBOR: IRODALMI KALANDTÚRA

Egy válogatott tanulmányokat tartalmazó kötet – mely hosszú évek kutatói mun-
kásságából nyújt ízelítôt – több szempontból is érdemesnek mutatkozhat az olva-
sói figyelemre. Az egyes írások azon túlmenôen, hogy a különbözô szövegértel-
mezések meggyôzô erejérôl adnak számot és a szerzôjük olvasói érdeklôdésérôl,
ízlésérôl árulkodnak, azt is megvilágíthatják, hogy milyen elméleti-elemzôi mód-
szerek segítségével fogalmazódnak meg az alkotásokat vizsgáló interpretációk. Ily
módon pedig az eredetileg önállóan megjelenô tanulmányokat egymás után olvas-
va átfogó képet kaphatunk az adott szerzô addigi munkásságáról is, úgy a tudo-
mányos érdeklôdés és módszertan több éven keresztül állandónak tekinthetô ele-
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meirôl, mint arról, hogy esetlegesen milyen változások, módosulások történtek e
téren az eltelt idô folyamán.
Gintli Tibor tanulmánykötetére fokozottan érvényes ez a megállapítás, hiszen

az elmúlt bô két évtized kutatói, értelmezôi tevékenységét felölelô válogatás írásai
nemcsak önmagukban tarthatnak igényt az olvasói figyelemre, hanem azért is,
mert általuk pontosabban körvonalazódik az a változatos elemzôi attitûdre épülô
szö vegolvasó gyakorlat, melyet a szerzô korábbi monográfiai – mint az irodalom-
tudósi pálya egy-egy fejezete – talán kevésbé voltak képesek (és hivatottak) fel-
mutatni. Az Irodalmi kalandtúra egyértelmûen reprezentálja azt a sokirányú ér -
dek lôdést, mely Gintli munkásságát az 1990-es évek óta jellemzi. Bár az írások
többsége a szerzô kutatási területét jelentô 20. századi magyar irodalom életmûveit
és al kotásait igyekszik megszólaltatni, néhány elemzés e korszakhatárt kitágítva a
19. századi, illetve a kortárs irodalomból meríti vizsgálata tárgyát. Az írások (és az
ér telmezés) változatossága abban is érvényre jut, hogy egyfelôl a tanulmányok
lírai és epikus mûveket egyaránt bevonnak a szövegolvasás horizontjába, másfelôl
a so kat elemzett vagy épp vitatott életmûvek (pl. Ady, Krúdy, Radnóti, Móricz, Má -
rai) mellett a magyar irodalom kevésbé kanonikus szerzôi (pl. Pap Károly,
Cholnoky Viktor, Cholnoky László) és alkotásai is felbukkannak. A legtöbb írás
természetesen azoknak a problémáknak a körüljárásához kötôdik, melyek a szer-
zô ku ta tásának a fókuszában álltak a korábbi években. Így kerülnek külön feje-
zetbe az Ady költészetét (és egyben az Ady-olvasás megújulási lehetôségeit) vizs-
gáló tanulmányok, illetve azok az elemzések, melyek Krúdy prózáját és ehhez
kap csolódóan az anekdotikus elbeszélés hagyományának újraértését tárgyalják. 
A kötetet olvasva határozottan körvonalazódik két olyan – látszólag ellentétes,

valójában inkább csak a hangsúlyok tekintetében eltérô – megközelítésmód, mely
a vizsgált kérdéseket igyekszik minél alaposabban körüljárni. Az írások többsége a
tárgyalt életmûveket átfogóbb perspektívából közelíti meg, és olyan problémákra
fókuszál, melyek az adott szerzô összes alkotásának olvasását meghatározzák.
Ezek a tanulmányok általában számot vetnek a (sokszor egyoldalúvá váló) recep-
ció alakulásával, és egyben kísérletet tesznek arra, hogy új kérdésekkel kimozdít-
sák a szöveget az évtizedek óta rögzülni látszott jelentéseibôl. Ady lírájának újra-
olvasásához például olyan, korábban kevésbé kanonikus mûvek elemzésére tesz
javaslatot a kötet szerzôje, amelyek mellôzik a versbeli én mitikussá növelésének
szimbolista-szecessziós nyelvi megoldásait (Ady beszédmódja az istenes versek-
ben). A Babits költészetének recepciójában egyre inkább tért hódító, bíráló megál-
lapításokkal vitázva több olyan érvet sorakoztat fel, amelyek meggyôzôen képesek
bizonyítani e líranyelv modernségbe ágyazottságát: a tematikusan és a lírai beszéd-
módban egyaránt megképzôdô dinamikus tradíció-felfogás, a lírai személyesség
(ön)korlátozása, a kötetkompozíciók kialakításában szerepet játszó önreflexivitás
vagy éppen az életmû késôbbi hatástörténete mind a babitsi életmû korszerû -
ségének tézisét támasztják alá (A Babits-líra viszonya a modernséghez). Krúdy pró -
záját pedig a korábbi értelmezések korántsem egyértelmûen elismerô megállapítá-
sait megkérdôjelezve egyrészt az anekdotikus narráció modernséghez kötôdô
megújítási kísérletei miatt (Anekdota és modernség), másrészt a 20. század elsô
felének magyar és világirodalmi szövegeivel történô komparatív együttolvasható-
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sága okán (A komparatisztika mai lehetôségei a Krúdy-olvasásban) sorolja a kor-
szak legjelentôsebb epikus teljesítményei közé. Ezekben a tanulmányokban, illet-
ve a hasonló logikát követô írásokban az életmûveket érintô általános érvényû
kér désfelvetések és az újraolvasásra tett javaslatok mellett csak rövid, vázlatos szö-
veginterpretációkkal egészül ki a felvázolt gondolatmenet. Ennek köszönhetôen
az elemzések elsôsorban továbbgondolásra, részletesebb kifejtésre váró okfejtés-
nek tekinthetôk, melyeknek nem titkolt célja esetlegesen olyan szakmai viták kez-
deményezése, melyek képesek hatékonyan hozzájárulni egy-egy alkotói pálya
újraértékeléséhez. E tanulmányok ezzel együtt azt is érvényre juttatják, hogy szer-
zôjük miként látja megvalósíthatónak a termékeny, személyeskedéstôl mentes,
szak tudományos alapozottságú vita lefolytatását. Néhány írásában ugyanis Gintli
konkrétan egy-egy szerzôhöz kapcsolódó elméletet vagy értelmezést illet bíráló,
de legalábbis kételyeinek hangot adó megjegyzésekkel. A megfogalmazódó kritika
azonban soha nem a személynek vagy az általa képviselt (és esetlegesen idegen-
nek vagy épp lebecsülendônek tartott) módszernek vagy elméletnek szól, sokkal
in kább a mûvek újabb jelentéseit feltárni kívánó értelmezôi szándékból eredeztet-
hetô (ami természetesen nem zárja ki a másként olvasás elfogadásának gesztusát).
Jó példa erre a József Attila Eszméletét értékelô tanulmány, melyben a szerzô
leginkább Tverdota György koncepciójával vitázva alakítja ki álláspontját, miköz-
ben végig hangsúlyozza, hogy saját elemzôi módszere és kérdésfelvetése az Esz -
mé let-olvasatok közül éppen a bírált értelmezôéhez áll a legközelebb (Vers és cik-
lus között).
A kötet írásainak egy másik csoportjában az életmûvek egészére vonatkozó

problémafelvetések ellenében egy-egy részletesebben kidolgozott szöveginterpre-
táció kerül túlsúlyba. Természetesen a szerzô ezekben a tanulmányokban sem
hallgatja el azoknak az egyoldalú, sokszor leegyszerûsítô olvasatoknak a recepciót
meg határozó befolyását, melyek hosszú idôre feledésre ítéltek szövegeket. A Mó -
ricz-értelmezések esetében például a realizmust elváró olvasás „normaképzô” ha -
tását tartja felelôsnek a regények iránti érdeklôdés csökkenéséért (Bovary úr vagy
Bo varyné), míg Cholnoky László két alkotását elemezve arra jut, hogy mivel az
anekdotikus hagyományokat felelevenítô és a lélektani irányultságú regénypoétika
nyelv- és személyiség-felfogása a korábbi recepcióban egymást kizáró olvasati le -
hetôségnek bizonyult, így az író mûvei sem válhattak igazán kanonikussá az olva-
sók (és az értelmezôk) körében (Lélektaniság és anekdotikus beszédmód Cholnoky
László prózájában). Az elsodort falut elemezve viszont épp ellentétes a gondolat-
menet logikája: Gintli írása ebben az esetben arra keresi a választ, hogy mi az oka
a Szabó Dezsô-regény korabeli hatásának, népszerûségének, s képesnek mutatko-
zik-e a szöveg ezt megismételni a kortárs befogadásban („Vigasztaló valótlansá-
gok”). A recepció ellentmondásait felvázoló kérdésfelvetések nyomán az egyes al -
kotások értelmezése – bár többféle megközelítési szempontot is igyekszik érvé-
nyesíteni a kötet szerzôje – alapvetôen egy központi probléma köré szervezôdik.
Az Isten háta mögöttet például a realizmus és a romantikához kötôdô mitizáló el -
beszélésmód párbeszédeként, Pap Károly Megszabadítottál a haláltól címû regé-
nyét a bibliai (zsidó-keresztény) tradícióhoz való kapcsolódás és az attól való elkü-
lönbözôdés kettôsségében értelmezi (Kulturális hagyományok átértelmezôdése),
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míg Závada Pál A fényképész utókora címû mûvét a realista és a posztmodern
próza narratív megoldásainak inkább disszeminatív, mintsem összetartó kapcsola-
taként interpretálja (Imitáció és poétikai innováció viszonya Závada Pál A fényké-
pész utókora címû regényében).
Amennyiben a kötetet olvasva Gintli Tibor tanulmányainak elméleti vagy a

gondolatmenet kidolgozásának módszertani bázisát próbálnánk általánosan meg-
ragadni, nehéz helyzetbe kerülünk. Az egyes írások egyenletes és az egész kötet-
ben érvényesülô egységes színvonalon fogalmazzák meg állításaikat (függetlenül
attól, hogy korábban milyen tudományos ranggal rendelkezô folyóiratokban jelen-
tek meg), azonban a szövegek egységét biztosító szakmai nívó változatos okfejtés-
re és kérdezésmódra épülô írásokat eredményezett. Gintli értelmezôi gyakor latá -
nak, úgy tûnik, épp ez a kulcsa: az egyes alkotások vagy életmûvek értékelô elem-
zésekor magukból a mûvekbôl kiindulva igyekszik megfogalmazni a szövegek le -
hetséges jelentéseit számba vevô kérdéseket. Vagyis nem egy elmélet téziseinek
bi zonyítása miatt fordul az irodalmi alkotásokhoz, hanem épp fordítva, a mûvek
megszólaltatása érdekében keresi meg azokat a teóriákat, megközelítési lehetôsé-
geket, amelyek legadekvátabb módon képesek párbeszédet kezdeményezni az
adott szöveggel. Nyelv- és szubjektumelméleti problémák (pl. az Adyt interpretáló
tanulmányokban), a mûfaji értelmezhetôség kérdései (az anekdotikus hagyomány
modernséghez való viszonyát elemzô írásokban), a retorikai olvasás lehetôségei (a
Radnóti-életmûvét újragondoló szövegben) vagy a már részletesen érintett recep-
ciótörténeti megközelítés mind a szerzô széleskörû teoretikus érdeklôdését és tájé-
kozottságát érzékeltetik.
A sokféle irányból közelítô olvasásmód ellenére van azonban egy olyan szöveg -

értelmezôi módszer, amely szinte minden egyes tanulmány érvrendszerében köz-
ponti szerepet játszik. Gintli Tibor írásainak döntô többsége az intertextualitás ol -
vasási alakzatát hívja segítségül, s az egyes szövegek, de még az életmûvek egé-
szének (újra)értékelését is valamilyen komparatív jellegû vizsgálat keretei között
va lósítja meg a szerzô. Ezek egy része olyan párhuzamokra épül, amelyek maguk-
nak az alkotásoknak a szöveg szintjén is jelzett utalásait kibontva tárják fel a
mûvek egymást értelmezô jelentéseit (pl. Az Isten háta mögött értelmezésekor),
míg más esetekben a mûfaji hasonlóság képezi az összehasonlítás alapját (pl.
Chol noky Viktor Trivulzio-ciklusa és Kosztolányi Esti Kornél-történetei kapcsán).
Több ízben viszont nem a jelölt intertextuális utalások, hanem a szerzô invenció-
zus ötletei vezérlik a szövegek párbeszédére épülô mûértést (így válik többek kö -
zött Márai A Garrenek mûve címû ciklusának értelmezôjévé a Krúdy-féle anekdo-
tikus próza). Ez utóbbihoz tartoznak azok a tanulmányok is, melyek a kötetet jel-
lemzô szemléleti sokszínûségben az egyetlen vissza-visszatérô olvasási javaslatot
foglalják magukba. Gintli ugyanis több szöveget (illetve életmûvet) is a kierkega-
ard-i filozófia kontextusában igyekszik szóra bírni: Ady líráját, Az ember tragédiá-
ját vagy Krúdy szerelem-elbeszéléseit vizsgálva egyaránt a dán filozófus létértel-
mezésének különbözô stádiumait igyekszik megfeleltetni az elemzett alkotások
világképének. Nemcsak az gyengítheti azonban ennek az együttolvasásnak a haté-
konyságát, hogy az ismétlôdésbôl fakadóan kissé mechanikussá válik a párhuza-
mokra épülô szövegolvasás (ami persze a tanulmánykötet azon mûfaji sajátosságá-
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nak köszönhetô, hogy az eredetileg különbözô helyeken és akár évtizedes idôbe-
li különbséggel megjelenô írások egymás mellé kerülnek), hanem az is, hogy eb -
ben az esetben érzékelhetô egyedül, hogy a filozófiai szöveg (mint elmélet) ráte-
lepszik a szépirodalmi mûvekre, s így nem feltétlenül azok megértését segíti elô.
Ezáltal pedig az a benyomásunk, hogy sokkal inkább a kierkegaard-i létszemlélet
is mertetésének kiegészítôjévé válik a vizsgált alkotás (különösen az Ady és Kier -
kegaard címû tanulmányban).
A kötetbe gyûjtött tanulmányok abból a szempontból is egységesnek mondha-

tók, hogy mindegyikükre jellemzô egy olyan jól körvonalazott érvelési logika,
amely pontosan követhetôvé teszi az olvasó számára a szerzôi gondolatmenetet.
Gintli Tibor ugyanis az elemzéseket általában – a recepciótörténeti dilemmák alap-
ján felvázolt – problémafelvetéssel indítja, melyet követôen kerül sor az írás fô té -
telét jelentô hipotézis megfogalmazására. Az ezt kifejtô és bizonyító érvek soroza-
ta után, a tanulmányok végén a szerzô gyakran össze is foglalja az elemzés leg-
fontosabb konklúzióit. Ez a szó legnemesebb értelmében vett pedagógiai attitûd
(mely talán azzal is összefüggésbe hozható, hogy Gintli Tibor – mint azt az elôszó-
ban említi – éveken keresztül oktatott középiskolában is) teszi lehetôvé, hogy az
ár nyalt fogalmi készlettel dolgozó, a felvetett problémákat összetett viszonyrend-
szerben láttató szövegek következtetései világosan követhetôk az olvasó számára.
Ilyen értelemben az Irodalmi kalandtúra nem öncélú kalandozás az irodalmi al -
kotások vagy az irodalomtudomány világában (mint azt a cím sejtetni engedné),
ha nem olyan útikalauz, amely egyfajta idegenvezetôként segíti az olvasót a már
ismert(nek vélt) vagy még ismeretlen szövegvilágok felfedezésében. Nem az a
célja tehát, hogy az olvasás során bebarangolt imaginárius tereket a maga teljes -
ségé ben megmutassa vagy részletesen körülírja. Ehelyett olyan tájékozódást segítô
és támpontokat jelentô ismereteket igyekszik nyújtani, amelyekkel megpróbálja is -
merôssé és sajátunkká tenni az idegen (szöveg)helyeket, úgy, hogy mindeközben
az alaposabb megismerés örömét meghagyja a kalandozó kedvû olvasóknak. (Ma -
gyar Irodalomtörténeti Társaság)

BARANYAI NORBERT

Állat van bent? 
BÉNYEI TAMÁS: MÁS ALAKBAN. A METAMORFÓZIS LEHETSÉGES POÉTIKÁI ÉS POLITIKÁI

Izgalmas kérdés, hogy egy tudományos pálya milyen narratív vagy nem-narratív
áb  rázolási minták alapján gondolható el. Az önéletrajzi reprezentációs kötelmek
óhatatlanul inkább organikus kibomlásként, vagy még inkább szisztematikus épít-
kezésként gondoltatják el a tudományos karriert, de mi van akkor, ha olykor még -
is inkább metamorfózisról, egyfajta – Bényei Tamás itt ismertetendô könyve sze-
rint is – reprezentálhatatlan és narratív sémák által ellenôrizhetetlen átalakulásról
van szó? 
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Nyilvánvaló túlzás azt állítani, hogy Bényei egészen „más alakban” jelenne meg
2013-as könyvében, mint amilyennek korábbi mûveinek olvasói megismerté, de a
már eddig is meglehetôsen széles szakmai repertoárral rendelkezô tudós ezúttal
láthatólag ismét újabb területekre merészkedett. Korábbi könyveiben leg szû keb -
ben a modern angol regény szakértôjeként, tágabb értelemben a huszadik századi
vi lágirodalom, azon belül is mindenekelôtt az angol és spanyol nyelvû széppróza
elmélyült ismerôjeként mutatkozott meg, aki egyebek között magának a világiro-
dalom fogalmának a posztkoloniális szituációban való átértelmezôdését mutatta be
a magyar (és nem csak a magyar) nyelvû közönség számára. Bényei olyan alapve-
tô területeken minôsül evidens szaktekintélynek, mint a posztmodern regény és
elbeszélés-elmélet, a populáris és a magas irodalom közös metszetei, valamint a
má gikus realizmus poétikája. Ehhez képest ezúttal mindenekelôtt Ovidius Átválto-
zásokjának hatástörténetérôl írt sokszempontú, adat- és gondolatgazdag könyvet,
amelyhez legalábbis részben át kellett alakítania saját szakmai identitását is.
Persze a két évtized alatt megjelentetett nyolc kötet jelzi, hogy Bényeire nem

jellemzô a „bebábozódás” – a kötetek közötti tematikus váltások ellenére az élet -
mû viszonylag egyenletes ütemben gyarapodik. Másfelôl pedig a korábbi mûve i -
vel való összevetés azt is világossá teszi, hogy a Más alakban által megjelenített
szak mai érdeklôdés korántsem új keletû. Már 1993-ban, az Esendô szörnyeink
címû elsô kötetének elôszavában is hangsúlyosan került elô a metamorfózis prob -
lé mája, és mind ott, mind késôbbi köteteiben találkozhatunk itt is elôkerülô szer -
zôkkel és mûvekkel, pl. Cortázar Axolotl-jával, Wells Dr. Moreau-jának szörnyei-
vel, A. S. Byatt, Lawrence Norfolk és Angela Carter mûveivel. A metafizikus detek -
tív történetrôl szóló 2000-es könyv egész fejezete viselte a Metamorfózisok címet –
noha ott inkább a krimi antirealizmusának posztmodern újramitologizálását jelen -
tet te ez a szó –, míg a 2011-es Traumatikus találkozásokban a posztkoloniális állapot
némely problémája, például a gyarmati mimikri kapcsán is használt Bényei ovidiusi
motívumokat, valamint ezekre épülô modern elméleteket (pl. Bataille, Lacan).
Ezzel a megkötéssel is igaz, hogy a Más alakban megírásához Bényei a koráb-

biakhoz képest kiterjedtebb kompetenciákat használt föl és talán még szélesebb
(vagy legalábbis másképp lehatárolt) érdeklôdési területeket érint. A széppróza
mel lett verses epikai és lírai mûveket is feldolgoz, ráadásul nemcsak a huszadik
századi hatástörténetbôl, hanem visszanyúlva egészen a reneszánszig. Így az Ovi -
dius-szöveghelyek olykor igen részletes interpretációi mellett (Apolló és Daphné:
47–52., Alcyone és Ceyx: 93–106., Arachné: 106–115., Io: 144–149.) olvashatunk
pl. egy-egy egész elemzést Petrarca XXIII. canzonéjáról (53–62.), Edmund Spenser
Tün dérkirálynôjérôl és Muiopotmos címû komikus hôseposzáról is (118–122.).
Nem áll meg azonban az irodalmi példáknál: a könyvben megtalálhatjuk Apollo és
Daphné története szobrászati és festészeti megjelenítéseinek mikrotörténetét (Ber -
nini, Kate Mcdowell, Räderscheidt, Klee – 65–79.), akárcsak Gustave Moreau A
Pierisek címû képének (82–86.), Dali Narcissus-ábrázolásának (86–91.) és az Arach -
né-átváltozás Velazquez-féle megjelenítésének (122–126.) kommentárját. A ké -
sôbbi részekben nemcsak szürrealista mûvészek (pl. Edith Rimmington, Man Ray)
metamorfózis témájú képeinek értelmezései szolgáltatják Bényei érvelésének szö-
vetét, hanem olyan mozgóképes átváltozások is, mint Charlie Chaplin Arany -
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lázának egy nevezetes jelenete (161–164.), sôt még a Zénó címû magyar gyurma-
filmsorozat is szóba kerül (175.). 
A mûfaji és a mediális változatosság mellett a nyelvi sokféleséget is érdemes

kiemelni. Ahol a korábbi Bényei-munkákból ismerôsebb mûfajokkal (regényekkel
és elméletekkel) találkozunk, ott is feltûnik az eddigieknél szélesebb nyelvi spekt-
rum: Ransmayr Utolsó világa vagy Gaston Bachelard Lautréamont-könyve is részle-
tes kommentár tárgya. Bényei igyekszik minden mûvet eredetiben (is) szemügyre
venni (Bulgakov Kutyaszíve talán az egyetlen kivétel), és a legjobb komparatiszti-
kai hagyományokhoz méltóan az eredeti nyelvû fordulatok fordíthatóságát is mér-
legre teszi. A Petrarca-elemzés így joggal veti föl a mi rimembra kifejezés etimolo-
gizálhatóságának kérdését (a ’felidézés’ mellett az Echo-történetben a széttagolt
test és lélek összeilleszthetôségére is utal e szó – 57.), és ugyancsak revelatívak
azok a nyelvi megfigyelések, amelyek az Arachné-történet szôttesmotívumát a nar-
ratívák önértelmezése felé fordítják: az ovidiusi intertextos szó posztstrukturalista
aktualizálása (115.) éppolyan érdekes, mint a Kafka Átváltozásában Gregor Samsa
tetemére vonatkozó das Zeug szó kettôs értelmének (’izé’, illetve ’szövet, anyag’)
felmutatása (133.). A könyv elején található, szokatlanul hosszú köszönetnyilvání-
tó névsor alighanem annak is köszönhetô, hogy a Más alakban olyan széles kom-
petenciaspektrumot fog át, amely még egy Bényei-kvalitású kutató egyéni
mûveltségét, nyelvismeretét is meghaladja. A valódi komparatisztika alighanem
lényegénél fogva rá van utalva az együttmûködésre.
A rövid bevezetô (Ovidius redivivus) szédítô névsorokat és adatmennyiséget

tartalmaz, és mindenekelôtt az ovidiusi mûfaj és motívumok kortársi relevanciájá-
ra figyelmeztet. Ennek a relevanciának a legfôbb kulcsa a poszthumán érdeklôdés -
ben, a genetikai és informatikai technológiának az emberi mibenlétet érintô forra-
dalmi hatásában látható (Donna Haraway Kiborg-manifesztuma majd késôbb
kerül elô). Hogy egyetlen, Bényei által nem említett példával éljek: a lánynak szü-
letett, ám anyja által kénytelenségbôl fiúként nevelt, majd felnôttkorában Isis kegyel-
mébôl valóban fiúvá változó Iphis történetét (IX, 666–693.) bizonyára másképp olvas-
suk a nemi átalakító mûtétek és a genderérzékenység korában. Ez egyszersmind alá
is támasztja Bényei állítását, hogy a technológiai, poszthumán környezet mellett „a
posztmodern poétikát magáévá tevô feminista és posztgyarmati érzékenység” (10.)
is jelentôs szerepet játszik a metamorfózis iránti újkeletû érdeklôdésben. 
A kötet három nagy fejezete három átváltozás-történet köré szervezôdik, még-

hozzá (nem véletlenül) három nôalak sorsát követve. Az elsô nagyobb egység a
fá vá változott Daphné történetére, a második a pókká vált Arachnééra, a harmadik
a tehénné változtatott Ióéra épül. Az alcímekben foglalt fogalmak jól tájékoztatnak
a fejezetek tematikus felosztásáról: a Daphné-fejezet a metamorfózis-történetek re -
torikai és narratológiai jellemzésének általános lehetôségeirôl szól. Mérlegeli azo-
kat a retorikai kategóriákat, amelyek alkalmasak lehetnek az átváltozás leírására (a
metaforától a szillepszisen át a katakrézisig, 35–42.), valamint általában a meta-
morfózis ábrázolhatóságának, narratív vagy mimetikus sémák általi befoghatóságá-
nak kérdését is visszatérôen fölteszi. Hangsúlyos helyen hivatkozik pl. Deleuze és
Guattari Kafka-értelmezésére, az „állattá-leendés (devenir)” (44.) kategóriájára, amely
a deterritorializációnak, a megismerés szimbolikus rendjébôl való kivonódásnak a
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jegyében fogja föl az átváltozást. Ezzel összefügg a Bernini-szobor elemzésének az
a mozzanata, hogy a látás és a tapintás rendjének összeférhetetlenségét hangsú-
lyozza, valamint a Petrarca-kommentár részeként szereplô gondolatfutam az átvál-
tozás-történetek nem-narratív aspektusáról: a szereplôk közötti interszubjektivitás
hiánya, valamint a „rövid impulzusok végtelen számú ismétlôdése”-ként való olvas-
hatóság (61.) akadályozza meg, hogy a metamorfózis valódi elbeszéléssé váljon.
Paul Klee képét értelmezve visszatér Deleuze-ék felfogásához, és Daphné átváltozá-
sában újra annak megtestesítését látja, „ami ellenáll az ész (a fény) hatalmának, bir-
tokvágyának, a tér territorializáló, kétosztatúságokként való megszervezésének” (78.).
Ezektôl a kétosztatúságoktól persze nemigen lehet megszabadulni: a fény és a

sötétség, a szabályosság és a szabálytalanság, a territorializáció és a deterritoriali-
záció, a férfi és a nôi princípium kettôssége minduntalan visszatér a Daphné-törté-
net ábrázolásainak kommentárjaiban. Bényei stratégiája leginkább úgy jellemezhe-
tô, hogy ahol lehet, igyekszik áthelyezni, újrapozícionálni, dekonstruálni az értel-
mezéstörténetbôl kölcsönvett kettôsségeket. Ezt a dekonstrukciót a második feje-
zet folytatja, a kép és a mítosz, a poétika és a politika fogalmainak körüljárásával.
Az Arachnét középpontba állító fejezet Cortázartól, a „mítoszba való belehullás” ki -
fejezéstôl indul el, és a metamorfózis-történetek törvényszerû mise-en-abyme-ként
való felfogásának gondolatával játszik el. Moreau képérôl azt tudjuk meg, hogy „az
átváltozásnak nemcsak a »tematikus« vetületét »ábrázolja«, hanem azt is, ahogyan a
vászonra felvitt anyag képpé válik” (83.), Dali kapcsán pedig azt, hogy a meta-
morfózis folyamatát „a mi Medusa-tekintetünk indítja el és alakítja” (87.). Az Alcy -
one-történet kommentárja mindenekelôtt az imagináció, a képalkotás technológiá-
jának szerepét követi figyelemmel, s ebben a tekintetben hasonlítja össze a Rans -
mayr-regény vonatkozó epizódját is az ovidiusi változattal. A mítosz problémája
kapcsán Thienemann és Kerényi értelmezését veszi elô Bényei: azt a feszültséget
állítja a középpontba, amely a mitológia mint rögzített anyag és mint „annak alakítá-
sa, mozgatása, illetve alakulása” (107.) között feszül. E kettôs felfogás jegyében állítja
szembe az ovidiusi történetben szereplô Minerva és Arachné poétikáját és ábrázolás-
módját, azt a képletet állítva föl, hogy Ovidius inkább Arachnéhoz, mint Minervához
áll közel – erre Bényei hivatkozásai szerint sokan felfigyeltek már a szakirodalomban. 
Ebben a fejezetben találkozunk leggyakrabban a könyv alcímében szereplô

„po étika és politika” fogalompárral: „a metamorfózis poétikája nem választható el
an nak metafizikájától és a szó legszélesebb értelmében vett politikájától” (111.).
Ennek a „legszélesebb értelemnek” a mibenléte adja a kötet elméleti alapvetésé-
nek talán legérdekesebb – és így törvényszerûen a legproblematikusabb – össze-
tevôjét. A „minervai” és „arachnéi” névvel illetett stratégiák pontos jellemzése rop-
pant nehéz, részint azért, mert a hatástörténeti elemzésekben elôhozott átalakuló
kontextusok állandóan áthelyezik magát az alapvetô kettôsséget is. Az a kérdés,
hogy Dante, Spenser, Velazquez és A. S. Byatt inkább „minervai vagy arachnéi
poétikát és politikát” követ, végül az alábbi összefoglaláshoz vezet: „Arachne és
Minerva mítoszának továbbszövôdése az eltérô (emberi és isteni, birodalmi és fel -
for gató, transzdendens és immanens, klasszicista és barokk, hivatalos és nem hiva-
talos, férfi és nôi) poétikák és az e poétikáktól elválaszthatatlan politikák állandó
és egymásba tûnô szembesítése mellett megjelenítés, képalkotás anyagi és szelle-
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mi összetevôinek összjátékát is színre viszi” (131.). A zárójeles magyarázatban sze-
replô fogalompár-sorozat érthetôen következik a megelôzô elemzésekbôl, ám en -
nek ellenére van benne valami zavarba ejtô. Vajon mennyiben hozhatók átfedésbe
ezek a fogalmak, milyen szinonímiák állapíthatók meg köztük, és van-e olyan
archékülönbség, amely a széttartó fogalompárok eredeteként vagy kódjaként funk -
cionálhat? Bényei külön felhívja a figyelmet arra, hogy ebben a mítoszban két nô
párviadaláról van szó, mely tény azonban „a pók(háló)metafora poétikai átsajátítá-
sának évszázadai során háttérbe szorul[t]” (126.), és csak a modern feminista értel-
mezésekkel kerül újra fókuszba. Talán arról is szó van, hogy a Minerva és Arachné
közötti státuszkülönbség indifferenssé teszi a nemi azonosságot? A Bényei-féle fel-
sorolás retorikája akár erre is következtetni engedhet: ha az isteni/birodalmi/hiva-
talos/transzcendens stb. sorozat tagjaként értjük a férfit, a másik so rozat tagjaként
pedig a nôit, akkor a nemi különbség csak annyiban releváns, amennyiben hatal-
mi különbséget értünk rajta.
A probléma valószínûleg az „interszekcionalitás” kérdésével, a társadalmi réteg-

zettség és elnyomás komplexitásának feltételezésével függ össze. Bényei nem
hasz nálja ezt a kifejezést, de a politikaira való kihegyezett figyelme és a hierarchi-
kus kétosztatúságok gyakori visszatérése erre enged következtetni. Itt természete-
sen nem elsôsorban társadalmi, hanem inkább reprezentációs gyakorlatokról van
szó, azonban poétika és politika állandó összekapcsolása (ld. még 116., 135., 139. –
egyszer azért egymástól elválasztva is megjelennek: 118.) azt sugallja, hogy az
adott ábrázolásmódból szükségszerûen következik valamilyen világkép, vagy a vi -
lágrenddel kapcsolatos állásfoglalás. Legközelebb a harmadik fejezet elején kerü-
lünk ennek a problémának a definíciójához: „az átváltozás lehet egy már elkészült
világ jele (Minerva vászna), de egy állandó változásban lévô világé is” (135.). Va -
jon a befejezettség és a változékonyság, a status quo-ban való érdekeltség és a vál-
tozás akarása lenne az a két archékategória, amely a többi differenciát is megszer -
vezi? Paradox módon egy ilyen felfogás maga is meglehetôsen stabil és állandó
lenne, amennyiben kevés teret engedne a történeti különbségek egyediségének,
és minden megkülönböztetést egy transzhisztorikus elvnek rendelne alá (a politi-
kai elnyomás elve, az alá-fölérendeltség térbeli képzete pl. ilyen lehet). Bényeinél
csak implicit jeleit találni egy efféle történetietlenségnek, de a politikaira való visz-
szatérô (a kontextusokat azonban nem részletezô) utalások nyitva hagyják ezt az
értelmezést is. Mivel a kötet a Thienemann-elôadások keretében készült, és egy
ponton hivatkozik is Thienemann kései, már angolul írott pszicholingvisztikai
mun kájára, talán érdemes megemlíteni, hogy az Irodalomtörténeti alapfogalmak a
korszakolás Wölfflin-Strich-féle kétosztatú kategóriáit mint alapvetôen történetiet-
leneket utasította el. Thienemann érveiben az archékülönbséggel szembeni gya -
nak vás jeleit is felfedezhetjük.
A harmadik nagy fejezet legalább részben választ ad a történetiséggel kapcso-

latos aggályokra, amennyiben Callisto és Io történetét a biopolitika foucault-i és a
homo sacer agambeni fogalmainak erôterében aktualizálja. A bevezetô után itt vá -
lik újra központivá a (poszt)modernitás szerepe az ovidiusi történetek revideálásá-
ban. Az Agamben és Foucault közötti vita ismertetésébôl éppen a történeti specifi-
kum kérdése domborodik ki: a biopolitika modern fejlemény-e, avagy már mindig
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is létezett? A tehénné változtatott Io ôrzésével megbízott Argust Bényei a „tábori
fel ügyelet elsô képviselôjeként” azonosítja (145.). Ennek kapcsán rendkívül izgal-
mas az a megfigyelés, hogy Io az egyetlen szereplô, aki visszaváltozik emberré,
ám ez a visszaváltozás nem vezet a narratíva továbbírásához: a történet berekesz -
tô dik az újabb metamorfózisként ábrázolt visszaváltozással, mintegy azt példázva,
hogy „a földi létezésbe nem lehet visszatérni” (147.). A Bényei teremtette elméleti
kontextusban könnyen eszünkbe juthatnak a modern lágertapasztalat dokumenta-
rista vagy fikciós narratívái (amelyek gyakran ellenállnak a narrativizálódásnak):
például Primo Levi Ember ez még?-je vagy Kertész Sorstalansága, amely a Bényei
által is többször hivatkozott Apuleius-regénnyel is mûfaji rokonságot ápol. A Cor -
tázart, a szürrealistákat és Chaplint is megidézô alfejezet („Bent van, akit hívo-
gatsz”) némely részletérôl Krasznahorkai László mûveire, egyebek mellett a Max
Ne umann-nal közösen alkotott Állatvanbentre is gondolhatunk (pl. 164.) – Bényei
egyébként szinte egyáltalán nem hivatkozik magyar mûvekre: a Zeno-animáció
mellett egyetlen Parti Nagy Lajos-utalásra figyeltem fel (Hôsöm tere, 143.). Az utol-
só alfejezetek az elsô Bényei-kötet vezértémájához, a szörnyhöz és a monstruozi-
táshoz térnek vissza. Míg a klasszikus ábrázolás elkülöníti a szétszaggattatást (spa-
ragmos) és a metamorfózist, a modern mûben (pl. Man Ray fényképein) a kettô a
monstruozitásban, az elváltozásban találkozik. Ez mintha történeti távlatban is az
emberi létbe való visszatérés lehetetlenségét sugallná: a poszthumán állapotban
magának az emberinek a fogalma kérdôjelezôdik meg „az emberi alak spiritualitá-
sának kikezdése” (181.) révén.
A bevezetôben Bényei tudományos életmûvének keretében igyekeztem elhe-

lyezni új vállalkozását. Úgy látszik, hogy a Más alakban inkább írható le gondola-
ti kifejlés, mint „metamorfózis” eredményének, bár elsô látásra az utóbbira utaló
je leket is találhatunk a kötetben. Ugyanakkor az is világos, hogy a kötet a kortárs
magyar irodalomtudomány más vállalkozásaihoz is szorosan kapcsolódik. Így Kul -
csár-Szabó Zoltán 2014-es kötetét, A gondolkodás háborúit több tekintetben is ér -
demes lehet összeolvasni Bényei mûvével. Legáltalánosabban a poétikától a poli-
tikához vezetô elméleti problémák kérdése kapcsolja össze a két szöveget, de
Kulcsár-Szabó könyvének negyedik fejezetében szintén a biopolitika kérdéseit
feszegeti, utolsó fejezetét, a korábban az Alföldben publikált Jauss-tanulmányt pe -
dig az emberi és az állati megkülönböztetésének kérdésével zárja, ráadásul egy
ismert latin szállóige (homo homini lupus) értelmezésén keresztül. Aligha vállalok
nagy kockázatot, ha e két szerzôt a magyar irodalom- és kultúratudomány közép-
nemzedékének legjelentôsebbjei között említem. Különös, hogy eme átfedések
ellenére egymásra nagyon keveset hivatkoznak (pedig Kulcsár-Szabó is írt Ran s -
mayrról), de a kapcsolódások mégis jelzik, hogy a hazai tudósok – még ha külön
mûhelyekben dolgoznak is – hasonló nemzetközi mezônyben tájékozódnak.
Egészen véletlenül Bényei könyvével párhuzamosan olvastam a Pulitzer-díjas

amerikai Steven Millhauser néhány mûvét (Little Kingdoms, Martin Dressler, En -
chanted Night), amelyek mindegyikében explicit Ovidius-hivatkozásokra és a me   -
tamorfózis téma számos izgalmas aktualizációjára találtam. Természetesen nem a
hiány számonkérésének igényével említem Millhauser munkáit, inkább annak jel-
zéseként, hogy a Bényei által fölvetett problémák valóban relevánsak, méghozzá
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nemcsak az általa expliciten hivatkozott irodalmi mûvekben, hanem jóval tá gabb
összefüggésekben is. Noha bevezetôjében Bényei meglehetôsen szerényen fo -
galmaz a könyv célkitûzéseit illetôen, mégis világos, hogy a Más alakban olyan je -
lentôs hozzájárulás a magyar komparatisztikához és kultúratudományhoz, amely
nemcsak a klasszikus európai kultúra kortárs relevanciájára mutat rá meggyôzô
erôvel, hanem hozzásegíthet az emberi, a mûvészi és akár a politikai mibenlétének
újragondolásához. A magam részérôl kíváncsian várom, következô mûvében mi -
lyen alakban áll olvasói elé Bényei Tamás. (Pannonia Könyvek)

MOLNÁR GÁBOR TAMÁS

Auschwitzban – Auschwitzról
JICHAK KATZENELSON: ÉNEK A KIIRTOTT ZSIDÓ NÉPRÔL / HALASI ZOLTÁN:
ÚT AZ ÜRES ÉGHEZ

Joggal idézi Angyalosi Gergely a Halasi Zoltán által részben fordítóként, részben
szer zôként jegyzett könyvrôl szóló kritikájában Adorno untig ismételgetett meglá-
tását, miszerint „Auschwitz után barbár dolog verset írni”. Tudniillik „barbár” az,
aki úgy gondolja, hogy szépirodalmi eszközökkel, azaz gondosan megválogatott,
el rendezett és felékesített szavakkal közvetlenül megérintheti, netán egyenesen
megragadhatja, maradéktalanul ábrázolhatja a náci haláltáborok borzalmát, a zsidó
emberek tömeges elpusztításának iszonyatát. (A közvetett ábrázolás érvényes for-
mái közül legyen elég most csak utalni a költô Paul Celanra és a regényíró Kertész
Imrére.) A szépirodalom, az irodalmi beszéd mindenkori alaphelyzetét meghatáro-
zó utólagosság: óriási teher a beszélônek – minden esetben (gondoljunk például a
brit légierô második világháborús németországi pusztításairól szóló szépirodalmi
mû vek W. G. Sebald által elmarasztalt „barbár” stilizáltságára), ebben az esetben
meg különösképpen. Valamivel könnyebb, de azért még mindig eléggé nehéz
hely  zetben van az a fordító, aki mások Auschwitzról szóló beszédének próbál saját
hangot találni. Noha közben nem szabadulhat attól a talán még sajátabb feladattól
sem, hogy az idegen nyelvû szöveg fordítása során maga is, immár a maga nevé-
ben, a maga nyelvén és a maga eszközeivel számot adjon arról, ami ôt az általa
for dított szöveg világához köti, sôt láncolja. Nos, Halasi elôször megtanult jiddisül,
hogy lefordíthassa a Lengyelország német megszállása idején a varsói gettóban
élô, késôbb Auschwitzban megölt Jitcak Katzenelson franciaországi internáló tá -
borban írt, Ének a kiirtott zsidó néprôl címet viselô poémáját, majd hozzáfûzte a
ma ga Út az üres éghez címû prózai szövegcsoportját, kiegészítve a Da capo – kö -
zépkor verses Függelékével, amelyek kapcsolódásait, a kétszerzôs könyv háromta-
gú (továbbá bôséges jegyzetekkel kiegészített) szerkezetét röviden meg is magya-
rázza az Elôszóban. Vagyis a költô és mûfordító (például az 1945-ös rechnitzi vé -
rengzésrôl szóló Elfriede Jelinek-darabot hangsúlyosan Rohoncként magyarító)
Ha lasi nem „barbár” módon, közvetlenül nyúl Auschwitzhoz, hanem a Katze nel -
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son-mû közvetítésével, annak fordítójaként és továbbírójaként. Márpedig Kat ze -
nel son, bármily furcsának, bántónak vagy ostobán ízléstelennek tûnjék is ezt most
külön hangsúlyozni, semmiképpen nem nevezhetô adornoi értelemben „barbár-
nak” – lévén még Auschwitz elôtt, mintegy Auschwitz közben, jobban mondva
Auschwitz közvetlen közelében írt Auschwitz iszonytató lényegérôl. 1943. október
3-ától 1944. január 18-áig.
És természetesen „barbár” dolog volna a modern szépirodalmi mûvek elemzé-

sekor használt, úgymond poétikai és esztétikai szempontokkal közelíteni Katze -
nel son archaikus mûfajú alkotásához, pláne számon kérni rajta azok alkalmazha-
tóságának nehézségeit. Hiszen éppen ez: a fennkölt irodalmi szempontok érvény-
vesztettsége, ha tetszik, használhatóságuk átfogó hiányérzete volna az a valami,
ami teljességgel kitölti a poéma egészét, kiteljesíti az olvasás tapasztalatát, és teszi
egyúttal szokatlanul nehézzé az értelmezést. De hadd éljek most mégis egy eszté-
tikai jellegû s így eleve ügyetlen fogalompárral: a leírható és értelmezhetô szépség
helyett a már-már leírhatatlan és értelmezhetetlen fenségessel szembesülünk a
nem elsôsorban szépirodalmi értékei miatt jelentôs, megrendítô Katzenelson-szöveg
olvasása során. Mint ahogyan Halasi saját szövegei sem a szó megszokott (Auschwitz
elôtti) értelmében vett szépirodalmi alkotások volnának, sokkal inkább a Katze -
nelson-poéma sajátos irodalmiságának meghosszabbításai. Bennük a zsidó sira -
tóének mûfajának egyöntetû, egyhangú, azaz egyetlen hangot hosszan kitartó tra-
gikuma ismétlôdik több mûfajban és hangfekvésben, olyan eklektikus szövegtér-
ben tehát, amelytôl nem lehet idegen a tragikumot nem tagadó, csak éppen a tra-
gikumról való beszéd nehézségeit (önmagával és velünk) tudatosító, hátborzonga-
tó irónia sem (ennyiben Halasi egyenes ági leszármazottja volna a Sorstalanság
Auschwitzot és Buchenwaldot túlélô írójának). De nézzük elôször a több össze te -
vô jû kötet eredetszövegét.
Az észak-franciaországi internálótáborban raboskodó Katzenelson, családtagja-

itól immár örökre megfosztva, 1943 októberének legelején fog hozzá poémájához,
mégpedig polemikus élességgel, az Énekelj címû önmegszólításos és párbeszéd -
jellegû nyitóverssel, amelyben egyfelôl megfogalmazódik a siratóének hagyomá-
nyos-zsoltáros mûfaji követelménye: „»Énekelj! Fogd könnyû hárfád, üresen kongó
hangszered…«”; másfelôl viszont jóval erôsebbnek bizonyul a megszólalás nehéz-
ségeinek fájdalmas valósága: „Hogy énekeljek? Hogy nyissam meg a szám? Ho -
gyan? / Én maradtam meg egyedül, mindenki más oda. / A feleségem!... Borza -
dály!... És az én két kis madaram!...” (15.) A beszéd kínja és annak témái továbbö-
röklôdnek a végül is elkezdett, majd folytatott és végigírt siratóban; így például a
Már pengetem címû második énekben, annak zárlatában, ahol Katzenelson a régi
prófétákhoz fohászkodik a jelen poklából – hiába: „Mit Jehezkel! Mit Jirmija! Pedig
hívtalak benneteket! / Segítsetek, adjatok nyelvet! Jaj, enyhítsétek nagy bajom! /
De meddig várjak énekemmel? És mire mennék veletek? / Ti csak prófétáltok. En -
gem megöl a fájdalom.” (18.) Ézsaiás próféta izzó szavainál jobban izzanak a var-
sói gettóban lesoványodott zsidó fiú szavai, amelyekre most Katzenelson emléke-
zik nem kevésbé izzó szavakkal, mely izzás a fellobbanásig hevíti a prófétákhoz
szó ló beszéd hagyományosan alázatos formáját: „A szent héberrel keverte a jiddist.
Nem, nem! Szent volt minden szava. / Ó, hallgasd ôt, Jesaje, figyeld a szemét, e
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lángoló zsidó tekintetet. / Ahogy fejét emeli, homlokát. Milyen kicsi és mégis mek-
kora! / Ennyire jó és igaz te sem voltál, Jesaje; nem volt ekkora hited.” (26.) A kér -
dô mondatokat egyre inkább felváltják a veszteségek fájdalmát kifejezô felkiáltó és
a fájdalom tárgyát leíró kijelentô mondatok. És ahogyan Katzenelson elôrehalad a
fokozódó, már-már a felfoghatatlanságig fokozódó borzalmak emlékezô leírásá-
ban, sirató felsorolásában, úgy válnak a verssorok egyre hosszabbakká, egyre ke -
vésbé megformázhatókká, tagolhatókká. A személyes fájdalom nyelvkeresô szóla-
mai mindig is részét képezték a siratóének közösségi mûfajának, amelyben a fáj-
dalom alanya csak azért nem marad, nem maradhat néma, mert az ôt magában
fog laló közösség, jelen esetben egy pusztuló, pusztulásra szánt közösség jövôbeli
em lékezetét szolgálja – még éppen a pusztulás elôtt, mások, a többiek, családta-
gok, barátok, ismerôsök, zsidó emberek pusztulása láttán. Katzenelson végighalad
a zsidó közösség megsemmisülésének, pontosabban embertelen (emberek általi)
meg semmisítésének fokozatain, amelyek közül az egyik legiszonyatosabb: a varsói
Miła utcán és környékén zajló deportálás napja 1942. szeptember 6-án. A hagyo-
mány Istene, Isten hagyományos eszméje vagy vigasza itt teljességgel elégtelennek
bi zonyul, noha nélküle, a hiányára vonatkozó panasz nélkül meg nem lehetne ki -
fejezni a hiányára utaló borzalmakat: „…a Miła utca. Az a nap. És az a borzadály. /
Még jó, hogy nincs Isten sehol. De bizony rossz, nagyon rossz nélküle! // Még
rosszabb volna, hogyha volna – mint a Miła utca szövetségese. / Elô a bôröndben
lapuló gyerekkel! Csapjátok falhoz ôket!…” (37.) És mit is lehetne mondani a
Mindezek után címû, 1944. január 15-e és 18-a között írt záróversben, mint: „Ó jaj,
már nincs életben senki. Élt egyszer egy nép. Hol volt, hol nem volt. Már nincsen.
Vé ge lett.” (44.)
Kérdés, mit tud mondani mindezek után a fordító Halasi – olyan nyelv- és tör-

ténelemtudatos költôként, aki belátja, hogy Auschwitz után tényleg „barbárság”
verset írni. És nem is verseket írt az Út az üres éghez címû második kötetegység-
ben, hanem prózát, tudniillik valóságos dokumentumokból építkezô áldokumen-
tum-füzért. (Egyébként a háborús légi pusztítások borzalmainak irodalmi ábrázol -
hatóságáról értekezô Sebald is valamiféle tiszta dokumentarista prózát ajánl a me -
taforizáló és humanizáló próbálkozások helyett Légi háború és irodalom. A rom bolás
természetrajza címû esszékötetében.) Csak hogy végül, továbbra is Auschwitz után,
visszatérhessen az Auschwitz közvetlen közelében író Katzenelson által használt
formához, a vershez – az Auschwitz elôtti, vagyis az Auschwitzhoz vezetô elôidô-
ket tárgyaló, a zsidósággal kapcsolatos elôítéleteket, indulatokat és erôszaktetteket
részletezô Da capo – középkor címû harmadik egységben.
„Egy antológia legyen olyan, mint egy táj: legyen benne hegy, völgy, folyó,

falu, város, esetleg tó vagy tenger is. És lehessen benne olyasmire bukkanni, amire
nem számít az ember” (77.) – olvashatjuk az Út az üres éghez címû Halasi-szöveg-
csoport Pódiumbeszélgetésében, amelyet a zsidó írószövetség ɫodzi tagozata szer-
vezett 1937. május 26-án, és amelyen, többek között, a hagyomány és modernség
kapcsolatáról esik szó. És maga a könyvfejezet is ilyen antológiajellegû volna:
benne Halasi komótos részletességgel bemutatja a lengyelországi zsidó kultúrát,
an nak hagyományos és újabb formáit, miközben szinte észrevétlenül araszolga-
tunk a borzalom felé („amire nem számít az ember”) – mely fokozatiság a kisebb
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szövegeket magukban foglaló alfejezetek címeibôl is kiérzôdik: I. Elôidôk; II. Kul -
túra; III. Árnyék; IV. Felszámolás; V. Megsemmisítés. Szomorú, de megkerülhetet-
len feladat: dokumentumokon alapuló, tényleg csak módjával stilizált irodalmi
szövegekbôl felépíteni egy kultúrát, oktatástól építészetig, majd ugyanúgy, tovább-
ra is dokumentumokra (többek között az úgynevezett Ringelblum-archívum anya-
gára) támaszkodva, végigkövetni ennek pusztulását. De már a Kultúra alfejezet
Mu ranówi séták. Részlet egy 1939-es Varsó-útikalauzból címû darabjának térképé-
szeti pontosságú és semlegességû városbemutatása során, a lapszéli jegyzetekben
rálátást kínál Halasi a küszöbön álló borzalomra – így például az Ulica Nalewkin
ál ló tûzoltósági épület kapcsán megemlíti, hogy a majdani, németek által fogana-
tosított gettótûz idején „a lengyel tûzoltóság a megszállóktól kapott parancs értel-
mében csak arra fog vigyázni, hogy a tûz ne terjedjen a gettó falain kívül”. (87.) Az
Ár nyék fejezet Világnézetünk alapjai egységének Reinhard Heydrich által 1939
szep temberében jegyzett Végrehajtási utasítása vezet át a Felszámolás címû feje-
zetbe, amelynek szövegeiben Halasi immár a borzalom jelenében fogalmaz, to -
vábbra is a tôle megszokott tényszerûséggel – tanúsítva ezáltal a tények iszonyatos
vol tát. Az Éhségkór „kutatási összefoglalójában” az adatok magukért beszélnek,
csak bennünk legyen, muszáj, hogy legyen erô elviselni azokat: „A máj zsugorodik
össze a legnagyobb mértékben – az egészséges emberre jellemzô két kilóról 54 g-ra.
A szív tömege 300 g-ról akár 110 g-ra is csökkenhet. Csak az agy nem sorvad szin-
te semmit, és továbbra is mintegy 1300 g.” (119.) És ebben a fejezetben mutatko-
zik meg elôször teljes – elnézést a kifejezésért – pompájában Halasi lidérces iróni-
ája, például a Feketegazdaság címû részben, amelyben egy közgazdásszal készített
interjú során olvassuk az alábbiakat a gettó legszegényebb csoportjáról (akik
között „még emberevés is elôfordult, azt beszélik”): „Nekik tehát, mint Münch -
hausen bárónak, saját hajuknál fogva kellene kihúzniuk magukat a mocsárból. //
Csak sajna »kihullott a hajuk«: nincs mibe kapaszkodniuk.” (121.) A Megsemmisítés
cí mû zárófejezetben hátborzongató játékot ûz Halasi, amennyiben (emlékeztetve
némiképpen a pályatárs Závada Pál védjegyértékû fogásaira) fôelbeszélôje folya-
matosan váltogatja az egységes nézôpontból végigbeszélhetetlen események úgy-
mond alelbeszélôit: „Elbeszélôink többsége úgy látta…” – „Ezzel szemben, folytat-
ja egyik elbeszélônk…” – „Egyes elbeszélôk úgy becsülték…” – „A hagyomány
nem mulasztja el ráirányítani a figyelmet…” (137–139.). A lidérces nézôpont-válto-
gató játék során mindenki szót kap: az áldozatok is, és az elkövetôk is, és persze
a néma cinkosok is – csak hogy minél pontosabban lássuk, és soha ne felejtsük el,
ami a varsói gettóban történt. Álljon itt most csak egyetlen példa, a szakszerû tö -
meggyilkos gyomorforgató erkölcsretorikája: „Fogy a lôszer; röpköd a csontszi-
lánk, fröccsen a vér, a velô. Nem jó. Zubbonyra, arcra. Hiba volt az anyákkal kez-
deni. Mert a zsidónô, miközben erôsen szorítja a kezét, faarccal fogadja még a
saját gyereke halálát is. Anya az ilyen?” (173.) A gyilkosok embertelen munkájának
szakmai részleteit elbeszélô hang (vagy hangok) nyelvi teljesítményérôl nem tud
nem eszünkbe jutni a haláltábor szervezettségén ámuldozó Köves Gyuri a
Sorstalanságból. Az ironikus beszéd kegyetlenségalakzataiban bôvelkedô fejezet a
vegytisztán megrendítô, mozaikos szerkezetû Fúgával zárul, amelynek alcíme:
Lengyelország 1941–1944. Egyszerû, dísztelen, fokozhatatlanul tiszta beszéd.
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A kötet Da capo – középkor címû záróegységében Halasi következetesen végig -
ka lauzol minket a népirtásig vezetô történelmi úton – a megelôzô egységhez ha -
sonlóan, vagyis a fokozatosságot címeikben is jelzô öt fejezetben: I. Béke; II. Há -
ború; III. Pénz; IV. Tüzek; V. Coda. Merthogy a náci haláltáborok gyilkoló gépeit
mû ködtetô indulat bizony nem a semmibôl teremtetett néhány politikai ámokfutó
karlendítésével. Sarkosan fogalmazva: az európai történelem akár leírható – és
ebben a kötetben, azt hiszem, le is írandó – a zsidósággal kapcsolatos tévítéletek,
gyûlöletek és pogromok logikátlanságában is logikus soraként is. Ám itt, Halasi
elkötelezett leírásában sem kapunk végsô magyarázatot vagy magabiztosan mora-
lizáló ítéletet – csak tényeket, ezúttal versbe szedve, Auschwitz után, az Auschwitz
elôtti idôkrôl: „Templomrombolás, kiûzetések, nagy mészárlások; / a gyûlölet ke -
ze, az emlékezet szája, a gyász szeme. / Ezek közös tánca. A végzet pancsermu tat -
ványa. / Élô betûk szállnak fel a hamuból, / egymást követô nemzedékek, de nem /
tudnak értelmes mondattá összeállni.” (Coda. Hagyomány – 213.)
Halasi Zoltán „értelmes” szerkezetbe tudta rendezni a lekerekített magyarázat-

nak ellenálló, az emlékeztetô ábrázolásra viszont nagyon is méltó anyagot: Jichak
Katzenelson 1943–44-es siratóénekét és annak tárgyát. (Kalligram)
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