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a ga kel ta tí pus – mond ta a bõr gyógy -
ász, ami kor az al ler gi á tól be vö rö sö dött
anya je gye i met vizs gál ta. 
Kel ta anya jegy? Anyám kel ta? Kel ta a

je gyem? Vagy in kább: le het tem vol na kel ta. Mint
Né meth Gá bor hol land. A Zsi dó vagy?-ban ar ról is
írt, hogy hol land akart len ni gye rek ko rá ban, mert
hol land nak len ni jó: „Tu laj don kép pen ne kem is le -
he tett vol na jó, én is le het nék holland… Ha a hol -
land szót lá tom vagy hal lom, egy má sik élet le he tõ -
sé ge me rül föl, egy sze rûbb, nagy vo na lúbb,
hányavetibb és sza ba dabb például…” – ír ja.

Mert úgy tû nik, szin te min dig, hogy va la ki más -
nak len ni, va la hol más hol len ne jó.

Az óko ri kel ták ki hal tak. Õk vol tak a gal lok, de a
szi ge ti kel ta nyel vek má ig lé tez nek, bár ki ha ló ban: a
bre to nok, gaelek, írek, skó tok, wa le si ek. A Szent írás
a kel tá kat galatáknak ne ve zi. Ám a kel ták, avagy a
galaták, ki pusz tul tak ren de sen, il let ve vér sze rint át -
men tek más ba. A pusz tu lás csak min ket érint, a kis
né pe ket, min ket fog lal koz tat, bár a kel ta ép pen ség -
gel nem volt ki csi, az tán itt van: nincs már. Mi még
nyo mot sem fo gunk hagy ni, et tõl szo ron gunk, ret te -
günk – mint ha utóbb ez ép pen ne kem már nem len -
ne mind egy.

Amíg le het, gyûjt sük hát a szép ma gyar mon da -
to kat, nem baj, ha ér tel met le nek. Pél dá ul itt van egy
már ci us 15-én el hang zott mon dat, me lyet az egyik
vaj da sá gi ma gyar párt al el nö ké tõl jegy zett fel az új -
ság író: az al el nök úr „azon meg gyõ zõ dé sé nek adott
han got, hogy a vaj da sá gi ma gyar ság nak van jö võ je,
van múlt ja, és van je le ne is.”

Más nap egy ma gyar or szá gi na pi lap a 22 éves
szerb Nemanja Nikolićot, a szé kes fe hér vá ri Vi de o - 2010/6

...a szerb is foly ton azon
ret teg, hogy el tû nik.
Mert fogy – 
mint min den eu ró pai
nép, a mu zul mán 
bos nyá ko kat és ta lán az
al bá no kat le szá mít va.

SZERBHORVÁTH GYÖRGY

KEL TA BÕR
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ton csa tá rát szó lal tat ta meg, aki, mi vel Szer bi á ban leg fel jebb az al sóbb li gák ban fo ciz -
ha tott, most ma gyar ál lam pol gár akar len ni, s így jó eséllyel le het ne a ma gyar vá lo ga tott
csa tá ra. Nemanja ezt nyi lat koz ta: „Az apu kám szerb, az anyu kám ma gyar. Te hát fé lig
szerb, fé lig ma gyar va gyok. Szer bi á ban sok ma gyar él, de hi á ba vall ják ma gu kat ma gyar -
nak, sok szor szer bül be szél nek. A szü le im és a csa lá dom ve lem is min dig csak szer bül
be szélt.” Azt vi szont nem tud tuk meg, Nemanja ere de ti leg e mon da to kat mi lyen nyel -
ven mond ta el, ma gya rul vagy szer bül.

De a szerb is foly ton azon ret teg, hogy el tû nik. Mert fogy – mint min den eu ró pai
nép, a mu zul mán bos nyá ko kat és ta lán az al bá no kat le szá mít va. A nagy ha tal mak veg -
zál ják, el ve szik tõ le õs ha zá ját, Ko szo vót, büntibõl, ami igaz ság ta lan, mert õk Bosz nia-
Her ce go vi ná ban, Hor vá tor szág ban és az eleve-Szerbia-része Ko szo vó ban is csak a szer -
be ket véd ték, a sa ját ju kat. A szerb az olyan, mint a zsi dó – mond ja a Szerb–Zsidó Ba rá -
ti Tár sa ság (ha meg van még). A szerb az olyan, mint a ka zár, vö. Ka zár szó tár Milorad
Pavićtól, a nyolc va nas évek ben író dott mû a szerb na ci o na liz mus egyik alap mû vé vé
vált, de mi vel úgy mond poszt mo dern is volt, hát vi lág hí rû lett. Eu ró pá ban nem igen vet -
ték ész re, hogy a mû ós di, a premodernt na ci o na lis tá vá for má ló to po szok ból áll. 

Mar git né ni, a vaj da sá gi ma gyar tíz éve te le pült át Ma gya ror szág ra, Szé kes fe hér vár
kör nyé ké re, a NA TO-bom bá zá sok után, bár ha za jár nak, ott a két csa lá di ház. Most
kisunokájára ügyel Hol lan di á ban, nem is ér ti kinn, Hilversum vá ro sá ban, hogy a ve jét,
a hol lan dot mi ért, ho gyan is hagy hat ják hi de gen a hol land sors kér dé sek. Mi ért nem fél
Jos, a hol land ve je, hogy ki hal nak a hol lan dok? És mi ért iro ni zál egy hol land, ha mi ma -
gya rok azon mor fon dí ro zunk, hogy ve szély ben va gyunk, pusz tu lunk, min den ki ránk
tör, elõ ször is a kom csik, de kü lön ben min den ki, aki nem ma gyar, de még azok is.

Mert ha job ban be le gon do lunk, bár per sze nem fo gunk, ak kor ma iga zá ból a hol lan -
do kat kel le ne gyö tör nie a meg ma ra dás kér dé sé nek, nem min ket. Hi szen a hol lan do kat
nem ám az átok sújt ja, nem va la mi fé le ál ta lá nos átok, nya va lya, a ne ga tív gond vi se lés,
a sors pö röly csa pá sai fö lül rõl, a ki ha lás el kép zelt ré me. Vagy hogy be szo rul tak a nagy
bi ro dal mak, né pek, a né me tek, az an go lok meg a fran ci ák kö zé, akik nek má son se jár az
eszük, csak a hol lan dok be tö ré sén, le igá zá sán, meg szün te té sén, endlösungján. 

Ha nem egy konk rét do log itt a ve szély, ma ga a ten ger, a konk rét, Észa ki-ten ger meg
a mo csa rak, a ta laj víz. A hol lan do kat el fog ja lep ni, Hol lan dia egy ré sze meg szû nik,
kész, vé ge, vé gük. Eh hez ké pest a hol lan do kat, de ki vált képp Jost, nem iz gat ja a nem -
zet ha lál, az anya föld kér dé se, ami nek egy jó ré szét a ten ger tõl kel lett el ven ni, mint gyer -
me ket az any já tól. Hilversum ugyan ak kor öt mé ter rel a ten ger fel szí ne fe lett fek szik, ez
ott már ma gas ság, lét ra kell hoz zá, domb, hegy, szin te szé dülsz – mi ért is iz gul na Jos?

Pe dig a hol lan dok nak is van Tri a non ja, úgy hív ják, hogy Bel gi um. Ez ál lí tó lag fáj ne -
kik, de nagy vo na lú an nem mond ják ki. Mi re is vin nék, ho gyan is néz ne az ki, ha mun -
ka he lyett ál lan dó an csak bel gáz ná nak? És emi att nincs is komp le xu suk, no ha Hol lan -
dia fe le ak ko ra, mint Ma gyar or szág, s csak dup la ak ko ra, mint a Vaj da ság, ám Ma gya r-
or szá gon vagy akár Vaj da sá gon vo nat tal át utaz ni egész na pos prog ram, de nem a te rü -
let nagy sá ga mi att, ha nem mert min den rosszul mû kö dik. A hol land vas utas, ha nem
fi gyel oda, ki sza lad az or szág ból. De oda fi gyel.

De ak kor mi ma rad meg? Verba volant, scripta manent. Áll há rom ko pasz kö vér ci -
gány a pes ti nagy kör úton, oda nyom nak a fal hoz egy ne gye dik ko pasz kö vér ci gányt. A
leg kö vé rebb, sõt, mon da nám, a leg ko pa szabb lö ki a du mát a fal hoz szo rí tott nak, min -
den szót egy kur va faszomos bazdmeg vá laszt el egy más tól, va la mi pénz, pénz be haj tás
le het a hát tér ben: „Mert ér ted? Mert az le het, hogy ha írás ban van le ír va, az nem ma rad
meg! De amit mond tunk, na az a szó, te te tû, az meg ma rad örök re, vá god, te szar há zi?!
Mert ha le van ír va, az el tûn het, az a ki ba szott szer zõ dés, de amit mond tunk, hát az
nem. Ér ted? Vagy széj jel csa pat lak.” Verba manent, scripta volant.
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múlt szá zad ki lenc ve nes évei, majd az
új év ez red el sõ évei fa la kat bon tot tak
le, és nem csak a hír he dett ber li ni fa lat,
de fa la kat is épí tet tek, vir tu á lis, azon -

ban na gyon jól „mû kö dõ” fa la kat. El zár tak az új fa -
lak, na gyon szi go rú an és ki zá ró la go san kü lö ní tet -
tek el ko ráb ban ha nem is egy be tar to zó, de egy -
más sal pár be szé det foly ta tó mû ve lõ dé si, szel le mi
és iro dal mi tér sé ge ket. Az egy kor volt „ju go szláv
kul tú ra” so ha sem je len tett egy sé ges vagy egye te -
mes kul tú rát, már csak a nem ze ti és val lá si kü lön -
bö zõ sé gek okán sem te remt he tett va la mi egé szé -
ben át te kint he tõ, kö zös ká nont, csak kép ze let ben
lé te zett, és ott is in kább a po li ti ka és ide o ló gia szó -
hasz ná la tá ban meg be széd mód já ban, nem az iro -
da lom ban és nem az egy kor volt or szág ha tá ra i val
egy be fo gott kul tu rá lis tér ség ben. Még a kö zös nek
mon dott nyelv sem fog ta egy be a más-más ha gyo -
mányt ma gá é nak tu dó, sa ját nem ze ti iro dal ma kat
és kul tú rá kat mû ve lõ kö zös sé ge ket. Ezt a csu pán
vir tu á lis kul tu rá lis egy sé get tör ték da rab ja i ra a há -
bo rús tör té né sek és zár ták ön kö rük be az új fa lak;
má ra az amúgy min dig is kér dõ je lek kel hasz nált
szó kap cso lat, a „ju go szláv kul tú ra” csak nosz tal gi -
a ként lé te zik, még pe dig csak azok nak a fe jé ben,
akik hosszabb tá von em lé kez nek, de õk is in kább
ér zel me ket, mint sem gon do la to kat fûz nek hoz zá.
Má ra az ilyen ér zel mes nosz tal gi ák ta la ju kat és
tar tal mu kat vesz tet ték, sem mi vel sem bi zo nyít ha -
tó álom ké pek csu pán. 

Van azon ban va la mi kü lö nös for du lat a „ju go -
szláv kul tú ra” mint el vesz tett il lú zió tör té ne té ben.
A ki lenc ve nes évek ben írók és tu dó sok, mû vé szek
és so kan má sok tá voz tak az egy kor volt or szág ból, 2010/6

Akik nem so ra koz tak fel
a nem ze tit min den nél
elõbb re tar tók mel lett,
és meg õriz tek 
va la mennyit az egy kor
volt el len zé ki 
il lú zi ók ból, ke ve seb ben
van nak, és nyo más alatt
él nek...

BÁ NYAI JÁ NOS

ÉR ZEL MES UTA ZÁS; 
A RE GÉNY TÜ KÖR KÉ PE; 
A KUL TÚ RA TER ROR JA
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és ke res tek, ha nem is ott hont, de leg alább vi szony lag nyu godt éle tet tá vo lab bi és kö -
ze leb bi vi dé ke ken és hely szí ne ken. Õk vit ték ma guk kal a „ju go szláv kul tú ra” il lú zi -
ó ját, és leg több jük mos ta ná ig is fenn tart ja, pe dig ép pen õk azok, akik rom jai alól me -
ne kül tek el, ré szint mert fél tet ték az il lú zi ót, ré szint mert nem akar tak meg ful lad ni
a rom bo lás por fel hõ i ben. A múlt szá zad má so dik fe lé ben vi ták foly tak ar ról, hogy le -
het-e egyes szám ban be szél ni „ju go szláv kul tú rá ról”, vagy min den kép pen töb best
kell hasz nál ni, és csak „ju go szláv kul tú rák ról” le het szól ni. Az egyes szá mot hasz ná -
lók te rem tet ték meg a vir tu á lis egy ség il lú zi ó ját; akik töb bes szám ban be szél tek, nem
a par ti ku lá rist hir det ték, ha nem el len ke zõ leg, az egy or szág ha tár kö zött élõ kul tú rák
kü lön bö zés ét hang sú lyoz ták, az el té ré sek nek, a más ság nak vol tak szó szó lói. Az or -
szá gos po li ti ka és ide o ló gia õket bé lye gez te meg, az elõb bi e ket tá mo gat ta, és most,
az utód ál lam ok vi lá gá ban ez utób bi ak egy ré szé nek vi rág zott fel, so kan kö zü lük a
nem ze ti ki zá ró la gos ság el ve it hir de tõ esz mék hor do zói let tek. Nin cse nek ke ve sen, és
leg több jük pár tok vé dõ szár nyai alatt hir de ti a sza bad el vû sé get el len ség nek te kin tõ,
egyéb ként is ál lan dó an el len sé get ke re sõ po li ti kát. Akik nem so ra koz tak fel a nem -
ze tit min den nél elõbb re tar tók mel lett, és meg õriz tek va la mennyit az egy kor volt el -
len zé ki il lú zi ók ból, ke ve seb ben van nak, és nyo más alatt él nek, mert mos tan ra min -
den re rá te le pe dett az in di vi du á list a kö zös ben, nem zet ben és val lás ban fel ol da ni
szán dé ko zó ide o ló gia. A kü lön bö zést, a más sá got fojt ja el az egy akol el ve, és köz ben
nem lát ja be, hogy ez zel a kul tú rát foszt ja meg él te tõ ta la já tól. 

Az itt kö vet ke zõ há rom könyv is mer te té se af fé le hely zet je len tés a „ju go szláv kul -
tú ra” mai hely ze té rõl és ál la po tá ról, em lé ke zés ben, re gény ben és vi ta irat ok ban el be -
szél ve. Olyan szer zõk mun kái ezek, akik az egy kor volt or szág ban is fon tos ér tel mi -
sé gi sze re pet töl töt tek be, szá mos eset ben volt ré szük ül döz te tés ben; egyi kük tõl a ko -
ráb ban oda ítélt iro dal mi dí jat is vissza von ták, vagy vissza akar ták von ni; mond ta ak -
kor az író szel le me sen, a dí jat visszadja, de a pénzt nem. Má si kuk nak a da rab ját ki til -
tot ták a szín ház ból, a har ma dik, hogy tu do má nyos és pub li cisz ti kai írá sa i nak, meg
má so ké nak is, cen zú rá zat lan meg je le né si le he tõ sé get biz to sít son, mos ta ná ig fenn tar -
tott könyv so ro za tot in dí tott... A könyv so ro zat most sem hir de ti az ép pen ha tal mon le -
võ po li ti kát és ide o ló gi át. A köny vek szer zõi azon ke ve sek kö zé tar toz nak, akik a for -
du lat nak mon dott évek után is meg tar tot ták ko ráb ban ki ala kí tott el len zé ki po zí ci ó i -
kat, mi nek foly tán most is a ke ve sek so rá ba tar toz nak. Nin cse nek il lú zi ó ik sem a
múlt ra, sem a je len re vo nat ko zó an. Azt je len ti ez, hogy ér tel mi sé gi ek, akik gya nak -
vás sal néz nek min den fel so ra ko zást esz mék és el vek mel lett, akik a kü lön bö zés és kü -
lön ál lás jo gán be szél nek iro da lom ról is, po li ti ká ról is. Azt is je len ti ez to váb bá, hogy
lé te zik egy „má sik”, egy a hi va ta los tól, fõ ként pe dig a po li ti ka ál tal tá mo ga tott aka dé -
mi a i tól el té rõ gon dol ko dás mód múlt ról és je len rõl, nem utol só sor ban a ki szá mít ha -
tat lan, csu pa rej tély bõl ál ló jö võ rõl. Az õ köny ve ik kö zül lesz szó itt né hány ról.

(Ér zel mes uta zás a szen ve dés hely szí ne i re) A Ber lin ben élõ Bo ra Ćosić Út ban
Alasz ká ba (Put na Aljasku), fel té te le sen szól va, „úti könyv ében” Alasz kán nem a jég -
he gyek tö vé ben el te rü lõ észak-ame ri kai ál la mot ér ti, ha nem az egy kor volt Ju go szlá -
via önál ló sult ál la ma it, azok nak fa gyos sá vált szel le mi és po li ti kai éle tét. Bo ra
Ćosićot a hat va nas évek óta tart ja szá mon a szerb és nem csak a szerb iro dal mi köz -
tu dat, ne ve ze tes és nagy port fel ka vart re gé nye, a Csa lá dom sze re pe a vi lág for ra da -
lom ban (Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji) meg je le né se, fõ ként pe dig szín -
pad ra al kal ma zott vál to za tá nak be til tá sa óta. A re gény ma gya rul is ol vas ha tó, Ács
Kár oly for dí tá sá ban 1970-ben je lent meg Új vi dé ken. Mint David Albahari és
Vladimir Tasić, akik meg sem áll tak Ka na dá ig, mint Mirko Kovač, aki Ro vinj ba tá vo -
zott, Bo ra Ćosić is a ki lenc ve nes évek leg ele jén hagy ta el Belg rá dot, elõ ször Zág ráb -
ba, majd Ber lin be köl tö zött. Most is ott él. 6
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Az Út ban Alasz ká ba a gyer mek kor, az if jú- és a fel nõtt kor mos tan ra át fa gyott
hely szí ne i re tett rö vid lá to ga tás és em lé ke zés köny ve, a leg újabb bal ká ni há bo rú
után, a tör té nel mi és er köl csi ítél ke zés el nem rej tett szán dé ká val. Ki adó ja pró za ként
árul ja a köny vet, mû fa já nak ta lán nem is le het más ne vet ad ni, hi szen mind re gény -
nek, mind me mo ár nak, mind úti könyv nek csak fel té te le sen mond ha tó, pe dig meg -
van nak ben ne mind az egyik, mind a má sik, mind a har ma dik je lei. De re gény ként,
mond juk uta zás re gény ként is ol vas ha tó. Úti be szá mo ló ként és em lé ke zés könyv ként
egy aránt. Mû fa ji ta lá nyos sá ga, amit a he lyen ként fel tû nõ pub li cisz ti kai és
esszéisztikus stí lus bo nyo lít to vább, vál to za tos és moz gal mas pró zá vá te szi Ćosić
köny vét, a pró za ere de ti, ta lán az esszé hez kö ze lebb ál ló je len té sé ben. 

Auszt ri án, majd Szlo vé ni án, az tán Zág rá bon át Bosz ni á ba, Sza ra je vó ba ve zet az
el sõ sze mély ben el mon dott tör té net út irá nya, on nan Belg rád ba, az el be szé lõ elõ é let -
ének hely szí né re, majd vissza Zág ráb ba, to vább a jó ér zést kel tõ Iszt ri á ba, pon to sab -
ban Ro vinj ba, szép em lé kek és jó ba rá tok kö ré be. Ro vinj a ré gi Ju go szlá via egyik ki -
tün te tett, akár mon dén nak is mond ha tó nya ra ló vá ro sa volt. A ro vin ji õs la kos ola -
szok tá vo zá sa után az el ha gyott há za kat és la ká so kat fõ ként belg rá di és új vi dé ki ér -
tel mi sé gi ek vá sá rol ták fel. Nya ran ként itt gyü le kez tek, és foly tat tak ne megy szer túl
han gos tár sa dal mi éle tet. 

Bo ra Ćosić köny ve akár ön élet rajz nak is mond ha tó, sõt csa lád tör té net nek is, mert
el mond ja a Szla vó ni á ból a má so dik vi lág há bo rú ele jén el ûzött, majd Belg rád ban le -
te le pe dett te he tõs szerb Ćosić csa lád rö vid tör té ne tét, tá vo lab bi õsök, nagy szü lõk,
szü lõk érin tõ le ges em lí té sé vel, leg in kább azon ban a tör té né sek hely szí ne i hez fû zõ -
dõ em lé ke ket, leg több ször iro dal mi em lé ke ket idéz fel a mai po li ti kai hely zet és kö -
zös sé gi ál la po tok szem pont já ból. Ké pet fest Auszt ri á ról, eny hén iro ni kus, de meg ér -
tõ ké pet, mint ha csak elõ le gez né a köny vön át vil la nó Mo nar chia-, vagy ál ta lá no sab -
ban Kö zép-Eu ró pa-nosz tal gi át, az tán ha son ló an be szél Szlo vé ni á ról is, kri ti ku sabb
és szi go rúbb Zág ráb bal szem ben, fõ ként az egy kor volt ál lam ból ki vált és ép pen
önál ló sult or szág ko rai köz éle té vel és dik ta tó ri kus ve zé ré vel szem ben, majd Bosz nia
kö vet ke zik, ahol rossz uta kon ha lad va ki égett fal vak, rom ba dõlt há zak meg rá zó lát -
vá nyát fes ti, és egy ál ta lán nem hagy két sé get afe lõl, hogy a ro mo kért, a vér on tás ért,
egé szé ben vé ve a ki lenc ve nes évek há bo rús pusz tí tá sá ért kit és ki ket ter hel a fe le lõs -
ség. Az tán Sza ra je vó kö vet ke zik, éve ken át a szerb ágyúk és mes ter lö vé szek ost rom -
gyû rû jé ben tar tott vá ros, amely most, be nem gyógy ult se bek kel és fáj dal mak kal
min den nap ja i ban mint ha túl har sá nyan él né a ké sõn jött és mind má ig vi szony la gos
bé ke ide jét. Ćosić ke mény íté le te az ost rom lók meg azok vé res ke zû ve zé rei fe lett
majd a Belg rád fe lé ve ze tõ úton és Belg rád ban tel je se dik ki, ahol a szerb ka to nák meg
sza bad csa pat ok, mar ta ló cok gaz tet tei fe lett, fõ ként pe dig a belg rá di mû vé szek, írók,
fes tõk, fil me sek, na meg per sze az aka dé mi ku sok pál for du lá sai, a dik tá tor uszály hor -
do zói kö zött fel so ra ko zók fe lett ítél ke zik, ke mé nyen és fáj dal ma san, mert íté le tei
mö gött egy na gyon erõs nosz tal gi kus hát tér is mer he tõ fel, a Belg rád ban töl tött gyer -
mek- és fel nõtt kor ma már leg in kább csak hely szí nek hez, ut cák hoz és te rek hez fû -
zõ dõ em lé ke zet hát te re. Az em lé ke zés nek fáj dal mas és eny hén iro ni kus meg
önironikus mon da tai moz dít ják el az „úti köny vet” a faktuálistól a fik tív, ez zel együtt
a re gény sze rû fe lé. Mi köz ben Ćosić is mert tör té ne tek, is mert ne vek, írók, fes tõk, hí -
res szí né szek alak ja it ele ve ní ti meg, és mond ja ki a ne vü ket, né ha még meg ér tés sel
is be szél élet út ja ik ka nyar ja i ról, mond juk ar ról az egy ko ron ma gas ran gú párt ve ze tõ -
rõl, aki sa ját ke zû leg til tot ta be a re gé nyé bõl ké szült dramatizáció be mu ta tá sát, most
pe dig ti zen ki len ce dik szá za di tár sa da lom tör té ne ti ku ta tá sai mel lett a kul tu rá lis el -
len zék egyik meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge, aki vel Ćosić, va gyis a könyv el sõ sze mé lyû
el be szé lõ je, szem tõl szem ben ta lál ko zik egy el len zé ki ren dez vé nyen, és csak a hölgy
tar tóz ko dó vi sel ke dé se mi att nem bo csát ko zik ve le ba rá ti és egyet ér tõ be szél ge tés be.
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Aho gyan sor ra tûn nek fel em lé ke ze té ben az el múlt élet hely szí nei, aho gyan fe le -
sé gé vel fel ke re si a sze mé lyes éle té ben sze re pet ját szó há za kat meg la ká so kat, ugyan -
úgy ke res fel ré gi ba rá to kat, fes ti meg pon tos arc ké pü ket, mi köz ben má sok elõl
igyek szik ki tér ni, a szerb író szö vet ség ne ve ze tes klub já nak kert he lyi sé gé be is ak kor
tér be, ami kor nem ta lál hat ott sen kit, és szo ron gás sal tel ve megy fel a szerb tu do -
má nyos aka dé mia épü le té nek pad lás te ré be, aka dé mi kus fes tõ ba rát ja mû ter mé be,
majd az ut cá ra ér ve meg könnyeb bül, hogy sen ki vel sem ta lál ko zott a ki lenc ve nes
évek bal ká ni há bo rú i ért min den kép pen fe le lõs aka dé mi ku sok kö zül. Ta lál ko zá sok
ré gi ba rá tok kal és is me rõ sök kel épp oly fon tos be kez dé sei a könyv nek, mint az ilyen
vagy olyan okok ból, az idõ rö vid sé ge, más irá nyú el fog lalt sá gok mi att el ma radt ta lál -
ko zá sok, pél dá ul a Radomir Konstantinovićtyal, az idõs re gény író val és fi lo zó fus sal,
Beckett belg rá di szál lás csi ná ló já val el ma radt ta lál ko zás le írá sa, amely meg gyõ zõ en
szép ré sze a könyv nek, kü lö nös kép pen Konstantinovićnak a vi dé ki kis vá ros, a pro -
vin cia fi lo zó fi á ját meg fo gal ma zó köny vé rõl szó ló so rok, amely könyv mint ha év ti ze -
dek kel ko ráb ban meg jó sol ta vol na a múlt szá zad ki lenc ve nes éve i nek vé res tör té né -
se it. Ma gya rul is ol vas ha tó ez a na gyon ta nul sá gos könyv.

Kü lö nö sen fon tos vi szont két ta lál ko zá sa Ćosićnak két köl tõ vel, Zág ráb ban
Danijel Dragojevićtyel, majd Belg rád ban Borislav Radovićtyal, akik nek köl té sze té rõl
pon tos, a ver sek hi va tott ér tõ jé hez mél tó mon da to kat ír le, fõ ként ami kor össze ve ti
ket tõ jük sok ban kü lön bö zõ, de sok min den ben érint ke zõ lí rá ját. A  két köl tõ már
évek óta nem hal lott egy más ról, nem ta lál koz tak és nem be szél get tek, s most az
Alasz ka-könyv szer zõ je, el be szé lõ je, af fé le kon zu li sze rep ben te remt ket tõ jük kö zött
kap cso la tot, mint ha a szét hul lott or szág ban, az egy kor volt ha zá ban, vissza té rõ em -
lé ke zõ ként dip lo má ci ai fel ada tot tel je sí te ne kap cso la tok em lé kek út ján va ló vissza -
ál lí tá sá val. Nem na gyon hi het vá lasz tott kül de té se si ke ré ben, hi szen min den, ami a
múlt szá zad utol só év ti zed ében a Bal ká non tör tént, há bo rú nak ál cá zott gyil kos sá gok
és rab lá sok, ok ta lan öl dök lé sek, nép ir tás és szen té lyek rom bo lá sa, az egy ko ri sok szí -
nû ség, a kü lön bö zés vi szony la gos sza bad sá ga fel szá mo lá sá nak szán dé ká val tör tént,
vá ro sok, fal vak, há zak, em be rek és em be ri kap cso la tok fel ége té sé vel járt. Ezért ta lál
majd a könyv szer zõ-el be szé lõ je meg nyug vás ra a hor vát or szá gi Zagorje cso da szép
tá ja i nak, er de i nek és kas té lya i nak lát vá nyá ban, a gyer mek kor az óta por rá zú zott va -
rázs la tos nagy szü lõi há zá ra és kert jé re em lé kez ve, va la mint a szla vó ni ai kis vá ros
szerb ke rü le te rom ja i nak le han go ló lát vá nyát el len pon toz za, és mint ha Zág ráb után
Fiuméba, az tán Iszt ri á ba és per sze Ro vinj ba ér kez ve él né át új fent a ré gi és már ré -
gen el ve szett il lú zi ó kat a kü lön bö zés sza bad sá gá ról, a kul tú rák ta lál ko zá sá ról, a
nyel vek egy más ba éke lõ dõ el té ré se i rõl, a pár be széd le he tõ sé gé rõl, a múlt fenn tart -
ha tó sá gá ról. 

Ré gi ro vin ji em lé kek kel, hely szí nek kel, kü lö nös és fe les le ges nek lát szó gyûj te mé -
nyek kel, ré gi sé gek kel és vé let le nül ittfelejtett élõ ala kok kal ér vé get az Út ban Alasz -
ká ba cí mû könyv, egy szám ûze tés be kény sze rült, több szö rös ül döz te tés ben ré sze -
sült, ide gen ben ott hont ke re sõ író mû ve, amely afe lõl sem hagy két sé get, hogy nincs
fe lej tés, az em be ri em lé ke zet min den kor és min den he lyen mû kö dõ ké pes, nincsen-
nek ben ne ki ha gyá sok, leg fel jebb meg bo csá tás van, de az sincs min dig, nem is le het,
mert nagy úr az élet mú lá sa fe lett az em lé ke zet. Ép pen ezért nem vál tot ta ki Bo ra
Ćosić köny ve a mai szerb iro dal mi élet el is me ré sét, de a hor vá tét sem, ta lán má so -
két sem. Mû fa já nak ta lá nyos sá ga, stí lu sá nak a pub li cisz ti ká tól az esszén át a lí rai be -
kez dé se kig ter je dõ vál to za tos sá ga úgy eme li ma gas ra a könyv dokumentaritását és
va ló ság hû sé gét, hogy köz ben fel kí nál ja az iro dal mi ér tel me zés le he tõ sé gét is. Ez ál -
tal vál hat ben ne a ma gán tör té net több mó don és több szem pont ból ér tel mez he tõ
szó kép sor rá, amely ben épp úgy he lye van a hor vát bürgerek el le né ben ked velt
Miroslav Krležának, mint az er re fe lé szo bor rá töm jé ne zett Peter Handkénak, aki nek8
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gon dol ko dá sa és ké tes sze rep vál la lá sa min den ben el len té te Bo ra Ćosić ta pasz ta la ta -
i nak, meg lá tá sa i nak és ér ték íté le te i nek. 

A könyv af fé le mot tó ként egy ré gi tör té net fel idé zé sé vel kez dõ dik. Matko Peić író
mond ta egy kor Josip Vaništa fes tõ nek, ne higgye, hogy Zág ráb ut cá in Prousttal ta lál -
ko zik majd, mert er re fe lé nin cse nek Proustok, ha nem a Fe ke te-ten ge rig ter je dõ en
szal ma fe de lû há zak, sá ros ud va rok, tus kó ba vá gott fej szék van nak, leg fel jebb még
egy-egy ka kas akad... Bo ra Ćosić em lé ke zõ úti köny ve, az esszé, a re gény és a pub li -
cisz ti ka ha tá rán nem prousti em lé ke zés, ha nem a tus kó ból ki vett fej sze ve sze del met
su ho gó és ha lált hir de tõ le írá sa a na gyon kö ze li, ta lán le sem telt múlt ban. 

(A vissza vont re gény tü kör ké pe) A ko ráb ban szer bül, újab ban hor vá tul író Mirko
Kovačnak ez ide ig több köny vét is ki ad ták ma gya rul, az Eu ró pai köl tés rot ha dás cí mû
esszé kö te tet Bor bély Já nos, az Ég be li je gyes pár cí mû el be szé lé se ket tar tal ma zó köny -
vet Brasnyó Ist ván for dí tá sá ban a Fo rum nál, va la mint a nap ló kat, jegy ze te ket, rö vid
pró zá kat, el le sett pár be szé de ket tar tal ma zó Be ve ze tés a má sik élet be cí mût Radics
Vik tó ria for dí tá sá ban Ma gya ror szá gon. A gyász ru hás hölgy lá to ga tá sa cí mû el be szé -
lé se ol vas ha tó volt a Híd fo lyó irat 2007. évi de cem be ri szá má ban. Mirko Kovač a
szerb írók azon nem ze dé ké hez tar to zik, akik nek leg több je fáj dal ma san ko rán tá vo -
zott az élõk so rá ból, mint Danilo Kiš, Živojin Pavlović, Borislav Pekić, rész ben még
Aleksandar Tišma is, és akik a hat va nas, het ve nes, de a nyolc va nas évek ben is meg -
újí tot ták a szerb pró za írást. Ha még hoz zá juk tar to zó nak te kint jük a szin tén ko rán
el hunyt hor vát Antun Šoljant és a még élõ hor vát Slobodan Novakot, aki nek leg -
utób bi re gé nye pár ja le het Kovač re gé nyé nek, ak kor egy min den te kin tet ben kü lön -
le ges nem ze dék név so rá val szem be sü lünk. Egy, a re gény írást a kor társ eu ró pai re -
gény irá nyá ba ki moz dí tó ge ne rá ció tel je sít mé nyét tisz tel het jük re gé nye ik ben és el -
be szé lé se ik ben, egy olyan nem ze dé két, amely az õt meg elõ zõ és na gyobb részt a hõ -
si es nek mon dott fel sza ba dí tó há bo rú em lé ké be me rült írók és köl tõk után bá tor volt
mást meg újat mon da ni, kölönbözni és a múlt ra is más ként te kin te ni. Esz mei és po -
li ti kai bí rá lat ban, ki kö zö sí tés ben, el hall ga tás ban volt ré szük, de egy ben lel kes hí ve -
ket is sze rez tek ma guk nak; jól bír ták a múlt rend szer nyo má sát, és meg bé lyeg zett sé -
gük el le né re szá mot te võ élet mû vet al kot tak meg, bár iga zán meg gyõ zõ en alig ha bi -
zo nyít ha tó, hogy az utá nuk kö vet ke zõ író nem ze dé kek okul tak vol na az õ pél dá ju -
kon. Ki vé te lek van nak, ami lyen pél dá ul Vidosav Stevanović re gény írá sa vagy
Radoslav Petkovićé, de a fi a ta lab bak leg több je in kább for dult Milorad Pavić nyo mán
a mitologizált múlt és a part ta lan fan tasz ti kum fe lé. A leg újabb író nem ze dék azon -
ban, a leg utób bi há bo rú él mé nyé nek bir to ká ban, ki lép a fan tasz ti kum von zás kö ré -
bõl, a bi zán ci ara nyo zott szent ké pek vi lá ga sem ér dek li túl sá go san, in kább a he lyi,
a je le ni, az idõ sze rû fe lé tá jé ko zó dik, mi ként te szik azt az új vi dé ki re gény írók Franja
Petrinović, Laslo Blašković, Slobodan Tišma és má sok. Nem ál lít ha tó azoban, hogy
Mirko Kovač nem ze dé ke, az egy Danilo Kiš ki vé te lé vel, ma akár az ol va sás, akár az
ér tel me zés elõ te ré ben áll na. 

Új re gé nyé ben Mirko Kovač meg jegy zést tesz ol va sói és ér tel me zõi szám lá já ra, ar -
ra kér ve õket, sem mi kép pen se ol vas sák és ér tel mez zék a re gényt a pszi cho a na lí zis
irá nyá ból. Õ va ló ban nem pszi cho lo gi zál. Az em lé ke zést, ami re az új re gény egé szé -
ben épül, nem a lé lek tan, ha nem a po é ti ka fel ség te rü let ének te kin ti, mint nem ze dék -
tár sai kö zött a leg job bak, ami azért is fon tos meg jegy zés, mert nyit va hagy ja a re gény -
írás elõtt az el mé let ka pu it. Be is tér nek re gé nyé nek lap ja i ra az el mé let szó szó lói, ami
akár azt is je lent he ti, hogy Mirko Kovač re gé nyé be be le ír ta sa ját és ta lán nem ze dék -
tár sa i nak re gény el mé le tét is. Egy he lyütt azt mond ja, hogy írás köz ben sze ret el ját sza -
doz ni az írás sal, hosszan be szél ni ró la és el idõz ni mel let te, majd hoz zá te szi, „nem
bûn be le bo csát koz ni az el mé let be”. Tény leg nem bûn, kü lö nö sen az olyan írók nál,
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akik na gyon tu da to san épít kez nek, elég tá vol ról tud nak oda fi gyel ni az írás me cha niz -
mu sá ra, és ami kor mon da nak va la mit, tud ják, mi ért mond ják. Mirko Kovač nem tar -
to zik azok kö zé, aki ket ma gá val visz a nyelv, nem hagy ja so dor tat ni ma gát se a nyelv -
vel, se a tör té net tel, mi köz ben na gyon oda fi gyel a nyelv re, jól is me ri je len tés tar to má -
nyá nak ál lan dó ala ku lá sát, nem is tar tóz ko dik a nyelv bõl ki ko pott sza vak hasz ná la tá -
tól, sem szinonímák fel so ro lá sá tól, de tá vol tart ja ma gát mind az új sza vak, mind az
anglicizált vá ro si be széd alak za ta i tól. Kü lö nö sen az új re gény ben, ami kor az em lé ke -
zés ma ga, fõ ként azon ban az em lé ke zés ér zel mi te lí tett sé ge el vi het né akár a pszi cho -
lo gi zá lás, akár a sza ba don höm pöly gõ val lo má sos be széd irá nyá ba, õ azon ban min -
dent fé ken tart, nyil ván az el be szé lõ be széd hely zet ének meg ha tá ro zott sá gá ból kö vet -
ke zõ en. A re gény nek már el sõ lap ja in el mond ja, hogy az új re gény va ló já ban egy ré -
gi, húsz év vel ko ráb bi, kéz irat ban ma radt re gény ki adá sa, utó la gos át- és be le írá sok -
kal, nyil ván ja ví tá sok kal is, fõ ként pe dig az új ra ol va sás nyo ma i nak köz vet len köz lé -
sé vel, ami egy aránt le het a re gény tol má cso lá sa, a tör té net szá lak össze fû zé se, de el -
mé le ti ki té rõ is. A ré gi re gényt a nyom dá ból von ta vissza, még pe dig álom lá tá sá nak
en ged ve. Azt ál mod ta, hogy ami kor a nyom dá szok ke zé be ad ták a fris sen ki nyo mott
köny vet, õ pe dig be le la po zott, a könyv lap jai szét hul lot tak, a la pok ra nyom ta tott
szö veg pe dig va la mi lyen, szá má ra is me ret len nyel ven író dott... A hét tér ben ál ló
nyom dá szok jót ne vet tek az ál ta luk ki ter velt tré fán. En nek az álom nak a ha tá sá ra
von ta vissza ak kor a most ki adás ra ke rü lõ re gényt, ter mé sze te sen az utó la gos szö -
veg ré szek kel együtt. A na gyon jól fel is mer he tõ el be szé lõi szi tu á ció, ben ne a ko ráb -
bi re gény és an nak írói át for má lá sa két szö ve get sej tet, egy ré git meg egy újab bat,
ám Mirko Kovač ta pasz talt re gény író ként nem vá laszt ja kü lön a ko ráb bi és a ké sõb -
bi szö ve get, egy be ír ja a ket tõt, mi köz ben több ször hi vat ko zik a ko ráb bi ra. Ez zel azt
a gya nút kel ti az ol va só ban, hogy nincs is, nem is lé te zik a ko ráb bi re gény, csu pán a
rá va ló hi vat ko zá sok lé tez nek, a hi vat ko zá sok pe dig nem má sok, mint az új re gény
meg írá sá nak fel tét elei. A ta lált kéz irat poszt mo dern gesz tu sá nak egyik vál to za ta le het
ez. Azt mond ja ve le Mirko Kovač, íme, a ki nem mon dott, de a re gény be ékelt te ó ria,
mi sze rint az em lé ke zés sem le het más, mint fik ció, mert – ír ja a re gény ben – a mú ló
idõ egy fe lõl ál lan dó an tö röl, más fe lõl ál lan dó an hoz zá ad, meg nyit va ez ál tal az el be -
szé lés mint fikcionálás elõtt a nyelv ka pu it. Mirko Kovač azon re gény írók so rá ba tar -
to zik, aki ket mé lyen iz gat ma ga a re gény írás, di lem má it és meg gyõ zõ dé se it rend re be -
le ír ja a re gény szö ve gé be, ám nem hi val ko dó an, nem is böl cses sé gé nek fi tog ta tá sá val.
Ép pen ezért az új re gény sok fe je zet re bon tott szö ve ge két tör té net sort mond el, egy -
fe lõl a ré gi (ta lán ta lált) re gény tör té net fo na lát kö ve ti, más fe lõl pe dig az új ra ol va sás
gya ko ri ki té rõi nyo mán a re gény lé te sü lé sé nek tör té ne tét mond ja el. 

Mirko Kovač re gény írá sá nak eme tör té ne ti és po é ti kai kon tex tu sa élet út já nak
kény sze rû for du la tát is ma gá ban fog lal ja, azt, hogy a ki lenc ve nes évek ele jén me ne -
kül nie kel lett Belg rád ból, és on nan kez dõ dõ en a hor vát ten ger par ton, Istriában, Ro -
vinj ban te le pe dett le, aho vá a „bé ke idõk ben” is gya kor ta járt el. Nem me ne kült el tá -
vo labb ra, mi ként tet ték azt David Albahari, Bo ra Ćosić, Vladimir Tasić és má sok, ma -
radt te hát ko ráb bi éle te kö ze lé ben, ám a szer bet hor vát ra vál tot ta, és ma hor vát író -
ként tart ják szá mon, akik szá mon tart ják, töb bek kö zött belg rá di le ve le zõ tár sa, Filip
David, aki vel a há bo rús évek ben foly ta tott le ve le zé se kü lön kö tet ben is meg je lent, ez
ide ig ta lán a leg iga zibb do ku men tu ma an nak, ho gyan él te meg az írók, értsd ér tel mi -
sé gi ek egyik (job bik) ré sze a há bo rús õrü le tet, a na ci o na liz mus tob zó dá sát, fõ ként
pe dig azt, aho gyan írók és má sok mun ká i kat a há bo rús pro pa gan da szol gá la tá ba ál -
lí tot ták. Töb bek kö zött az amúgy a fan tasz ti ku mot ál lí tó lag nagy sze rû en mû ve lõ
Milorad Pavić is. 

Mirko Kovač új re gé nyén mind ez nyo mot ha gyott, bár nem köz vet le nül, fõ ként
nem szó sze rint. A nyelv vál tás az egyik köz ve tett je le az író fel há bo ro dá sá nak, tá vo -10
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zá sá nak, egy ben tá vol ság tar tá sá nak is. Az új re gény – vég re mond jam ki, Grad u
zrcalu a cí me, ez ma gyar ra szó sze rint Vá ros a tükörben-nek for dít ha tó (ez zel a ma -
gyar cím mel je lent meg a re gény 2009-ben, a bu da pes ti Mag ve tõ Ki adó gon do zá sá -
ban, Orcsik Ro land for dí tá sá ban) eset leg A vá ros tü kör kép ének le het ne még for dí ta -
ni – egé szé ben a vesz tést, a gye rek kor el vesz té sét mond ja, a gye rek ko ri hely szí ne ket,
a nagy szü lõk, a szü lõk, fõ ként az apa alak ját ele ve ní ti fel, ko rai ba rát sá go kat, el sõ
sze rel me ket idéz meg, Danilo Kiš sza vá val, „ko rai bá na to kat”, egész élet re szó ló él -
mé nye ket és szen ve dé se ket. Mind azt te hát, amit a múlt ból ma gá val ho zott, és ami -
vel szem ben má ra egy for mán ki ala kul tak mind a vé de ke zés, mind a tá vol ság tar tás
gesz tu sai. Nem nosz tal gi á zik, nem ér zé ke nye dik el, nem is ír ja át a mocs kot tisz tá -
ra, nem me rül be le a val lo má sos ság me leg vi zé be, ma gá ról be szél, egyes szám el sõ
sze mély ben, de egyet len pil la nat ra sem ál lít ja, hogy csa lád já nak tör té ne te és sa ját
élet raj zá nak össze fo nó dá sa el len õriz he tõ en pon tos. Nem köt szer zõ dést az ol va só val
ar ra néz ve, hogy akár a csa lád tör té net, akár az élet rajz ada tai hi te le sek, az az meg fe -
lel nek a va ló ság nak, mert – hang sú lyo zom – Mirko Kovačot nem az igaz mon dás in -
du la ta hajt ja, ha nem a re gény írás szen ve dé lye. Em lé ke it, mert nyil ván sa ját em lé ke -
it köz li, nem az igaz ság vissz fény ében lát tat ja, ha nem egé szé ben az írás, a meg írás,
az el be szé lés ha tal ma alá ren de li. Több he lyen be szél a cím ben sze rep lõ tü kör rõl,
még pe dig két konk rét tü kör rõl. Az egyi ket a csa lád erek lye ként õr zi, a má sik azé a
ta ní tó nõé, aki kü lön bö zé sé vel és ide gen sé gé vel sok ban hoz zá já rult a gye rek él mény -
vi lá gá nak ki ala ku lá sá hoz. Mind két tü kör nek jel ké pes je len té se van, mert – aho gyan
Mirko Kovač ki is mond ja – a tü kör nem más, mint ren ge teg ra bul ej tett tü kör kép
gyûj te mé nye. Va gyis mind azok nak a tü kör ké pek nek a gyûj te mé nye, ame lye ket az
em lé ke zet õr zött meg, meg má sít va és át ala kít va, nem a va ló ság, ha nem a mû vé szet
tör vé nye i hez iga zod va. Hogy mi ért Vá ros a tü kör ben a re gény cí me, an nak meg vá la -
szo lá sát Mirko Kovač szem lá to mást az ol va só ra bíz ta.  

(A kul tú ra ter ror ja) Ivan Čolović, belg rá di et no ló gus és po li ti kai ant ro po ló gus
Vesti iz kulture cí mû, ma gyar ra Mû ve lõ dé si hí rek nek for dít ha tó köny ve össze sen ti -
zen nyolc írást tar tal maz. A kö te tet a belg rá di B-92 rá dió sok vi hart ka vart Ho mok óra
– Peščanik – ne vû mû so ra ad ta ki, az adás Kis könyv tá rá nak so ro za tá ban. 2006 de -
cem be re és 2008 jú ni u sa kö zött hang zot tak el Čolović írá sai a rá di ó ban, ezek je len -
tek meg könyv alak ban. A kö tet hez a ne ves pub li cis ta, Teofil Pančić írt ér tõ elõ szót.
Az elõ szó ban a belg rá di új ság író az adá sok/írá sok idõ sze rû sé gét hang sú lyoz za, fõ -
ként pe dig a kul tu rá lis hí rek nek a saj tó ban, a té vé- és rá dió mû sor ok ban el fog lalt, a
po li ti kai, a gaz da sá gi, a kül ügyi hí rek utá ni, a sport hí re ket épp hogy meg elõ zõ, te hát
el ha nya golt és el ha lasz tott he lye arány ta lan sá gát hoz za szó ba va ló di sze re pé hez ké -
pest, hi szen a kul tú rát – sze rin te – min den lát szat el le né re, a köz élet ben sok kal fon -
to sabb hely il le ti meg, an nál is in kább, mert Ivan Čolović egyik len gye lül majd szer -
bül is meg je lent köny vé nek alap té te lé re hi vat koz va mond ja az elõ szó szer zõ je, hogy
a leg utób bi dél szláv há bo rúk okát nem a kul tú ra hi á nyá ban, el len ke zõ leg, a kul tú ra
túl sá gá ban kell ke res ni, ab ban, aho gyan a kul tú ra rá te le pe dett a köz élet re, amennyi -
ben a kul tú rán – töb bek kö zött – múlt ba fe led ke zést, az iden ti tás min den ár kon-bok -
ron át va ló ke re sé sét, a val lá si szem lé let el ha tal ma so dá sát és mind ez zel együtt, vagy
fõ ként, a nem zet tel, múlt já val, je le né vel, jö võ jé vel va ló fog la la tos sá got, ezen felül
ter mé sze te sen a nem zet sor sa fe let ti si rán ko zást ért jük. Bal kán – a kul tú ra ter ror ja
cím mel je lent meg Čolovićnak köny ve. S va ló ban, a ré gi Ju go szlá via szét hul lá sát a
kul tú ra je len tet te be, az írók kö zöt ti nem szû nõ vi ták, a va la mi ko ri szö vet sé gi író -
szer ve zet szét hul lá sa, a sa já tot ki zá ró la go san hir de tõ té vé- és rá dió adás ok, fõ ként a
hír adók, per sze nem utol só sor ban a sport ren dez vé nye ken tör tént rend bon tás ok...
Mind ezek a tör té ne tek a nem ze tért ag gó dó, sor sá ért bús la ko dó, a sa ját nak fö lé nyét
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hir de tõ kultúrmunkások né pes se re gét hoz ták fel szín re, író kat és aka dé mi ku so kat,
új ság író kat és ta ná ro kat, fõ ál lá sú szer be ket, fõ ál lá sú hor vá to kat és – ne gon dol juk,
hogy ve lünk más ként tör tént – fõ ál lá sú ma gya ro kat, akik egy szer re csak bocs kor ban
és sajkacsával, pör ge ka lap ban és bocskaiban kezd tek jár ni, mi köz ben a sa ját nak az
ide gen nel szem be ni kul tu rá lis elõ nyét hir det ték fenn han gon, fõ ként azt, hogy ha
mást nem, ve re ked ni min den ki nél job ban tud nak. A ve re ked ni tu dás ra, a kul tu rá lis
fö lény re, a még gaz da gabb múlt ra, a ki vá lasz tott ság min dent el söp rõ hi té re mint az
egyik kul tú ra alap ja i ra, rá is épült az tán a há bo rú. Ám a nem zet ben gon dol ko dó kul -
túr mun ká sok a há bo rút is meg úsz ták, a há bo rút kö ve tõ vi szony la gos bé ke idõ ben
foly tat ták ál dá sos te vé keny sé gü ket, az el len ség ke re sé sét, a sa ját ki tün te té sét, a má -
sik, az ide gen meg bé lyeg zé sét, az árul ko dó nyo mok el tün te té sét. Ivan Čolović köny -
vé nek ta nú sá ga sze rint ma sincs más ként. Író- és köl tõ fe je del mek, nagy han gú egy -
há zi mél tó sá gok, hí res aka dé mi ku sok, örö kö sen gond ba esõ új ság írók, hold fény ben
csil lo gó ver se ket író mi nisz te rek, an to ló gi ák szer kesz tõi és föld raj zi szak ér tõk foly -
tat ják ko ráb ban meg kez dett te vé keny sé gü ket a kul tú ra vi ze in. Hogy kik ha józ nak és
ho vá ha józ nak eze ken a vi ze ken, ar ról szól nak Ivan Čolović kö tet be gyûj tött rá dió -
adá sai.

A kö tet el sõ írá sa ar ról a „nem ze ti ol va só könyv”-rõl szól, amit a ti zen ki len ce dik
szá zad hú szas éve i ben meg je lent ka len dá ri um min tá já ra ad tak ki nem zet ben gon -
dol ko dók a hu szon egye dik szá zad ra szó ló szerb nem ze ti kulturológiai (így!) prog ra -
mot hir det ve meg, még pe dig a gyen géb bek ked vé ért két rész re oszt va az új ka len dá -
ri um tar tal mát, könnyebb és ne he zebb rész re, ám az zal a kö zös cél lal, hogy az ol va -
sók hit éle ti ne ve lé sé hez já rul ja nak hoz zá. A má so dik írás a né pi böl cses ség, szó lá -
sok, mon dá sok, ál lan dó sult szó kap cso lat ok gaz dag – össze sen 27 356 ada tot tar tal -
ma zó – gyûj te mé nye, egy ko ráb ban if jú sá gi ve ze tõ, majd köl tõ, azu tán nagy kö vet
mun ká ja, a nép szel le mi tel je sít mé nyé nek sem mi vel sem mér he tõ bõ sé ge. Össze -
gyûj tõ je sze rint a két kö te tes nagy vál lal ko zás csu pa gyöngy sze met tar tal maz, és
Čolović ki szá mí tot ta, ha a ki ad vány összes pél dá nya ve võ re ta lál, ak kor a ki adót és
a szer zõt bölcs mon dá son ként 444 di nár il le ti majd meg. Gaz da gí tó vál lal ko zás. A
har ma dik írás a ne ve ze tes és hír he dett orosz író, Eduard Limonov egyik, a belg rá di
iro dal mi új ság ban kö zölt no vel lá já ról szól, amely ben az orosz író Danilo Kišt szól ja
le ke vert vé rû sé ge mi att. Nem le het jó író, sze rin te, aki nek az ere i ben ma gyar, zsi dó,
szerb, ci gány és ki tud ja, még mi lyen vér foly do gál. A vér tisz ta sá gát szá mon ké rõ
Limonov azo nos az zal a Limonovval, aki an nak ide jén, a Sza ra je vót kö rül ve võ lõ ál -
lás ok egyi ké bõl, Radovan Karadžić tár sa sá gá ban, gép pus ka so ro za tot adott le a vá ros -
ra. A ne gye dik írás egy val lá si re gé nyek szer zõ je ként jegy zett író nõ rõl szól, aki va la -
me lyik bul vár lap nak adott in ter jú já ban ar ról szá molt be, ho gyan vált szen tek meg -
ál mo dá sa nyo mán szent éle tû vé. Re gé nye i ért az író nõt a szerb egy ház ér dem rend del
tünetette ki, egyik re gé nyé hez a har ci as sá gá ról hí res lel ki pász tor, Amfilohije írt át -
szel le mült elõ szót. A kö vet ke zõ írás is mét egy szö veg gyûj te ményt vesz gór csõ alá,
bi zo nyít va, hogy a ma gas iro da lom, ép pen azért, mert iro da lom, messze az egy há zi
mél tó sá gok ál tal írott, a val lá sos élet fennségét hir de tõ mun kák fe lett áll. Majd a kö -
vet ke zõ írás azt kér de zi, tud ja-e az ol va só, mely rassz hoz tar to zik, mert a faj vizs gá -
la tok mos tan ság, el té rõ tu laj don sá gok alap ján ki szû rik már nem csak az ide gent, ha -
nem a sa ját kö zül is a mond juk ural ko dás ra vagy szel le mi te vé keny ség re ke vés bé
meg fe le lõt. Az egyik ne ves belg rá di író, aka dé mi kus, ar ról ér te ke zett, hogy az aka dé -
mi ai szerb hor vát szó tár pél da anya gá ban túl sok a mon te neg rói és ke vés a szer bi ai író
pél da mon da ta, meg a po li ti ká ban is ke ve seb ben van nak dél-szerbiaik, pe dig ott vol -
na a he lyük. Ép pen ezért, kö vet kez tet szar kasz ti ku san Ivan Čolović, Szer bi á ban
nem csak új nem zet po li ti ká ra, ha nem új rassz po li ti ká ra is szük ség van. Majd kö vet -
ke zik a mos tan ság köl tõ fe je de lem nek ki ki ál tott aka dé mi kus köl tõ leg újabb kö te té nek12
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is mer te té se. Nem ver se ket kö zöl a könyv, ha nem a köl tõ fe je de lem böl cses sé ge it,
bölcs mon dá sa it köz li egy má sik iro dal már vá lo ga tá sá ban. Ál ta lá ban hol tak és va ló -
ban na gyok böl cses sé ge it szo kás kö tet be gyûj te ni, jó man kó azok nak, akik lus ták
egész mû ve ket vé gig bön gész ni, élõk nek ez rit kán jár ki, hi szen az élõk akár vé de kez -
het né nek is el le ne, de nem így a köl tõ fe je de lem, aki en nek a kö tet nek az en ge dé lye -
zé sé vel oda so rol ta ma gát a klasszi ku sok kö zé. A Mû ve lõ dé si hí rek könyv szer zõ je
köz ben azt is ki mu tat ja, mennyi re se ké lyek, sem mit mon dók, ám nem zet tel és po li -
ti ká val mé lyen át ita tot tak az élõ klasszi kus, Matija Bećković, mert õ az a köl tõ fe je de -
lem, bölcs mon dá sai. Ivan Čolović nem ve ti meg eze ket a böl cse ket, író kat és aka dé -
mi ku so kat, an to ló gi ák szer kesz tõ it és el mé le tek gyár tó it, va ló szí nû leg nem tart ja
meg ve té sé re mél tók nak õket, csak egy sze rû en, iró ni á val és né mi hu mor ral, ki mu tat -
ja os to ba sá gu kat, ez zel együtt né ze te ik és szem pont ja ik je len ték te len sé gét, mi köz -
ben jól tud ja, so kan van nak, akik be ve szik eze ket a mon dá so kat. Ter jed az ilyen kul -
tú ra, és alig akad va la ki, aki ter je dé sét gá tol ná. Nem biz tos, hogy Ivan Čolović kö te -
te gá tat emel majd a ba ná lis, a pro vin ci á lis, a rasszis ta, a túlmitologizált né ze tek elé,
de jó, hogy van ez a kö tet, hát ha lesz nek, akik el ol vas sák és meg ér tik.

Nem foly ta tom a kö tet to váb bi írá sa i nak be mu ta tá sát, leg fel jebb hi vat ko zom még
egy re vagy ket tõ re. Ar ra az írás ra pél dá ul, amely ben a na gyon nép sze rû, nem ré gi ben
el hunyt író né ze te it is mer te ti Ivan Čolović. Momo Ka por, más kü lön ben a há bo rús
bû nök kel jo go san vá dolt Radovan Karadžić el kö te le zett hí ve, ar ról szá molt be egy
he lyütt, ho gyan vál toz tat ta meg élet stí lu sát egy ko los to ri lá to ga tás, amely nek so rán
rá jött, mos tan tól más ként kell az étel re és a nõk re néz nie, mint aho gyan ed dig tet te.
Ke gyel mi ta pasz ta lat ban volt hát ré sze a ko los tor ban, és az óta nem vá lo gat az éte lek -
ben, és a ká vé há zak elõtt el sé tá ló szép lá nyo kat is más szem mel mé ri. Ha za fi as él -
ve ze tek az írás cí me, mert a po pu lá ris író meg vi lá go so dá sa ter mé sze te sen a ha za fi -
ság je gyé ben zaj lott, ezért az óta még lel ke sebb hí ve egy ház nak és nem zet nek. De
meg em lí tem a Vég le ges meg ol dás cí mû írást is, amely ben a hí res tör té nész, Va sa
Čubrilović, a múlt szá zad har min cas éve i ben az al bán kér dés vég le ges meg ol dá sa
ügyé ben ki fej tett né ze te i nek to vább élé sé rõl van szó egy nagy tisz te let nek ör ven dõ
föld rajz tu dós mun ká já ban. El le het kép zel ni, mi lyen vég le ges meg ol dá sát ja va sol ja
az al bán kér dés nek a tör té nész so ká ig zár alatt tar tott ja vas la tai alap ján eme nem csak
föld rajz ban, ha nem sok min den más ban já ra tos szak tu dós. És még csak a kö tet nek a
Köl tõ cí met vi se lõ utol só írá sá ról. Az elõ zõ kor mány me zõ gaz da sá gi mi nisz te re ver -
ses kö te tet adott köz re, és a kö tet meg je le né sét ma gas szin ten ün ne pel ték, mint hogy
ben ne a csa lád sze re te te, a csa lá di ün ne pek szép sé ge, a szi go rú an csa lá don be lü li
sze re lem el ve fo gal ma zó dik meg sok hold fénnyel át itat va. A ba ná lis tér hó dí tá sa a
kö tet, és mind eb ben az a fur csa, hogy a mi nisz ter-köl tõ ezt ta lán ko mo lyan is gon -
dol ja a ha za di csõ sé gé re.

Ivan Čolović ana li ti kus el me, a mû ve lõ dés min den na pi ese mé nye i nek meg hí re -
i nek szem lé lõ je és elem zõ je, aki nem tisz te li a vélt te kin té lye ket, aki ha akár a ha za -
fi as ság, akár a val lá sos ság, akár az iro da lom, akár a mû velt ség más te rü le tei ki rí vó
ese te i vel ta lál ja szem ben ma gát, vé le mé nyét nem rej ti vé ka alá. Di ag nó zi sai pon to -
sak, íté le tei, mint a bonc kés, olyan éle sek, iró ni á ja nem is mer aka dályt. Írá sai egy
má sik Szer bia ké pét mu tat ják. És eb ben sze ren csé re nincs egye dül. Van nak ol va sói,
amit mi sem bi zo nyít job ban, mint egyik ko ráb bi köny vé nek si ke re. A Bordel ratni-
ka (Har co sok bor dély há za) cím mel meg je lent, a leg utób bi bal ká ni há bo rúk ter mel te
nép raj zi do ku men tu mo kat, lí rai da lo kat és hõs éne ke ket, vé res le gen dá kat és har co -
so kat di csõ í tõ szö ve ge ket tar tal ma zó kö te te ez ide ig négy ki adás ban je lent meg. Csak
re mél ni le het, hogy akik ol vas sák az új folk lór e „gyöngy sze me it”, meg ér tik Čolović
szán dé kát. Aho gyan meg ér tik Ivan Čolović leg újabb ki ad vá nyá nak, a Zid je martav,
živeli zidovi (A fal ha lott, él je nek a fa lak) cí mû szö veg gyûj te mé nyét, ben ne az el múlt
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bal ká ni év ti ze dek tör té né se it elem zõ ta nul má nyok kal, töb bek kö zött ma gá nak a kö -
tet szer kesz tõ jé nek, Čolovićnak ki vá ló dol go za tá val, amely ben a múlt szá zad nyolc -
va nas éve i nek vé gén tör tént kö zép-eu ró pai vál to zá so kat ve ti össze az ak ko ri Ju go -
szlá vi á ban tör tén tek kel, kü lö nös fi gyel met for dít va ar ra, mi ként ab szor be ál ta az írott
és az elekt ro ni kus saj tón ke resz tül a szer bi ai köz vé le mény a Ke let-Eu ró pá ban le ját -
szó dó tör té né se ket össze vet ve a szer bi a i ak kal, azt az il lú zi ót kelt ve, mint ha min den
Szer bi á ban kez dõ dött vol na el, és a ber li ni, prá gai, var sói, bu da pes ti ese mé nyek a
belg rá di a kat foly tat ták vol na, ho lott itt, ép pen a nem ze ti kér dés elõ tér be he lye zé sé -
vel, va ló já ban a ko ráb bi re zsim új (nem ze ti) szó tár ral bõ ví tett foly ta tá sa ját szó dott le,
ami vé gül, jól meg tá mo gat va tör té ne lem mel és kul tú rá val, a ha gyo mány és a mû ve -
lõ dés ter ror já val, köz vet le nül ve ze tett el a bal ká ni há bo rúk ba.
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B. I. J.: Zenta, 2010. már ci us 24., szer da
Es te a zentai al ko tó ház ban, ki adós va cso ra, jó

be szél ge té sek és lá to ga tott est után. Egy kis csent
wifi internet, és min den rend ben, még a füg gõ sé -
gem is ke zel ve van. Le kel le ne szok ni a netrõl, leg -
alább uta zás kor.

Idõvisszapörgetés: Demény Pé ter teg nap vég -
leg je lez te, hogy egész ség ügyi gon dok mi att nem
tud ve lünk tar ta ni, hogy kör be ka ra vá noz zuk a
Vaj da sá got, s köz ben fel ol vas sunk, meg be szél -
jünk a Ko runk ról, il let ve ar ról, ami az em be re ket
ér dek li. (A két do log csak na gyon ide á lis ese tek -
ben esik egy be, be lá tom.) Így Ri gán Ló ri val ma -
ra dunk, ket tes ben. Demény pót lá sá ra a benn szü -
lött Orcsik Ro lan dot pró bál juk még be szer vez ni,
aki nek Sze ged rõl kel le ne ve lünk át jön nie – õ vé -
gül Csó kán tud majd csak be száll ni a prog ra -
munk ba.

Ki rály há gó: miccs. Sze ge den is rö vid meg ál ló,
a Mojóban, if jú sá gom szín he lyén. Orcsikkal, Kol -
lár Ár pi val, Ko vács Fló rá val né hány szó a ter ve -
zett jú ni u si Ko runk-szám ról, a Ro land csat la ko zá -
sá ról a ka ra ván hoz és per sze egyéb hosszú tá vú
pro jek tek rõl. Jól hang za nak.

Ke ve sebb, mint egy óra jut Sze ged re, me gyünk
is to vább Zentára – az Ár pi ék prog nó zi sá hoz ké -
pest is gyor san tesszük meg a tá vot, a ha tá ron
máz link van, egy ál ta lán nincs tor ló dás. Hosszú
ide je ez az el sõ ko moly ha tár át lé pé sem, ahol még
az út le vél be is pe csé tel nek. Er re az al ka lom ra kü -
lön új út le ve let is ké szít tet tem, az egy re in kább
hasz ná la ton kí vü li ré gi épp le járt. A vá mos be le túr
a cso mag tar tó ba, köny ve ket lát do bo zok ban, mér -
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...az egész 
fo lyo só há ló zat egy 
te o re ti kus rend szer
anya gi ki ve tü lé se, 
rend kí vül lát vá nyo san
és fá rad sá go san 
meg va ló sít va.
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ge sen mor dul va la mit szer bül, mi re én jobb hí ján egyszótagos an gol vá laszt mon dok:
„GIFT.” Me he tünk to vább gond nél kül.

A zentai es tünk nem sok kal az ér ke zé sünk után már kez dõ dik is: vi szony lag so -
kan van nak, és Be szé des Ist ván, il let ve Sinkovits Pé ter ta po ga tó zó és ugyan ak kor jól
ki dol go zott kér dé se i re már is ke res gél jük Ló ránd dal a meg fe le lõ vá la szo kat.

Es te, né hány sör után fel me rül még Be szé des Ist ván nal egy összmagyar író ze ne -
kar meg ala pí tá sá nak gon do la ta. Mi u tán az au tó ban er dé lyi ma gyar rock ze nét hall -
gat tunk Ló ránd dal, en nek nem is zá rom ki a le he tõ sé gét, ked vet kap tam a do log túl -
szár nya lá sá hoz.

Hol nap Új vi dék, va ló szí nû leg újabb szar va sos és orosz lá nos sö rök kel.

R. L.: Zenta, 2010. már ci us 24., szer da
Aki lap szer kesz tõ, an nak a ván dor cir kuszt is sze ret nie kell, ahol az igaz ga tó a

jegy sze dõ és az ar tis ta egy sze mély ben, úgy hogy pa kol juk a lá dák ba a giftet, aho gyan
Im re ha tár át lé pés kor a jó fé le ha za it, lap szá mo kat, köny ve ket ne ve zi, az tán mint fõ -
szer kesz tõ és so fõr ket tõs on to ló gi ai stá tus ban el fog lal ja a he lyét, én a hát só ülé sen.
Nyolc gi ga ze ne a zse bem ben, min den han gu lat ra, a váll tás ká ban négy-öt könyv, vas -
kos, de va ká ci ós. Eh hez ké pest szin te vé gig be szé lek: in tim szer kesz tõ sé gi ülés,
logoterápia, vé gül már rockszámok szö ve gét ele mez zük, mi nél ko mo lyab ban, an nál
vic ce sebb. Be me le gí tés az es tek re: ana li ti kus kész sé gek és le he tõ leg hu mor. Is mer ke -
dés már Sze ge den, erõ le ves mel lett. Orcsik a Ro land per mu tált (pervertált) for má já -
nak te kin ti a Ló rán dot, és mód sze re ket ja va sol a szer bi ai pro vo ká ci ó ra (te to vál jam
ma gam ra, hogy ez egy ma gyar test? egy sé ges, oszt ha tat lan?), mert még nem is sej ti,
amit két nap pal ké sõbb, sült sajt mel lett fej tek ki ne ki, a Garfield-versei és Roy
Lichtenstein kö zöt ti mé lyebb össze füg gést. Srećan put! Sze ren csés utat! Zentán a
Pos tás ut cán, halk csin nad rat ta, fel ver jük a sát rat, és ki en ged jük az orosz lá no kat.
Azon nal a ma nézs ra! Két köl tõ be szél tet, egy ki csit iz za dok. Úgy ér zem, kö ze lebb ül
hoz zám a kö zön ség, mint mond juk, Bu da pes ten ül ne, és et tõl ki tisz tul a fe jem, és
õszin téb ben be szél ni tu dok az ott ho ni dol gok ról, anél kül hogy „kép vi sel ném ma -
gun kat”. A Papuli (apó ka) ne vû vendéglátóipari egy ség ben cseng le a nap, há zi gaz -
dá ink kal, sör rel és ha lász lé vel, proizvedeno u Srbiji. A szó, a papuli na pok ra gyö ke -
ret ereszt a fe jem be, a csa lá di ro kon nál tett lá to ga tás fé lig ün ne pi, szo kat la nul is
meg szo kott ké nyel mé vel, mint a hely, aho va jöt tem. Ha za te le fo ná lok a messzi EU-
ba. Jól ér zem ma gam.

B. I. J.: Zenta, már ci us 25., csü tör tök
Gaz dag, ne he zen össze fog ha tó nap, új vi dé ki és kishegyesi cél pont ok kal, köz ben

pe dig sok tör té ne lem mel és a he lyi vi szo nyok kö zé be te kin tést en ge dõ hely zet tel. Út -
köz ben Új vi dék fe lé, az au tó ban egy alap ve tõ be ve ze tést ka punk Haj nal Je nõ tõl ab -
ba, amit a vaj da sá gi tör té ne lem je lent het – tö ré keny épít mény nek lát szik a hely ze tek
sok szo ros át bil le né se mi att és a la kos ság cse rék „ha gyo má nya” kö vet kez té ben. Leg -
lát vá nyo sab ban az Új vi dé ket áb rá zo ló ké pek és a péterváradi vár sé tá nya i ról ki bon -
ta ko zó lát vány össze ve té sé vel si ke rül eb be be te kin te ni a nap fo lya mán.

Rö vid meg be szé lés a Fo rum-ház ban (Fa ra gó Kor né lia köz ben a Híd csa pa tá val
Pécs kör nyé kén bo lyong ugyan en nek a Ka ra ván-prog ram nak a ke re tén be lül), rég rõl
is me rõs (Bá nyai Já nos, Bor dás Gyõ zõ) és új ar cok. Utá na az egye tem re is be né zünk:
Har kai Vass Éva és Tol di Éva, il let ve Láncz Irén tan szék ve ze tõ fo gad ben nün ket.

Vissza tér ve a Fo rum-ház ba ko moly él mény egy szerb bul vár hír-ge ne rá tor ral va ló
is mer ke dés. Elõ zõ nap a Ma gyar Szó be is ug rott en nek a ge ne rá tor nak, ame lyik azt
dob ta ki, hogy XY zentai ha jós ka pi tány nyert a lot tón. Pressburger Csa ba már túl van
a do log men tá lis fel dol go zá sán, úgy hogy nem tû nik tel je sen le tag ló zott nak. Kí ván -16
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csi ság ból meg ké rem, ge ne rál junk egy szerb bul vár hírt Ba lázs Im re ko lozs vá ri író ról.
Vá laszt ha tok akö zött, hogy lot tó nye re mény üti a mar ko mat, fél re lép tem, bu si ness-
si kert ara tok vagy hogy al ko ho los be fo lyá solt ság alatt buk kan nak rám egy árok ban.
A hír el is ké szül, fo tó is van hoz zá, meg min den, ami kell, meg szó lal ta tott egyéb
sze mé lyek nyi lat ko za tá val az ügy kap csán. Na gyon szel le mes do log, nem kell más
hoz zá, mint egy jól mû kö dõ sa ját hír por tál, ame lyik hi he tõ vé te szi, mert kontextua-
lizálja eze ket a hí re ket va ló di hí rek kel – és meg kell ír ni öt-hat kis szto rit fény kép pel
és egye bek kel, amely ben az tán be le het he lyet te sí te ni a ne ve ket. Új ság író sza kos di -
á kok nak ide á lis gya kor lat.

Ebéd után fel me gyünk a péterváradi vár ba, ahol egy ki sebb sé ta után Ózer Ág nes,
Bo ri Im re lá nya ve zet vé gig a ki ál lí tá son, õ ugyan is tör té nész és a mú ze um ré gi alap -
mun ka tár sa. Min den fé le szto rik buk kan nak fel, töb bek közt a ré gé sze ti mun ka hasz -
ná ról, ami tel je sen át raj zol hat ja egy is mert nek vélt hely tör té ne tét is. Ked ven cem itt a
ka ta kom bák ban tör té nõ bo lyon gás – vagy hát in kább fo lyo só rend szer nek kel le ne ne -
vez ni ta lán. Az au tó ban az tán ar ról be szé lünk Ló ránd dal, hogy ez az egész fo lyo só há -
ló zat egy te o re ti kus rend szer anya gi ki ve tü lé se, rend kí vül lát vá nyo san és fá rad sá go -
san meg va ló sít va. Ren ge teg em be ri cse lek vés sort és vi sel ke dés min tát kí nál – ha itt
jön majd az el len ség, én amon nan, ab ból a lõ rés bõl fo gom lõ ni. Ak nát ások a fal alatt,
be az el len fél csa pa tai alá, az tán be rob ban tom õket. Na gyon jól ki van ta lál va az
egész, csak ép pen so ha nem hasz nál ták. És mennyi tég la épült be köz ben a rend szer -
be, a mé te res nél vas ta gabb fal meg épí té se kor. Rockfesztivál zaj lik a vár ban rend sze -
re sen, ilyen kor a drog füg gõ fi a tal em be rek vissza té rõ ka land ja, hogy be ve szik ma gu kat
az el ha gyott fo lyo só rend szer já ra ta i ba, és sa ját ma guk ban tör té nõ bo lyon gá sa i kat ki -
ve tí tik eb be a hi he tet len labirintikus tér be. Biz tos va gyok ben ne, hogy erõs él mény.

Kis he gye sen fel ol va sás a gyógy szer tár ból át ala kí tott könyv tár ban. Pa ti ka il lat árad
a ré gi szek ré nyek bõl, bú to rok ból, ame lyek ben ter mé sze te sen köny vek van nak. Vi rág
Gá bor be ve zet ben nün ket a he lyi kö zös ség ala ku lá sá nak ak tu á lis fej le mé nye i be – a
fa lu ban fel buk ka nó, mu zul mán val lá sú, ön ma gát egyip to mi nak ne ve zõ la kos ság bo -
rí tot ta egy kis sé az egyéb ként amúgy eu ró pa i a san gya ra po dó/fo gyó kö zös ség de mog -
rá fi ai di na mi ká ját. A la kos ság moz gás ar ra fe lé egé szen ak tu á lis do log. Fõ ként a há bo -
rú kö vet kez té ben, ter mé sze te sen.

Új vi dé ken hir te len ki de rül, hogy pén te ken a sza bad kai Kosz to lá nyi De zsõ Na po -
kon igen ko moly tár sa ság ban kell elõ ad nom Kosz to lá nyi ro mán nyel vû re cep ci ó já ról
szó ló konferenciaelõadásomat: Szegedy-Maszák Mi hály, Pomogáts Bé la, Rudaš
Jutka… Ez ed dig, mi vel nem lát tam rész le tes prog ra mot, nem volt egé szen vi lá gos.
Úgy dön tök, még ké szü lök rá egy ki csit.

R. L.: Zenta, 2010. már ci us 25., csü tör tök
Ma már Haj nal úr szál lít, min den rõl gon dos ko dik, úgy hogy er re a lét vi szo nyom -

ra is át ra gad az uni ver zá lis, hát ra dõlt papuli-feeling, ami vel es te a csevapot, reg gel a
bureket et tem, és most a szel le mit fo gyasz tom út köz ben. Fo rum Könyv ki adó és
Filozofski fakultet u Novom Sadu (a ká vé zó juk kal, ami tõl na gyot dob ban a szí vem,
és ve szet tül meg irigy lem: caffé and lounge FILOZOF), egy ki csit szû kebb kör ben,
úgy mond „szak ma ib ban”, min den hol egy-egy zacs kó nyi könyv aján dék, nagy kí ván -
csi ság és sok fotózkodás. Har kai Vass Éva ver se it ol va som az au tó ban, és köz ben né -
zem a vá rost, a graffittókat: „Vukić is bad boy” és „Kosovo je Srbija”, ami ar ra az eset -
re szol gál na (ál lí tó la gos) va rázs ige ként, ha mond juk baj ba ke rül nénk. Ma gyar ve rés,
össze tett szó. Ilyes mi ben részt vet tem ott hon, erõ sít get tem a kö te lé ket, úgy ér zem,
mes ter kél ten, a Papuliban a teg nap es te, mint prepubertás, alany ként vagy tárgy ként,
per sze, nem tu dom, ma gyar mi nõ sé gem ben vagy csak úgy, mint ak kor ép pen a ki -
sebb gye rek. Azt hi szem, nem ve lük egy na pon. Fent rõl, a vár ból né zem a Du nát, a
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le bom bá zott híd ta lap za tát a víz sod rás ban, ami he lyett komp volt a há bo rú ban és
nagy to lon gás a fo lyó két ol da lán. Hét köz nap lé vén nagy részt fi a ta lok van nak fent,
itt lóg nak a tör té ne lem ben nyu ga ti a san öl töz ve, ért he tet len nyel vü kön és szim pa ti -
ku san. Petrovaradin gothic dísz let. Continuing another tradition, we are bringing the
best bands from Southeastern Europe this year too...

B. I. J.: Zenta, már ci us 26., pén tek
Reg gel in du lunk is igen nagy gyor sa ság gal Sza bad ká ra. Mon dom az au tó ban a

töb bi ek nek, hogy én Sza bad kát iga zá ból Kosz to lá nyi és Csáth szö ve ge i bõl is me rem.
Szin te meg le põ, hogy nem sé ta pál cá val jö võ-me nõ em be re ket lá tok az ut cán.

A Kosz to lá nyi-kon fe ren cia ko moly és szak mai, sok olyan em ber rel, aki ket ed dig in -
kább csak név rõl is mer tem – Hózsa Évát, a há zi gaz dán kat, Rudaš Jut kát és Marko
Čudićot ed dig csak írá sa ik ból „rak hat tam össze”. Az elõ adá sok szü ne té ben Szegedy-
Maszák Mi hály rá kér dez, hogy a ro mán Es ti Kor nél-kö tet bõl, ame lyi ket meg em lí tet tem,
ugye hi ány zik az egyik fe je zet. Meg né zem – az al vó el nö kös rész va ló ban nincs ben -
ne, ki tud ja, mi ért. Fur csán mû kö dött a nyolc va nas évek ben a ro má ni ai könyv ki adás.

Sza bad kán csat la ko zik hoz zánk Orcsik Ro land, szin te min den kit is mer ter mé sze -
te sen – ez ne ki ott ho ni te rep. A csó kai könyv tár ban tar tott fel ol va sá son jól ér vé nye -
sül a fa nyar hu mo ra, ol dó dik ki csit a la pot fel ve ze tõ dis kur zus. 

Es te Mojo, Zentán, déjà vu ér zés sel, ilyen mint ha már lett vol na egy, igaz, hogy
Sze ge den. En nek vi szont egé szen más a bel sõ te re, tá ga sabb az össz kép.

R. L.: Zenta, 2010. már ci us 26., pén tek
Književnik Deže Kostolanji, književnik Geza Čat. Nyak ken dõt köt nék, és ta va szi

öl töny ben, ele gán san emel ném ka la pom. „Önt egy égi kar in ti: fri gye si ke rül ni fog!”
– sza val ja ko szo rú zás után bi zal ma san Pomogáts Bé la, plusz egy vic cet mond, ami
az in tar zi á kat pa ro di zál ja. Könnyed és tu dós le ve gõ a Vá ro si Könyv tár neo ba rokk te -
ré ben. Čudić imp ro vi zál, Im re rög tö nöz, Kosz to lá nyi ro má nul és Kosz to lá nyi szer -
bül. Az tán a Ko runk, a ma gam és a lap kö zös tör té ne té rõl, za kó san és tö mö ren, a mik -
ro fon ba. Le gyünk ér de ke sek: ennyi a for ga tó könyv és a meg be szélt prog ram, most a
plé num elõtt, teg nap szin te ki szó lá so san, Kis he gye sen, az uni ós és a rommagyar
élet ér zés rõl, ami van vagy nincs, tisz ta korunkológia he lyett csu pa olyan kér dés re re -
a gál va, ami vel még ma gá nak is ne he zen szá mol el az em ber, a tü kör ben, már ha az
ilyes mit a vál lán hor da ná. Ké re tik gon dol kod ni, em lé kez tet nek ál lan dó an, és em lé -
kez te tem ma gam már Zenta óta a fel lé pé se ken. Got my mojo workin’, but it just don’t
work on you, in dul be a fü lem ben a csó kai fel ol va sás köz ben. Ma li Iđošon vol tam
iga zibb stand-up fi lo zó fus, ezek a szö ve ge im elég ré gi ek. Mé lyen szán tó be szél ge tés
Ro land dal. Le je gyez ni: mert ép pen ez iz gal mas, a nagy he lye ken el le hetsz az zal is,
hogy lö köd a só dert, és õk bó lo gat nak (a csá vó tud ja a me ta nyel vet, a fiú ol va sott),
de a kis he lyek, itt dõl el, van-e olyan fe szült sé ge an nak a gon dol ko dás nak, és így
van ez a köl té szet tel is, ami tõl él ni tud. 

Kis he lyek és nagy he lyek. Köz pont és ke rü let. Er rõl is kér dez nek.

R. L.: Zenta, 2010. már ci us 27., szom bat
A nagy fel szussza nás. Nincs több mun ka, Bács ká ban tá tott sze mû tu ris ták le -

szünk, va gyis a féllaza tu dat tar tás, ami az ilyen mun ka köz ben jobb, mint a tel je sen
kon cent rált, meg ma rad, a má sik fél te kén. A Ko runk tör té ne te, ge ne rá ci ói. Jö het tem
vol na Wittgenstein fo na lá val, ami nem at tól egy, hogy egy-egy szál vé gig fut, ha nem
hogy kel lõ mennyi sé gû, hosszabb-rö vi debb szál fo nó dik egy más ba, nem a fo nal ba
(vé gül is ba rá ti tár sa ság va gyunk). Zombor után a Zlatna Kruna, az Arany Ko ro na
ven dég lõ a Du na kel lõs part ján (ha egy szer a köz pont min den hol van, és a ke rü let18
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se hol), a sze mer ké lõ esõ ben. Min den zöld rü gyes és esõs, egy hét múl va hús vét, ka -
to li kus és or to dox egy szer re. A bogyáni pra vosz láv ko los tor la kói az esõ mi att nem
vál lal ják a hosszabb kör me ne tet, csak a ko los tor temp lo mot ke rü lik kör be há rom szor
a fa lu he lyett. Az igaz ság az, bár a sze mük bõl ez nem lát szik, hogy nincs itt most
sem mi ke res ni va lónk, fres kó kat néz ni suttyom ban rí tus köz ben. Még vissza jön nék,
a péterváradi vár hoz, ci vil ben és csa lád dal akár idén nyá ron, de egyéb iránt na gyon
men ni kel le ne. Mi vel csak ho má lyos fo gal mam ala kult ki az ár vi szony ok ról és a di -
nár ról (vé gig úgy él tem itt, mint va la mi papuli ölé ben), utol só zentai es tén ken az idõ
szo rí tá sá ban és hir te len fel in du lás ból min dent (nem so kat) szerb biokekszre köl tök:
a pa pír pénz hol nap mit sem ér, ám ahogy az an gol köl tõ mon da ná, a tea sü te mény és
a tea ma ra dan dó. 

B. I. J.: Ko lozs vár, már ci us 28, va sár nap, re konst ruk ció
Szom bat reg gel in du lás Zomborba. Ez amo lyan kirándulósabb nap, együtt me -

gyünk a Vaj da ság ban por tyá zó Ka zin czy -busz le gény sé gé vel, akik in te rak tív be mu -
ta tók for má já ban min den fé le nyel vi ér de kes sé gek kel bom báz zák a busz ba be té rõ fi -
a ta lo kat. 

Zomborban a Pol gá ri Ka szi nó ban in dí tunk, há zi gaz dánk Fe ke te J. Jó zsef, akit szin -
tén csak írá sa i ból is mer tem ed dig. Be fut Ben ce Eri ka is a ré geb bi is me rõ sök kö zül – a
Lé tünk fõ szer kesz tõ je. Jó kis be szél ge tés ke re ke dik ki eb bõl is, el mond ják a he lyi ek a
vá ros tör té ne tét, a gond ja i kat (el öre ge dés, mo ti vá lat lan ság), Haj nal Je nõ pe dig jel zi
utó lag, hogy már megint ke re ke dett szá má ra va la mennyi re az er dé lyi hely zet kép ab -
ból, amit pél dá ul az er dé lyi ér tel mi sé gi ge ne rá ci ók ré teg zõ dé sé rõl mond tunk.

A zombori ka to li kus temp lom és a vá ros há za kö vet ke zik, egy szerb ide gen ve ze tõ
ka la u zo lá sá val. Meg néz zük a kör nyék leg na gyobb olaj fest mény ét, ame lyik el sõ re
nem gyõz meg annyi ra, az tán a be mu ta tás alap ján va la mennyi re ala kul az ál lás pon -
tom. A mennye ze ten cí me rek, töb bek kö zött az er dé lyi cí mer is. Az ide gen ve ze tõ el -
me sé li, hogy mi kor Ro má ni á ban járt Ceauºescu ide jé ben, épp területkisajátítások
zaj lot tak, vá ros át ren de zés cí mén. Az õ zse bé ben 4000 lej volt a nya ra lás ra. Az is me -
rõs csa lád bir to ká ért, aki ket épp ki sa já tí tot tak, 5000 lejt fi ze tett az ál lam. Mond ta,
így könnyen le he tett vol na föld bir to kos az ak ko ri Romániában… Ha csak az anya gi -
ak tól füg gött vol na, per sze.

Ebéd Apatinban, a Du na mel lett. Im po záns mé re tû tál, elõt te be mu tat ják ne künk,
le het vé le mé nyez ni, meg fe le lõ-e. A hal-citrom-kukorica-krumpli kom bi ná ció so ka -
dik re mek lés, min den képp a top 3-ban a he lye gasztronomice.

Utá na még a bá csi vár – Bonchida jut eszem be ró la –, mint a ke resz tes há bo rúk -
ba in du lók fon tos tran zit ál lo má sa, temp lo mos lo va gi beütésekkel… Haj nal Je nõ me -
sé li, hogy meg pró bál tak fesz ti vá lo kat szer vez ni a hely szín re, de a he lyi kö zös sé get
nem tud ták be von ni. Ma gyar kul tú rá jú ak már nem na gyon él nek ott, jó val ne he zebb
ügy, mint akár Bonchidán.

Bogyáni ko los tor, kör me net tel, az tán be vá sár lás Zentán. Ló ránd sok kek szet vesz
és te át. Én in kább he lyi sö rö ket (Je len és Lav), sok ap ró sá got a lá nyok nak. És egy
szerb rockzenekar CD-jét. Ha lász lé a ne vük, per sze szer bül. (Ka szás An gé la zentai
könyv tá ros sze rint egyéb ként a szerb rock ze ne és new wave klasszi ku sai mind ilyen
ne ve ket vá lasz tot tak: Fe hér Gomb, Ti los a Do hány zás, Gõz hen ger.) Jól nyom ják, de
ezt már csak itt hon tu dom meg hall gat ni, mert nincs CD-le ját szó az au tó ban – úgy -
hogy sok Knock Ou tot hall ga tunk, amely ben a lí rai én az öreg Kár pá to kat és a me zei
vi rá go kat hi á nyol ja.

Út köz ben pe dig vég leg le tisz tul az a be mu ta tó szö veg, amit bár hol, bár mi kor el tu -
dunk Ló ránd dal mon da ni a Ko runk ról, és össze fog lal ja a lé nye get a fo lyó irat 1926-os
meg ala pí tá sá tól a hon lap já ig. Eb ben ma ra dunk.
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R. L.: Ko lozs vár, 2010. már ci us 28., va sár nap
Az át vált ha tat lan ma ra dék, a több let más nap ról meg ma rad, mint az a gyû rött, el -

vá sá rol ha tat lan tízdináros a pénz tár cá ban, a né mi euró, a ro mán lej és a fo rint mel -
lett: túl sá go san sok, és nem elég sem mi re.

A zentai üz let köz pont még nem egé szen pláza, de az áruk szin ta xi sa már ott hon -
ról és más hon nan is me rõs, min den olyan könnyen le for dít ha tó, aho gyan Sze ge den
vagy bár hol, egy akár me lyik cen ter ben, ahol még meg ál lunk, és ezt az áru vá vá lást
és áru vá té telt je len ti va la hol ott hon len ni Eu ró pá ban és a nagy vi lág ban. 

A ke rü le ten a ki sebb bol tok lesz nek, la pok és do hány áru, amíg a szem el lát, a
par ko lók ban pe dig a cirkuszisták ve rik fel a sát rat.
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AZ IF JÚ SÁ GI MOZ GA LOM UT CÁ BAN
ÉLEK, A 8-AS SZÁM ALATT.
a bi cik lik az élõsövénynek
tá maszt va áll nak
az épü let elõtt.
az éj je li fény szûk sáv já ban
foly tat ják las sú fu tá suk reg ge lig
aho gyan mi szük ség te len mo no lóg ja in kat.

AZ IF JÚ SÁ GI MOZ GA LOM UT CÁ BAN 
ÉLEK, A 8-AS ALATT.
a be já rat elõtt ülök az au gusz tus vesz te gel.  
el jött az idõ
az öre gek is he lyet fog lal tak
fenn a ma gas ki lá tók ban.
a pá zsi tot õriz ve
gör csö sen ra gasz kod nak sze re pük höz és a szö ve gek hez.
a sú gó a ke reszt ben rej tõz kö dik
a zûr za var ver gõ dés nél kül hal el
a kör nye zõ lom bo kon
s a gyer mek hang ok fo ko zott erõ re kap nak.
a nagy nyár fán füg gõ két hin ta
ve tek szik egy más sal a nép sze rû ség ért. es te fe lé
az el sõ eme le ti asszony meg ön tö zi
ab la ka alatt az ágyás vi rá ga it.
ne hogy be szél ge tést kez de mé nyez zen
kö szö nés után
vissza té rek föl
a la ká som ba.

AZ IF JÚ SÁ GI MOZ GA LOM UT CÁ BAN ÉLEK.
a kis gye re kek lab dáz nak.
az idõ seb bek mo tor bi cik li ket büty köl nek.
össze rak ják a szét sze rel te ket és for dít va.
a ke rü let te le fal fir kák kal.
WARRIORS. de sen ki sem gon dol ja 
ko mo lyan. ez egy nyu godt ne gyed
ahol a „jónapot” az egyet len
amit hal la ni le het a szom széd tól.

UT CÁ BAN ÉLEK.
té len az em be rek ki hord ják
és ad dig po rol ják szõ nye ge i ket
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míg fe ke té vé nem vá lik a hó.
va la ki azt hi het né
hogy az így ke let ke zett fol tok
a kör nye zõ fák ár nyé kai
pe dig egé szen más nak
a folt jai azok.

ÉLEK.
so ha nem hall ga tom han go san a mag nót.
er re fe lé tisz te lik a csön det.
vé ko nyak a fa lak.
a lel kek szé gyen lõ sek.

Észak meg örö költ fel hõ je
I
a nád erõ sebb ná lam.
mon dom mind ezt úgy hogy to vább ra is
re mény ke dem pu ha haj la do zá sá ban.
ha is ten sze ret nék len ni
min de nek is te né nek kel le ne len nem.
ár nyé kom nye reg be búj ta tom
üres gyo mor a pat kó.
va jon mennyi re va gyok kö zép ko ri gon do lat
a föld rõl. 

II
szo bám fa lán lóg a ha jad.
csö kö nyös szõr szál ha so ga tó va gyok.
a vá ra ko zás ki töl ti mez te len mell ka som
az én li nó le u mom.
mint ha kö rül zárt vá ros len nék oly kor:
be om lott ház te tõk be tört ab la kok.

nem ete tem a ma da ra kat ke nyér mor zsá val kö röm mel
dög lött hal lal ha nem re pü lés be ve tett hit tel.
de ki hisz ne kem
ki ta nít meg az írás ban hin ni?

Bozsik Pé ter for dí tá sai
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Nem épül ház evõ esz köz ök re,
ha bár né hány ka nál mos tan tól fog va 
oly kor-oly kor jól jö het.

Nem épül ház új füg gö nyök re,
ha bár az el té rõ pil lan tá so kat
idõ rõl idõ re
új vá szon nal kell el ta kar ni.

Hogy az ott hon ott hon le gyen,
töb bek kö zött
sok olyas mi re van szük sé ged,
ami rõl szí ve sen elõ re le mon da nál. 

Hall gasd, mit mon da nak az esz ki mók:
hogy meg épül jön egy jó iglu,
éve kig kell a ci põd ben
ha vat hor da nod.

És gom bos tût, 
a ka bát gal lér já ban fe lejt ve,
kö zel az ütõ ér hez.  

Kla vi a tú ra-hit ves
(a kö zel ség tõl va ló fé le lem)
Ugyan ab ban a há ló szo bá ban fo gunk ül ni,
min den ki a sa ját asz ta lá nál, hall ga ta gon,
és egyi künk a má si ká nak az interneten ke resz tül
elõ ször ter jen gõs, majd hi á nyos 
le ve let küld.

A vé gén még ennyit sem, ha nem csak
alá írá so kat kér dé sek kel:
Akarsz egy ká vét, te át, csó kot, 
vagy sem mi sem kell?

Iz za nak és zúg nak majd a mo ni to rok
az em lé kek fe les le gé tõl, amit 
a za jos, ko rai há zas ság tör té nel mé nek 
fo lyo só ján hagy tunk.
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Hó a ci põ ben 



Egész tes tünk kel le nyo ma to kat hagy va
a fe hér üve gen, mint hó ba raj zolt
mil lió gi ga bájt nyi sú lyú an gya lok,
amik tõl még a leg szi lár dabb rend szer is össze dõl.

Ami el avul, kék lesz,
mint a gilotin szeme.*

Ami be szél ni kezd:
az asz tal, a szék, a ha mu tar tó, a pad ló,
egyik a má sik sza vá ba vág va
csak haj da ni kö zel sé günk alak ját köl csön zi. 

Bencsik Or so lya for dí tá sai
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*Adam Zagajewski: Re fe ren dum



Lát tam egy daj kát, éb reszt get te a ba bá ját, hogy meg szop tas sa.
Mon dom ne ki, ha éhes len ne, nem alud na.

Er re a daj ka:
Al szik, de éhes,
Mert meg da gadt a mel lem.

Te sem, ki elõ ve szed e so ro kat,
Nem a sa ját aka ra tod tól éb red tél fel.

Én sem írok pusz tán ma gam nak.

Azok, akik meg hal nak
A pa ráz na, õrült Né ró
Elõ kap ta a temp lo mok ból az arany is te ne ket,
Majd be ol vasz tot ta õket. Kel lett ne ki az arany.

Omer el-Faruk em lé ke zett ar ra, mi kor be csap ta ma gát,
És ne ve tett:
Dé lig da to lyá ból gyúrt is ten nek ál do zott –
Dél után éhe sen már fel is fal ta azt.

Ezért könyv tá ram ban Borges azt mond ja:
Di csõ ség An nak, aki nem hal meg.

Ala pos fes ték
Egy reg gel az igaz ga tó ész re ve szi az is ko la fa lán
A mé szár lás ra buz dí tó graffitit,
S azon nal meg pa ran csol ja a ház mes ter nek: fes se át a fa lat.

Már más nap az igaz ga tó meg lát ja ugyan azt a fal fir kát,
S új ra szól a ház mes ter nek,
Aki is mét mész be márt ja ecse tét.
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És így reg ge len te, éven te,
Az igaz ga tó szól a ház mes ter nek, a ház mes ter me szel.
Az éj pe dig sö tét fel ira tot hagy a fe hér fa lon,
A köly kök meg ta lál gat nak, ki fúj ta fel azo kat a be tû ket.

Ám egy reg gel az igaz ga tó hi á ba va ló nak lát ja a me sze lést,
S a ház mes ter ke ze meg pi hen.

Más nap va la ki vé re
Vö rös lött a fa lon.

Így kez dõd nek a há bo rúk. 

Az el kö te le zett író port ré ja
Siniša Soćaninnak

Még be szé lik a gö rög te re ken,
A ha jó fe dé len és az Olüm posz alatt,

hogy az asz ta lo kon, az ágya kon, az ok le ve le ken
port lá tott.

Mu ta tó uj já val ha gyott ma ga után sza va kat.
Oly kor:
ta ka ríts ki.

Oly kor pe dig a sa ját ne vét.

Írt és nem tud ta, hogy a köl tõ ír ben ne.

Az em be rek le tö röl ték a port, ne vé nek be tû it,
meg érint vén a köl té szet és az el kö te le zett ség
lé nye gét.

Rejt ve ma radt a köl tõ.

Ho mé rosz is a por ral lett eggyé.

Ke re sik azt, ki ol vas,
rej tõ zik, ki ír.

Orcsik Ro land for dí tá sai
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Ér tel met len ar ra kény sze rí te ni a hang szert, hogy egy
tel je sen más faj ta tó nus ban szó lal jon meg. Mert a köl -

té szet lé nye ge ép pen az, ami nek az ide gen se hogy
sem vet he ti alá ma gát. De ha még is alá ve ti ma gát,
ak kor a mû for dí tó tisz ta fa jú köl tõ, s két kü lön fé le

anyai me ló dia csen dült meg ugyan ar ról a tárgy ról.1

A „ju go szláv” mo dern ség

Az új vi dé ki Fo rum Ki adó a kez de tek tõl fog va
pub li kál ta a vaj da sá gi ma gyar szer zõk mel lett az
exjugoszláv al ko tók mun ká it is. A ki adó „szerb -
hor vá tul” és ma gya rul is adott ki köny ve ket.
Mind ez ré sze volt a Ti to-re zsim „test vé ri ség-egy -
ség” mû ve lõ dés po li ti ká já nak, a „fe lül rõl irá nyí tott
multikulturalizmusnak” (Losoncz Alpár).2 A Ki -
adó nem is tér he tett el a re zsim hû ség kény sze ré -
tõl, mi u tán a párt kong resszus ok anya gát, il let ve
Ti to be szé de it is meg je len tet ték könyvalakban.
Ugyan ak kor a Fo rum a titói re zsi met bur kol tan
meg kér dõ je le zõ mû vek nek is he lyet adott (pl.
Gion Nán dor Test vé rem, Joáb (1969) cí mû re gé -
nye). A Csáky S. Pi ros ka ál tal össze ál lí tott ki adói
bib li og rá fia3 jól ér zé kel te ti azt az el lent mon dá sos
hely ze tet, amely az egy ko ri Ju go szlá via po li ti kai
és kul tu rá lis jel lem zõi kö zé tar to zott. A Fo rum nál,
akár csak a töb bi ko ra be li szép iro da lom mal fog lal -
ko zó ki adó nál, kü lön hang súlyt he lyez tek a ju go -
szláv (több nem ze tû és nem ze ti sé gû, elõ ször kom -
mu nis ta, utá na szo ci a lis ta) irá nyult ság ra. Több
olyan an to ló gia is meg je lent, amely be mu tat ja a
soknemzet(iség)û ju go szláv iro dal mat. Ezek kö zé
tar to zik az Ács Kár oly ál tal szer kesz tett, két ré szes
Nap ja ink éne ke. A mo dern ju go szláv köl té szet an - 2010/6

Az ar cha iz mu sok és a
nyelv ta ni be avat ko zá sok
– a gon do lat-, il let ve a
je len tés sû rí tés mel lett –
sok szor a me ló di át 
szol gál ják 
a köl te mé nyek ben.
Nastasijevićnél a ze ne
elõbb re van a sza vak nál,
a köl tõ el sõ sor ban 
éne kes...

ORCSIK RO LAND

A HALL GA TÁS EX TÁ ZI SA
Momčilo Nastasijević vers ze né je 
Do mon kos Ist ván han go lá sá ban



to ló gi á ja4 is, amely kro no lo gi ku san és te ma ti kus blok kok ra bont va vá zol ja fel a hu -
sza dik szá za di „ju go szláv” lí ra ke reszt met szet ét. Ács Kár oly vá lo ga tá sa szak ma i lag
ki tû nõ, er rõl a kö te tek vé gén ol vas ha tó élet raj zi jegy zet anyag is ta nús ko dik. Bá nyai
Já nos sze rint: „A jegy ze tek mon da tai a köl tõk alap ve tõ köl tõi jel leg ze tes sé ge it és sa -
já tos sá ga it köz lik, bi zo nyít ván, hogy Ács Kár oly nem csak egy-egy ver sét is mer te az
egy kor volt or szág ál ta la vagy má sok ál tal for dí tott köl tõ i nek, ha nem jó sze ré vel élet -
mû vü ket is is mer te. Más részt azt is bi zo nyít ják e jegy ze tek, hogy Ács nak volt ha tá -
ro zott lí ra- és köl té szet szem lé le te, hogy ér tet te a mo dern köl té szet ká non ját, még pe -
dig nem a te ó ria, ha nem az al ko tás irá nyá ból.”5 Weöres Sán dort le szá mít va, az an to -
ló gi át vaj da sá gi ma gyar szer zõk for dí tá sai al kot ják: Ács Kár oly, Brasnyó Ist ván, Csu -
ka Zol tán, Do mon kos Ist ván, Du dás Kál mán, Fe hér Fe renc, Fe hér Kál mán, Gál Lász -
ló, Pap Jó zsef, Szenteleky Kor nél, Tol nai Ot tó, To rok Csa ba. Do mon kos – má sok hoz
ha son ló an – több szer zõt is for dí tott. Bá nyai az an to ló gia je len tõ sé gét kü lön meg vi -
lá gí tás ba he lye zi a vaj da sá gi ma gyar iro da lom ér tel me zé se kap csán: „[…] mert ha
Ács Kár oly köl té sze te va ló ban a for dí tá so kon is edzõ dött, már pe dig a for dí tás ta pasz -
ta la tai jól lát ha tók az õ ver se in, ak kor az ép pen a hat va nas évek ben je lent ke zõ új vaj -
da sá gi – ak ko ri ban ju go szlá vi a it mond tunk – köl tõk nem ze dé ke a Nap ja ink éne kén
(is) éle se dett, de ez zel együtt a pro vin ci a liz must fel szá mol ni igyek võ iro dal mi (kri -
ti kai) gon dol ko dás is. Nem le het an nak a nem ze dék nek iro dal mi »teljesítményét«
csak be lül rõl, a sa ját ha gyo má nya irá nyá ból szem lél ni, rá kell néz ni »kívülrõl« is,
töb bek kö zött a »nem létezõ«, az az vir tu á li san lé te zõ »jugoszláv költészet« fe lõl, és
eh hez nél kü löz he tet len se géd esz köz Ács Kár oly köl tõi an to ló gi á ja, de egész for dí tói
élet mû ve is.”6

A szerb Momčilo Nastasijević (1894–1938) szin tén eb ben a „ju go szláv” köl té sze -
ti an to ló gi á ban je lent meg, Ács Kár oly, Do mon kos Ist ván és Weöres Sán dor tol má -
cso lá sá ban. A ki lenc ve nes évek be li ju go szláv ka tak liz ma óta azon ban Nastasijević
csak a szerb köl té szet tör té ne tét fel vá zo ló gyûj te mé nyes kö te tek ben le het je len. Bá -
nyai ez zel össze füg gés ben azt ál lít ja az Ács-vá lo ga tás ról, hogy: „Ma már nem le het -
ne a »jugoszláv költészet« an to ló gi á ját meg szer kesz te ni és ki ad ni, nem csak azért
nem, mert nincs töb bé az egy kor volt or szág, ha nem azért sem, mert – mos ta ni is me -
re te ink sze rint – igen csak el tá vo lod tak egy más tól az ak ko ri ban is önál ló an, de egy -
más sal ál lan dó kom mu ni ká ci ó ban élõ nem ze ti köl té sze tek, köz ben meg újak is szü -
let tek, a bos nyák, a mon te neg rói.”7 Nastasijević re cep ci ó ját nem érin tet te ez a vál tás,
mi vel a szerb köl tõt min dig is az ál ta la ki je lölt úton, va gyis a szerb né pi és kö zép ko -
ri ha gyo mánnyal össze füg gés ben tár gyal ta, ak kor is, ha fi gye lem be vet ték a vi lág iro -
dal mi táv la to kat. Ke vés az olyan vizs gá lat, amely a szerb nem ze ti ar che tí pu so kat
szláv kon tex tus ban elem zi, pe dig nagy le he tõ sé gek rej le nek ben ne: meg nyíl hat na az
út a szûk nem ze ti ka te gó ri án túl, s a tá gabb szláv kon tex tus ban vál na ér tel mez he tõ -
vé a szer zõ élet mû ve. 

Ács az an to ló gia egyik fe je ze tét Nastasijević ver ses cik lu sá ról ne vez te el: A fák
nyu gal ma (Mirovanje drveća). Az adott fe je zet ben egy Desanka Maksimović és egy
Miroslav Krleža köl te mény, il let ve ki lenc Nastasijević-darab sze re pel. Ez pe dig jel zi,
hogy Ács tisz tá ban volt nem csak a szerb köl tõ je len tõ sé gé vel, ha nem a ko ra be li re -
cep ci ó já val is, mi u tán ak kor fe dez ték fel új ra az ad dig ke vés bé szá mon tar tott, ak kor
még ju go szláv szer zõt. 

A ra di ká lis „ma ni e ris ta” köl tõ

Momčilo Nastasijević a szerb köl té szet kü lönc fi gu rá ja. Kö tõ dött az õt meg elõ zõ
szá zad for du lós szim bo lis ták hoz, ám to vább is lé pett raj tuk. Miodrag Pavlović – E. R.
Curtius ku ta tá sai alap ján – ma ni e ris ta szer zõ nek tart ja: „Curtius té zi se, hogy a spa -28
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nyol ma ni e riz mus, in kább, mint má sutt, fel hasz nál ta a ké sõ kö zép ko ri iro da lom ta -
pasz ta la tát és mód sze re it, fõ leg a la tin nyel vût, ez az új és ter mé keny té zis igaz lesz
Nastasijevićnél, aki nyíl tan vál lal ta a von zó dá sát a mi ké sõ kö zép ko ri iro dal munk
iránt, le for dí tot ta Stefan Lazarević A sze re tet éne ke cí mû köl te mé nyét mai szerb
nyelv re. […] A mi ma ni e riz mu sunk egy nagy köl tõ vel szü le tett meg, a köl té szet és
köl tõi ki fe je zés mód nem ze ti kon cep ci ó já val, mint há rom év szá zad dal ko ráb ban John
Donne ese té ben az an gol köl té szet ben, akár csak az »aranykor« nagy spa nyol köl tõ i -
nek plejádja ide jén.”8

Nastasijević nem csak ver se ket, ha nem esszé ket, no vel lá kat, drá má kat is írt, és
köl tõi „ta lál má nya it” mind egyik mû faj ban hasz nál ta. Éle té ben mind össze egy köny -
ve je lent meg, az el sõ ki adá sá ban a még öt cik lus ból ál ló Pet lirskih krugova (Öt lí rai
kör, 1932).9 A kö tet befogadástörténete egy ál ta lán nem volt zök ke nõ men tes, je len tõ -
sé gét el sõ ként a fi a ta labb avant gárd köl tõ, Stanislav Vinaver is mer te fel.10 Ám az
1938. már ci us 7-én, a köl tõ ha lá la al kal má ból meg tar tott PEN-konferencián pél dá ul
Ivo Andrić és a ma gyar iro dal mat is for dí tó köl tõ, Todor Manojlović si ke rü let len nek
mi nõ sí tet te Nastasijević ver ses nyel vi kí sér le te it. Andrić sze rint: „A nyelv kér dé se
an nál az író nál a leg si ke rül tebb, aki nél ez a kér dés fel sem me rül. Meg ol dott.
Nastasijevićnél tra gi kus eset rõl van szó.”11 Gojko Tešić ezt úgy ér tel me zi, hogy
Nastasijević köl té sze te a ko rai hú szas évek mo dern szer zõ it meg osz tot ta azok ra, akik
meg ta gad ták az avant gárd kí sér le te zést (Andrić, Manojlović), és akik az új köl té szet
szel le mi sé gét vál lal ták fel (Stanislav Vinaver), ám ez még min dig nem já rult hoz zá
ah hoz, hogy a fel fe dez zék Nastasijević je len tõ sé gét.12 Majd csak 1951 után in dul meg
a szer zõ szé le sebb kö rû be fo ga dá sa, ami hez hoz zá já rul tak Borislav Mihajlović és
Zoran Mišić szerb köl té sze ti an to ló gi ái, va la mint a vi lág iro dal mi ran gú szerb köl tõ,
Vasko Popa vá lo ga tás kö te te. 

Nastasijević tu da to san dol goz ta ki po é ti ká ját, kö te té nek egyet len da rab ját sem
pub li kál ta a köny ves meg je le nés elõtt fo lyó irat ok ban. A szerb szim bo lis ta tra dí ci ó -
ból a ze ne i ség gon do la tát vit te to vább, ám a nem ze ti ha gyo má nyok ra ala poz va (folk -
lór és kö zép ko ri egy há zi köl té szet). Igaz ugyan, hogy a szerb szim bo lis ták kö zül
Milan Rakićnak, Jovan Dučićnak, il let ve Si ma Pandurovićnak is van nak nem ze ti te -
ma ti ká jú, ha za fi as köl te mé nyei, ám nem ez jel lem zi az eu ro pé er, pon to sab ban fran -
ci ás irá nyult sá gú és mû velt sé gû élet mû vü ket. Ki vé telt ké pez Aleksa Šantić, aki mé -
lyeb ben kö tõ dik a szerb nem ze ti ha gyo mány hoz, a szerb ro man ti ká hoz, mint kor tár -
sai. Nastasijević mint ha az õ nem ze ti szim bo liz mu sát vin né to vább, ami kor nem a
vi té zi (junačke), ha za fi as, epi kus deseterac (tíz szó ta gos vers for ma), ha nem az asszo -
nyi (ženske) nép köl té szet dal, il let ve bal la da mo tí vu ma it és for má it gon dol ja új ra.13

Akár csak ro man ti kus elõ dei, Si ma Milutinović, Jovan Ilić, Branko Radičević, il let ve
a ké sõ ro man ti kus La za Kostić, Nastasijević is nagy elõ sze re tet tel al kot „sa ját” sza va -
kat. Ám míg Kostić a nem ze ti for mai ha gyo mányt a nyu gat-eu ró pa i val tár sít ja, ad dig
Nastastijeviæ ép pen el len ke zõ leg, csu pa olyan szót hoz lét re, amely a nép köl té sze ti,
il let ve a szerb egy há zi köl té szet min tá in ala pul. Eb bõl fa ka dó an köl te mé nyei te le
van nak ar cha iz mu sok kal, ame lyek meg akaszt ják a li ne á ris vers be szé det, ki moz dít -
ják a meg kép zõ dõ je len té se ket. A nastasijevići sza vak gyak ran ön ma guk ban is me ta -
fo rák, ne he zen ér tel mez he tõ al ko tá sok. El sõ ként Ðorđe Trifunović ké szí tett ezek bõl
egy ki sebb szó tárt Vasko Popa 1962-es vá lo ga tá sá hoz,14 utá na Novica Petković az ál -
ta la szer kesz tett kri ti kai ki adás ban,15 leg utóbb pe dig Milosav Tešić, aki össze fog lal ta
és ki bõ ví tet te az elõ zõ ek ered mé nye it.16 A Nastasijević-recepció meg osz tott ar ra néz -
ve, hogy volt-e en nek a nyel vi kí sér let nek elõz mé nye és foly ta tá sa a szerb köl té szet -
ben. Pl. Zoran Mišić, aki elõ se gí tet te Nastasijević fel fe de zé sét, ta gad ja a foly ta tás le -
he tõ sé gét.17 Újab ban vi szont vál to zott ez a meg íté lés: Novica Petković sok szem pont -
ból meg kér dõ je lez te a ko ráb bi Nastasijević-recepciót, át ér té kel te a köl tõ hely ze tét a
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szerb iro da lom tör té ne ti ká non ban. Petković sze rint Nastasijević nyel vi vál toz ta tá sai
új je len té sek le he tõ sé gét te rem tet te meg: „S ez már ele gen dõ a leg ál ta lá no sabb és
más faj ta iro dal mi stí lus jel lem zõ jé hez: esze rint Nastasijević nem vá lik kü lön, ha nem
csat la ko zik azok hoz a köl tõk höz, akik el vé gez ték az »irodalmi fordulatot« a hú szas
évek ben.”18 Petković az avant gárd köl tõk kel, Stanislav Vinaverrel és Miloš
Crnjanskival ál lít ja Nastasijevićet pár hu zam ba, az zal, hogy a szim bo lis ták hoz va ló
vi szo nyá ban még ra di ká li sabb nak tart ja az avant gárd szer zõk nél. Ép pen ezért ódz -
ko dik at tól, hogy avant gárd köl tõ nek ne vez ze Nastasijevićet. A szerb iro da lom tör té -
net különutas „neoszimbolistának” tart ja. Zoran Mušić ko ráb ban em lí tett meg lá tá sa
min den kép pen szû kí tõ, mi vel a má so dik vi lág há bo rú utá ni szerb lí ri ku sok, köz tük
Branko Miljković és Vasko Popa is szel le mi mes te ré nek tart ja Nastasijevićet, ilyen ér -
te lem ben min den kép pen be szél he tünk foly ta tás ról.

Nastasijević nem csak az ar cha i kus sza vak meg szó lal ta tá sá val, ha nem nyelv ta ni
át ala kí tá sok kal is fel hív ta az õt fel fe de zõ iro dal má rok fi gyel mét. Muharem Pervić a
kö vet ke zõ kép pen jel le mez te egy 1962-es írá sá ban Nastasijević nyel vi la bo ra tó ri u -
mát: „Nastasijević ver sé nek nincs li ne á ris, köl tõi tra dí ci ó val meg je lölt já rás mód ja;
el sõ pil lan tás ra tel je sen szét tör delt, te li disz kon ti nu i tá sok kal: fel sej lik a gon do lat,
majd el tû nik, meg in dul a lát vány, majd el vész, meg je le nik a dal lam, majd el hall gat;
a vers hul lám zik, el ön tik az al lú zi ók; a sza vak egy más sal szem ben áll nak, ám nem
kö vet kez nek egy más ra az ol va só meg ál lá sa és erõ fe szí té se nél kül; a szin ta xis meg tö -
ri a nyel vi frá zist, meg szün te ti az egy ne mû mo du lá ci ót, a fo lya ma tot, me lyet az ol -
va só oly könnyen és iz ga lom nél kül el ejt; a hang súly ok kal, a met rum mal
Nastasijević ma xi má li san di na mi zál ja a vers vo nal ve ze tés ét, a gon do la tok és az ér -
zel mek ter mé sze té hez ido mít ja azo kat a ki fe je zé sük ér de ké ben.”19 Novica Petković
ezt a nyel vi mû kö dést ál lít ja Nastastijević köl té sze té nek kö zép pont já ba, sze rin te itt
a köz lés he lyett a nyelv ke rül elõ tér be.20

Az ar cha iz mu sok és a nyelv ta ni be avat ko zá sok – a gon do lat-, il let ve a je len tés sû -
rí tés mel lett – sok szor a me ló di át szol gál ják a köl te mé nyek ben. Nastasijevićnél a ze -
ne elõbb re van a sza vak nál, a köl tõ el sõ sor ban éne kes: „Amit ma köl té szet nek hív -
nak, az pon to san a be széd és a ze nei me ló dia kö zött ta lál ha tó. Nem csak egy fok nyi -
ra, ha nem öt és tíz fok nyi ra van az ének21 a be széd tõl. Az pe dig, hogy ma lé nye gé -
ben fe lé re csök kent a tá vol ság, a de ka den cia je le, s an nak el fe lej té séé, hogy a hang
sok kal lé nye gibb a sza vak nál. (Nem da lár, ha nem dal nok!)”22 S eb ben az „ab szo lút
ze né ben” a „csend”, il let ve a „hall ga tás” is meg szó lal: „ha csak meg lett érint ve a lét,
ak kor ki kell fe jez ni akár a hall ga tás sal is, amely be szél”.23 Ez a gon do lat kí sér te ti e -
sen ha son lít Arthur Scho pen ha u er né ze té re, mely sze rint a ze ne „kép má sa az aka -
rat nak”.24 A ze ne per sze min dig is fog lal koz tat ta a fi lo zó fu so kat, így vissza me he tünk
akár az ógö rö gö kig, ám az „ab szo lút ze ne” esz mé je iga zá ból a 19. szá zad ban lett po -
é ti kus elv vé.25 Nietz sche az ógö rög „di o nü szo szi” szel le mi sé get Scho pen ha u er alap -
ján vizs gál va azt ál lít ja, hogy: „a ze ne ké pes rá, hogy élet re kelt se a mí toszt, az az a
leg je len té ke nyebb pél dá za tot, s még hoz zá a tra gi kus mí toszt – azt a mí toszt, mely
ha son la ta i val a di o nü szo szi meg is me rés rõl be szél”.26 Az „ab szo lút ze ne” esz mé je
nem csak a ro man ti kus ze ne szer zõ ket és köl tõ ket, ha nem a szim bo lis tá kat is fog lal -
koz tat ta. E. A. Poe A mû al ko tás fi lo zó fi á ja cí mû ta nul má nyá ból ki in dul va Mallarmé
lét re hoz za a „poésie pure” (tisz ta köl té szet) fo gal mát, ame lyet a ta nít vány Paul
Valéry „poésie absolue”-re (ab szo lút köl té szet) ke resz tel majd át. Az „ab szo lút köl té -
szet” a be ava tot tak köl té sze te: „Az ab szo lút köl té szet, csak úgy, mint az ab szo lút ze -
ne, ezo te ri kus: egy olyan avant gárd ügye ként je le nik meg, amely mond hat ni ál lan -
dó an me ne kül az õt kö rül fo gó ba ná lis tól.”27

Nastasijević el kép ze lé se pár hu zam ba hoz ha tó ezek kel az elõz mé nyek kel, köl tõi
kí sér le te zé se nem a sem mi bõl fa kadt. Ver ses kö tet ének nyi tó da rab ja, a Frula (Fu ru -30
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lya) már a cím mel fel ve ti a ze nei han golt sá got, a zá rá sa pe dig a nietz schei ér te lem -
ben vett di o nü szo szi tra gi kus ze né vel hoz ha tó pár hu zam ba: „Vagy ha el le beg le he -
le tem, / saj ná lod-e28 a to va tûnt tit kot?”29 Eb ben a köl te mény ben a ze ne úgy „kép má -
sa az aka rat nak”, va gyis a vi lág nak, hogy a né pi „tisz ta for rás” de rû je mel lett az el -
mú lás ra is fel hív ja a fi gyel met, s ez az am bi va len cia nem ha zud ja el a tra gé di át, akár -
csak Nietz sche fel fo gá sá ban a di o nü szo szi ze ne. 

Nastasijevićnél az „ab szo lút ze ne” az „anyai me ló di á val” (anya nyelv he lyett) s
így a kol lek tív nem ze ti em lé ke zet tel függ össze: „Ha egy nem zet me ló di a i lag (értsd:
szel le mi leg) ki kris tá lyo so dott, ak kor ná la a be széd és a ze nei me ló dia az ala pok nál
össz hang ba ke rült. […] Azt a hang zó vo na lat hí vom anyai me ló di á nak, amely a szel -
lem leg mé lyebb ré te ge i bõl fa kad, a fo gal ma kat az ele ven ki fe je zés tit kos egy sé gé be
kö ti össze. Af fek tív ter mé sze tû (a ma te ma ti kai abszt rak ció is ki fe je zõ dik ben ne,
mely tar tal maz za a sa ját dal ter mé sze té nek fo ko za ta it). Gyö ke res és kol lek tív, és mind
a mai na pig [dan-danji] a nyelv és a nyelv já rás ok ága za tá ban, egé szen az egyé ni ki -
fe je zõ dé sig össze kö tõ ként hat.”30 En nek a me ló di á nak Novica Petković sze rint
„etnopszichológiai ka rak te re”31 van, amit az ar cha iz mu sok, a lokalizmusok, nyelv já -
rá si spe ci fi ku mok ér zé kel tet nek. A kul tu rá lis min ták kap csán pe dig Petković azt ál -
lít ja, hogy Nastasijević köl té sze te a folk lór (ze nei, nyel vi és köl tõi) mel lett a ke resz -
tény misz ti kus ha gyo mánnyal és mi to lo gi kus ké pek kel, je len té sek kel is kap cso lat -
ban van.32 Miodrag Maticki pe dig fel hív ja a fi gyel met a „szláv an ti té zis” je len lé té re
Nastasijević mun ká i ban, a né pi köz mon dás ok és rejt vé nyes fej tö rõk dif fúz for mai je -
gyei át hat ják õket: „erõs szin tak ti kai pár hu za mok (a verszakon be lül és a vers szak ok
kö zött), bel sõ és kül sõ rí mek […] az is mét lés és az al li te rá ci ók hal mo zá sa.”33 Össze -
fog la lás kép pen: Nastasijević köl tõi mun ká ja fel hasz nál ja a ro man ti ka és a szim bo liz -
mus ered mé nye it, ám egy ben ezek kri ti ká ja is, mi vel a szerb ro man ti ka nem me rész -
ke dett el a ze ne olyan fel fo gá sá ig, aho vá a szim bo lis ták igen, vi szont a szerb szim -
bo liz mus leg több al ko tó ja mind ezt nyu gat-eu ró pai min ták alap ján tet te meg, meg fe -
led kez vén a nem ze ti sa já tos sá gok ról. Radomir Konstantinović sze rint Nastasijević
mind ezek bõl egy ide gen köl tõi nyel vet ho zott lét re, mely nek me ló di á ja ko ránt sem
azo nos a fel dol go zott nem ze ti ha gyo má nyé val: „Nastasijević sem lel te meg a ha zai
dal la mot, ha nem csak az átok föld je ato ná lis to na li tá sát, a kor társ vi lág szel le mé nek
sö tét atonalitását, s a zárt törzs höz va ló ál mo dott vissza té rés he lyett a nyi tott »világ«
ir ra ci o na li tás ára (s ve le a köl té szet re) ta lált.”34

A ze ne for dít ha tó sá ga

Mind ezek után ki vi lág lik, hogy kü lö nö sen ne héz fel ada ta van Nastasijević mû for -
dí tó já nak. A nyel vi, nem ze ti ar cha iz mu sok, lokalizmusok sa já tos sá gá nak pon tos ér -
zé kel te té se le he tet len fel ada tot je lent. És nem akár mi lyen köl tõi hoz zá ál lást, ha nem
a Nastasijević-féle „ab szo lút ze né re” va ló ér zé keny sé get: „Hall gat ván az is me ret len
nyel vet, egy re job ban hall juk a me ló di á ját (kö vet ke ze te sen, a leg ke vés bé a ve lünk
szü le tett re va gyunk fi gyel me sek.) […] A sza valt és az ol va sott köl té szet nem ha tol a
sa ját nyel vé nek ha tá ra in túl, ak kor sem, ha a vi lá gon lé tez nek mû for dí tók; csak az
éne kelt nek s nem a for dí tott nak nyíl na meg az út ide gen szí vek be.”35 Ez ha son lít
Weöres Sán dor a Tel jes ség fe lé cí mû mû vé nek azon gon do la tá hoz, hogy a bel sõ ze ne
hal lá sa mi att ér de mes ide gen nyel ven ver set ol vas ni.36 Ta lán nem vé let len, hogy Ács
an to ló gi á já ban Weöres az egyik Nastasijević-fordító. A gaz dag for ma kul tú rá val bí ró
Ács tól, il let ve Do mon kos tól sem állt tá vol a ze nei han golt ság a köl té szet ben. Ér de -
mes ki emel ni Ács Nastasijevićrõl szó ló élet raj zi jegy ze té bõl né hány gon do la tot:
„meg kö vült ar cha i kus konst ruk ci ók ból és folk lo risz ti kus ra ri tá sok ból olyan nyel vi
mé di u mot te rem tett, amely egy so ha sem hal lott õs nyelv be nyo má sát kel ti, s már
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hang zá sá ban hord ja misz ti kus lé nye gét. […] sza vai szó gyö kök, gon do la tai gon do lat -
ma gok, ver sei vers vá zak.”37 Ács rö vid jegy ze té bõl ki tû nik, hogy tisz tá ban volt a hat -
va nas évek be li Nastasijević-recepcióval, a vers váz ként va ló fel fo gá sa pe dig önál ló
meg lá tást su gall. Kér dés per sze, hogy ez mennyi re be fo lyá sol hat ta Weöres, il let ve
Do mon kos Nastasijević-értelmezését és mû for dí tá sát. Bá nyai idé zett Ács-ta nul má -
nyá ban azt ál lít ja, a for dí tás elem zé se kor min den kép pen ér de mes fi gye lem be ven ni
eze ket a kis „mikroesszéket”, aho gyan a for dí tó köl tõk élet mû ve ér tel me zé se kor a
mû for dí tá so kat. Most el sõ sor ban Do mon kos Ist ván egy rep re zen ta tív mun ká já ra
össz pon to sí tunk: a mû for dí tás mi lyen mér ték ben õriz te meg az ere de ti vers po é ti kai
je gye it, van nak-e kap cso ló dá si pon tok, le het sé ges pár hu za mok Nastasijević és Do -
mon kos ze ne fel fo gá sa kö zött.

I. Trag

A Nyom (Trag) cí mû vers Nastasijević kö te té nek Bdenje (Vir rasz tás) cik lu sá ban je -
lent meg. Tanja Popović az egész kö te tet a kö zép ko ri köl té szet ha gyo má nya alap ján
ér tel me zi: mind egyik cik lus ki lenc köl te ményt tar tal maz, aho gyan a bi zán ci s en nek
alap ján a szerb pra vosz láv is ten tisz te let ká non ja azt elõ ír ja. A kö zép ko ri köl té szet
jel leg ze tes sé gei meg mu tat koz nak az ar cha i zá ló for mai, gram ma ti kai, sti lá ris esz kö -
zök hasz ná la tá ban is. Sze rin te a Vir rasz tás cik lus ver se i nek alap ját a val lo má sos
imák ké pe zik.38

A Nyom – az imá hoz ha son ló an – meditatív da rab, te li kérdõmondattal, a transz -
cen dens vá lasz irán ti só vár gás fo gal ma zó dik meg a so ra i ban. S mi u tán vá lasz nem
hang zik el, az a be nyo má sunk tá mad, hogy a köl te mény a sza vak kal mond ha tó ság ha -
tá rá ig jut el, s az el hall ga tás utá ni pil la na tok ra bíz za a vá lasz adást. A köl te mény egy
ál la pot ref le xi ó já val in dul: „Čudno li me slobodi ovo, / čudnije li veza.”39 (Mily cso -
dá san sza ba dít fel ez, / mennyi re még cso dá sab ban / fur csáb ban meg köt.) Do mon kos
már eb ben az el sõ vers szak ban él ap ró mó do sí tá sok kal: „Mily cso dá san ol doz, / még
fur csább ka pocs.”40 A vál toz ta tás a „čudno” ’csodásan’ szó ban ér he tõ tet ten, mely a
vers kez dõ sza va ként és az is mét lés gya nánt hang sú lyos sze re pet kap. Az is mét lés kü -
lö nö sen fon tos, mi u tán a kö zép ko ri zsol tár köl té szet egyik alap esz kö ze. A két mon dat -
rész szer ke ze te meg egye zik, a fo ko zás ra épül, a han gok is mét lõ dé se a vers ze ne i sé gét
erõ sí ti fel. Az is mét lés a „li” kér dõ szót is érin ti, s ez zel a vers alap szi tu á ci ó ját a kér -
de zés re he lye zi. Az ere de ti mon dat ar cha i ku san hang zik, ezt a hát ra ve tett ál lít -
mánnyal éri el. Do mon kos a „cso dá san” szót nem is mét li meg, he lyet te szi no ni mát
hasz nál, a kér dõ szót is csak egy szer al kal maz za, a hang is mét lést vi szont rész ben meg -
tar tot ta (cso dá san, fur csább, ka pocs). Összes sé gé ben azon ban nem min dig kö vet te az
ere de ti sti lá ris je gye it: az is mét lés rész ben meg van ugyan, ám az azo nos han gok ból
fa ka dó ze ne i ség és ima sze rû ség hal vá nyabb lett. A má so dik vers szak vissza adá sa már
pon to sabb; ere de ti ben: „Buknem u tebi, vreo se ulivam, / jeza je ovo, oh, jeza.” Do -
mon kos nál: „Lob ba nok ben ned, el öm lök for rón, / a bor za lom ez, ó, a bor za lom.” Az
ere de ti el sõ sza va szin tén az exp lo zí vá val in dul, s Do mon kos ezt ki vá ló ér zék kel ad -
ta vissza, a foly ta tás is te li ta lá lat, nem csak tar tal mi lag, ha nem for ma i lag, az „l” be tûk
hang zá sá nak meg szó lal ta tá sa szem pont já ból is. A rím szer ke zet né mi vál toz ta tás sal
ugyan (tisz ta rím bõl asszo nánc lett), de meg õr zõ dött: ka pocs (1. vers szak vé ge) és bor -
za lom (2. vers szak vé ge). Az ero ti kus asszo ci á ci ó kat kel tõ el sõ sor ra el len té tes ér zés
kö vet ke zik, a bor za lom: a for ró ság a hi deg rá zás sal ve gyül. Ezt azon ban úgy is ér tel -
mez het jük, mint ha a hir te len lob ba nás át csap na az el len té té be: a kez de ti fel lán go lás
ha mar ki hûl. Utá na már csak a nyom ma rad, amint a foly ta tás ból is ki de rül: „I trag
putanjama tvoj, / pa me pa li.” Do mon kos vál to za tá ban: „S nyo mod a já ra to kon, / és
éget.” Az ere de ti „putanja” ös vé nye ket, il let ve pá lyá kat je lent, Do mon kos ezt szi no ni -32
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má val ad ja vissza, a „já ra to kon” szó ban az „o”-k ál tal ki vá ló an érez ni az ere de ti hang -
is mét lé se it (ott a „t” és az „a” han gok va ri á lód nak). Do mon kos az ere de ti szo kat lan
gram ma ti kus szer ke ze tét is hû en kö vet te. A szerb ben a hang is mét lés is szá mít: „pa
me pa li”, a két pa-ra a ma gyar ban „és éget”, va gyis a két „é” vá la szol, ilyen szem pont -
ból Do mon kos meg ol dá sa tu da tos vá lasz tás nak bi zo nyul. A ne gye dik vers szak ta lán
ma gya rá za tot ad ar ra, mi ért hasz nál ta Do mon kos az el sõ ben a „cso dá la to sab ban” he -
lyett a „furcsábban”-t. Az ere de ti: „A čudno zastrepi srce, / a studim.” A ma gyar ban:
„Ám a szív fur csán ret ten, / ám resz ke tek.” A szerb ben a szív ret te né se „fur csa”, no -
ha a „čudno” az el sõ „cso dá sat” is mét li meg. Do mon kos nál a „fur csán” „á”-ja az „ám”-
ra vá la szol, a szerb ben ez ugyan csak el len té tes kö tõ szó, s a hang is egye zik („a”). A
„fur csán retten”-ben szin tén is mét lõ dõ han go kat hal lunk, az „r”-eket. A szer ben is
„r”-eket ta lá lunk, va la mint „e”-ket, a „čudno” „u”-jára és „d”-jére a má so dik sor ban a
„studim” „u”-ja és „d”-je vá la szol. A ma gyar ban a hang is mét lés még nyil ván va lóbb:
ret ten – resz ke tek. Do mon kos a „fur csán” meg is mét lé sé vel tar tal mi lag szo ro sabb meg -
ol dást vá lasz tott, és je lez te az el sõ és a má so dik vers szak is mét lés sze rû össze tar to zá -
sát. Ezt az össze tar to zást a rím szer ke zet vi szony la gos meg õr zé sé vel is ér zé kel te ti. Az
ere de ti tisz ta rí mét (studim-budim) meg tar tot ta, ám a sor ren det át ala kí tot ta, nem a
vers szak ok utol só sza va it hoz ta rím hely zet be, ha nem a ne gye dik vers szak utol só sza -
vát az ötö dik vers szak el sõ so rá val pá ro sí tot ta (resz ke tek – öl he tek). És vál to zás is van,
új rí met is al ko tott: a ne gye dik vers szak el sõ so rá nak vé gét az ötö dik vers szak má so -
dik so rá nak vé gé vel csen get te össze (ret ten-kel tek). 

Az ötö dik vers szak ban fel erõ sö dik a má so dik ban ér zé kel te tett ero ti kus asszo ci á -
ció: „Ljubeći šta li to ubijam, / šta li bu dim?” Do mon kos pon tos vál to za tá ban: „Csó -
kol va mit is öl he tek, / mit kelt he tek?” Az ere de ti ben az el sõ sor ban fel tû nõ az „u” han -
gok szó eleji is mét lõ dé se, a kö vet ke zõ sor ban ugyan csak szó eleji for má ban ta lál ko -
zunk ve lük. Do mon kos nál nincs meg ez a hang ál ta li össze tar to zás, ám a mód be li se -
géd ige rag ja a csó kot össze kö ti a gyil kos ság gal, il let ve a meg ter mé ke nyí tés sel (kel tés
mint szü le tés). A szerb ben új ra fel buk kan a „li” kér dõ szócs ka az el sõ vers szak után,
Do mon kos már az el sõ vers szak ban sem hasz nál ta a kér dõ sza vak is mét lé sét. A szerb
kér dõ szót nem is le he tett vol na pon to san vissza ad ni, ugyan is a szerb „li” több ér te -
lem ben mû köd het. A kö vet ke zõ, ha to dik verszak a má so dik és a har ma dik tûz mo tí -
vu mát va ri ál ja to vább: „Jer i pepeo će vetri razneti, / a nema razrešenja.” Do mon kos
tar tal mi lag pon tos: „Mert a ha mut is sze lek széj jel szór ják, / s nincs fel ol do zás.” For -
ma i lag is kö ve ti az ere de tit, az „e” han gok ná la is már az el sõ szó tól gya ko ri ak, az pe -
dig, hogy a „ha mu”-ban nincs „e” hang (szem ben az ere de ti „pepeo”-val), ar ról a leg -
ke vés bé sem te het a mû for dí tó. A prob lé ma in kább a má so dik sor ban je lent ke zik,
ugyan is a „razrešenja” az el sõ sor zá ró sza vá ra, a „razneti”-vel tar to zik össze, Do mon -
kos nál itt „széj jel szór ják” – „fel ol do zás” sze re pel. Míg Nastasijević rend ha gyó mó don
hasz nál ja a fi gu ra etymologicát, nem egy más után, ha nem egy más alatt lé võ sza vak
ál tal, ad dig Do mon kos a ron tott rí met idé zõ zá rást vá laszt ja. Nem is tu dott vol na tar -
tal mi lag meg fe lel ni, amennyi ben a ze ne pon tos le kot tá zá sá ra fi gyel. Az ered mény ha -
son ló lett az ere de ti hez: úgy tû nik, Do mon kos a ma xi mu mot hoz ta ki a sa ját vál to za -
tá ból. Eset leg al li te rá ci ó val él he tett vol na: a „széj jel szór ják” alá „sza ba du lás”-t ír ha -
tott vol na, ám a ron tott asszo nánc (széj jel szór ják – fel ol do zás) job ban jel zi a prob le -
ma ti kus össze tar to zást. A „fel ol do zás” meg ol dás azon ban nem lett rím hí vó szó,
ugyan is az ere de ti vál to zat há rom vers sza kot tart össze tisz ta rí mek kel a „razrešenja”-
ra vá la szol va: razrešenja – stvorenja – obnaženja, Do mon kos nál csak az utób bi ket tõ
ke rül – asszo nán cok kal – rím hely zet be (fel ol do zás – fe ne ket len ség ben – mezte-
lenedésben), aho gyan az a kö vet ke zõ vers szak ok elem zé sé bõl ki de rül. 

A he te dik vers szak a fel ol do zás nél kü li ál la pot kö vet kez mé nyét fes ti le: „Tonu
bez potonuća, / bez dna u nalaženju, / bez dna se izgube stvorenja.” Do mon kos tar -
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tal mi lag pon tos, pusz tán for ma i lag van nak ap ró dif fe ren ci ák: „És süllyed nek vég te -
len / a fe ne ket len le lés ben, / el vesz nek az élõk a fe ne ket len ség ben.” A szerb ben a
„bez” elöl já ró szó az el sõt le szá mít va a so rok ele jén sze re pel, Do mon kos nál ez fosz -
tó kép zõk kény sze ré bõl adó dó an nem le het a sor ele jén. A han gok gya ko ri sá gá nak ze -
né je vi szont „stim mel”. Az el ve szés, a süllye dés, a fe ne ket len ség az ál tal is ki van
emel ve, hogy há rom so ros vers szak ról van szó az ed di gi két so ro sok hoz ké pest. Mint -
ha ezen a pon ton vé get is ér ne a köl te mény gon do la ti sá ga, mert a fenn ma ra dó há -
rom vers szak az elõ zõ ek va ri á ci ó ját tar tal maz za. A kö vet ke zõ, nyol ca dik vers szak a
har ma dik mo tí vu ma it dol goz za új ra: „I tragom kuda sagoreli /sve bolnija su obnažen-
ja.” Do mon kos nál: „S mer re ham vad tak a nyo mon, / egy re több fáj da lom a mezte-
lenedésben.” A ma gyar ér zé kel te ti az ere de ti szo kat lan, ar cha i zá ló gram ma ti kai szer -
ke ze tét (a „su” lét ige csak a má so dik sor ban hang zik el), a kü lönb ség ab ban áll, hogy
a szerb „bolnija” han ga la ki lag job ban il lesz ke dik az „obnaženja”-hoz, mint a „fáj da -
lom” az „e”-kel te le tö mött „meztelenedésben”-hez. Amennyi ben a „fáj da lom” he lyén
eset leg „seb” van, ak kor hang zá si lag szo ro sabb len ne az össze tar to zás. Ugyan ak kor
tar tal mi szem pont ból nincs ki fo gá sol ha tó mó do su lás. A nyol ca dik vers szak vissza -
hoz ta az ero ti kát, ám már az elõ zõ vers szak ban ki fej tett eg zisz ten ci á lis el ha gya tott -
ság gal: a mez te len ség töb bé nem ár tat lan, mint a gye rek kor ban vagy a „tisz ta”, pa ra -
di cso mi lét ben, ha nem fáj da lom mal, elveszettségérzéssel pisz ko ló dott be. A kö vet -
ke zõ, ki len ce dik vers szak ezt a gon do la tot erõ sí ti fel, a má so dik vers szak rész be ni s
a ne gye dik tel jes meg is mét lé sé vel: „Vreo se ulivam, / a čudno zastrepi srce, / a
studim.” Mi u tán Do mon kos mun ká já nak ezek a fény pont jai, az adott vers szak meg -
szó lal ta tá sa ki vá ló nak tû nik: „El öm lök for rón, / ám a szív fur csán ret ten, / ám resz -
ke tek.” A zá ró ki len ce dik és ti ze dik vers szak a má so dik rész be ni, il let ve a ne gye dik
és az ötö dik vers szak tel jes meg is mét lé se, a mó do sí tott rím szer ke zet tel együtt. Itt a
sze re lem, a meg ter mé ke nyí tés gyil ko lás sal ke rül pár hu zam ba, ám most már az zal a
je len tés több let tel, hogy a gyil ko lás, a má sik kal szem be ni el len sé ges ke dés az eg zisz -
ten ci á lis el ide ge ne dés, el ha gya tott ság kö vet kez mé nye. Do mon kos ezt már evi den ci -
a ként ke ze li, mi u tán az utol só vers szak kal (mely az ötö dik vál to zat lan meg is mét lé -
se) – az ere de ti hez ké pest – a kér dõ je let pont tá ala kít ja, s ez ál tal ki je len tés sé vá lik a
kér dés, ami mint ha a vá lasz ke re sé sé nek hi á ba va ló ság ára ref lek tál na. 

Át hal lá sok

A két kö te tes Nap ja ink éne ke an to ló gi á ban Do mon kos nem csak Nastastijević-
verseket for dí tott. A szerb szer zõ je len tõ sé gét töb bek kö zött az is jel zi, hogy a töb bi -
ek hez ké pest elég sok köl te ménnyel sze re pel a vá lo ga tás ban. Do mon kos nak – né -
hány eset tõl el te kint ve – si ke rült tar tal mi lag és for ma i lag pon tos mû for dí tá so kat ké -
szí te ni. Mun kái jól tük rö zik Nastastijević bo nyo lult po é ti ká ját. Bi zo nyos ré szek nél
sza ba don járt el, ám az ér tel me zé se nem ve ze tett ön ké nyes át ala kí tá sok hoz. A pon -
tos for dí tás el len té te ezek ben az ese tek ben nem a pon tat lan ság, ha nem az ér tel me -
zés sza bad sá gá ból fa ka dó át köl tés. A ze ne, az el hall ga tás, a szo kat lan gram ma ti ka
Do mon kos nál is meg je le nik, ilyen szem pont ból át hal lá sok ról be szél he tünk, és sem -
mi eset re sem után zás ról. Ba jos len ne úgy nyi lat koz ni, hogy Do mon kos egy az egy -
ben át ve szi a for dí tott szer zõk po é ti kai el já rá sa it. Do mon kos tól tá vol állt a ke resz -
tény ség gel át szõtt po gány nem ze ti mí tosz és folk lór új já é lesz té se a sa ját köl té sze té -
ben. Radomir Konstantinović 1969-os Filosofija palanke cí mû köny vé ben fi no man
kö rül ír ja a por fé szek szel le mi sé get, amely min den na ci o na liz mus táp ta la ja, s így a
szer bé is. A Jegy ze tek (Beleške) cí mû fe je zet ben kü lön rész fog lal ko zik
Nastastijevićtyel, aki sze rin te meg idé zi a por fé szek szel le mi sé gét a fa j ra, a nem zet re
va ló hi vat ko zás sal, ám el is há rít ja ma gá tól azt a ma gányt ke res ve: „Nastasijević34
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mély sé ges el lent mon dást élt át, s úgy lát szik, ve le együtt a szerb kul tú ra ví zi ó ja is
(mi sze rint meg kell õriz ni a tör zsi ön tör vé nyû sé get a poszt tör zsi vi lág ban): egy részt
fel hí vott az »õsi dallamhoz« va ló vissza té rés re, mély sé ge sen vád ló tó nus ban haj to -
gat va a »nagyböjt és bûnhõdés« szük sé ges sé gét, rá adá sul azt ál lít va, hogy a Nyu gat
nem csak ön ma gát vesz tet te el (a Nyu gat: al kony, zu ha nás a nem lét be, a sem mi be),
ha nem a »daloló kedvét« is, mi köz ben a »nép itt [Szer bi á ban – O. R. meg jegy zé se]
még min dig ma gas fe szült ség ben dalol« (A ze ne hu ma ni zá lá sá ért, 1934), kö vet ke zés -
képp csu pán vissza kell tér ni a nép hez, hogy a szel lem vissza nyer je de rûs, sza ka dat -
la nul cso bo gó, da los ked vét, más részt azon ban õ volt az a köl tõ, aki a leg ke vés bé sem
tu dott vol na ele get ten ni en nek a kí vá na lom nak, sõt õ lett vol na az el sõ, aki egy ér -
tel mû en és alap ve tõ en vé tett vol na el le ne.”41 Konstantinović – szem ben a
Nastasijević-recepció azon vo nu la tá val, amely Nastasijevićben a nem zet pró fé tá ját
lát ja (Stanislav Vinaver, Gojko Tešić stb.) – úgy vé li, Nastasijević a pa ra do xon nyel -
vét hoz za lét re a köl té sze té ben: egy szer re a nem ze ti, tör zsi vi lág fe lé vá gyó dik, ám
ugyan ak kor el is ide ge ne dik tõ le, el ide ge ne dik an nak ra ci o ná lis, Vuk S. Karadžić ala -
pú, kol lek tív szel le mi sé gé tõl. Nastasijević köl tõi nyel vé nek nincs és nem le het kö ve -
tõ je, kö vet ke zés képp nem a kol lek tív nem ze ti esz mé nyek hír vi võ je, ha nem azok át -
ala kí tó ja, egyé ni köl tõi nyelv vé transz for má ló ja. A tör zsi fe lé va ló úton az ir ra ci o na -
li tá sig, az el ha gya tott ság ta pasz ta la tá ig jut el, amely meg oszt ha tat lan. Do mon kos ha -
son ló prob lé má kig ju tott el köl té sze té ben, csak nem a tör zsi re, nem ze ti re hi vat koz -
va. Pél dá ul a Kor mány el tö rés ben cí mû po é ma ván dor mun kás lí rai ala nya ta gad ja a
ho mo gén nem ze ti ide o ló gi á kat: „pénz nyelv zász ló / him nusz bé lyeg / el nö kön ve zé -
rek / elõ ko tor ni meg fe le lõ / ott aho va érek”, vagy: „élet frá zi sa it / em ber bõr kö tés ben
/ ad ják ki írók: / nem ze ti iro dal mak / ge ne rá li sai / én nem bír ni nem ze ti / fo gá sok erõs
sza ga”.42 A po é ma vissza té rõ ref rén je, az „én len ni” a nyelv tõl, nem ze ti iden ti tás tól
meg fosz tott élniakarás ki fe je zõ dé se, Bos nyák Ist ván sze rint: „Köl tõnk az el len-po é -
má ban s a kö tet [Át hú zott ver sek – O. R. meg jegy zé se] szá mos más ver sé ben is a bi -
o ló gi ai lé tet sze ge zi szem be a vi lág ból-ki ûzött ség té nyé vel. […] Né mi létmeleg a ki -
égett ide o lo gi kus re mény sé gek vi lá gá ban már csak a tár sa dal mi sá gon kí vül, az em -
ber élet ter mé sze ti szfé rá i ban ke res he tõ […].”43 Do mon kos köl té sze té ben több pon ton
ta gad ja a nyelv, il let ve a köl té szet hi te les sé gét az élet tel szem ben. A fi a tal Do mon kos
misz ti ka irán ti ér dek lõ dé se,44 a nyelv, il let ve a vers ta ga dá sa pár hu zam ba ál lít ha tó
Nastasijević misz ti ká já val, me lyet Radomir Konstantinović így ér tel mez: „Az ilyen
pil la na tok ban, ami kor szem lá to mást õ job ban akar ta a misz ti kát, mint a misz ti ka õt,
a misz ti ka me rõ ben a nyelv mû ve, vol ta kép pen pe dig a nyelv el le nes (kifejezésel-
lenes) aka ra té, mely ki fe je zés te len ki fe je zés re tö rek szik, el len áll a ki fe je zés fo lya ma -
tá nak, le ál lít ja a di na mi kát, be ve ze ti a má gi kus hermetizmust és ho mályt, s le he tõ -
vé te szi a kör má gi á já nak meg je le né sét.”45 Konstantinović úgy vé li, no ha Nastasijević
az anyai me ló di át ke res te, nem ta lál ta meg, a nyelv, ame lyet lét re ho zott, ide gen,
mert a ha gyo mány át ala kí tá sán ala pul, így a nem ze ti folk lór csak tö re dé ke i ben van
je len köl té sze té ben. Do mon kos for dí tá sai jól ér zé kel te tik ezt az „anya nyel vi ide gen -
sé get” (Derrida), ze nei ma gányt, a hall ga tás ex tá zi sát, az ir ra ci o na li tás sö tét tó nu sát.   

A to váb bi vizs gá lat szem pont já ból iz gal mas len ne meg fi gyel ni, ho gyan járt el a
má sik két for dí tó, Ács Kár oly és Weöres Sán dor46 a prob lé más ré szek tol má cso lá sa -
kor, s mi u tán össze ha son lí tot tuk a mód sze re i ket Do mon ko sé val, ak kor mi lyen mû -
for dí tói Nastasijević-maszkok raj zol ha tó ak ki az össze ve tés so rán. 
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rend sze ré nek szi lánk ja i val ta lál ko zunk ben nük (In: Kont ra punkt [Symposion 61–63], Vál.: Bá nyai Já nos és
Bos nyák Ist ván. Symposion Köny vek, Új vi dék. 1964).
45. Konstantinović–Radics: i. m. 213.
46. Weöres Sán dor több ver set is for dí tott Nastasijevićtõl Vujcsics D. Sztoján nyers for dí tá sai alap ján, eze ket a
Ju go szlá vi ai köl tõk an to ló gi á já ban (Mó ra, Bp., 1963) kö zöl te, né há nyu kat pe dig új ra a Nap ja ink éne ké ben.
Ezen kí vül Weöres von zó dá sát Nastasijevićhez jel zi az is, hogy a Grá di csok éne ke cí mû cik lu sá nak má so dik
da rab ja Nastastijević ige nél kü li nyelv hasz ná lat ára és mo tí vu ma i ra ját szik rá.
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ti zen ötö dik bi cik li zés

Egy hir te len öt let tõl ve zérel ve bi cik li re pat ta nok, és ne ki in du lok a vak vi lág nak.
Úti célom nincs, de cé lom van: akár hol is, de Zo li nyo mát meg ta lál ni. Órá kon át haj -
tok a hó esés ben, fé nyek jön nek ve lem szem be, és em be rek ráz zák az ök lü ket utá -
nam, de en gem sem mi nem tud ér de kel ni, csak pe dá lo zok elõ re ren dü let len. Be já -
rom az is me rõs he lye ket, a par ko kat, a li ge te ket, min den hol meg for du lok, ahol Zo li -
val együtt vol tam, ahol Zo li a ke zem fog ta, ahol Zo li a nyel vé vel csik lan doz ta a nyel -
vem, ahol Zo li vál lá ra hajt hat tam a fe jem. És tu dom, hogy ne kem van iga zam, és
nem az uram nak. Zo li van, igen is lé te zik, és nem csak én kép ze lem õt ma gam nak. És
eszem be jut, mennyi ér zel met, mennyi szép sé get, mennyi tö rõ dést, mennyi ked ves -
sé get ho zott az éle tem be. Ár kon-bok ron át vá gok, és biz tos va gyok ben ne, hogy va la -
hol meg ta lá lom. Az tán el sö té tül min den, és ami kor ész hez té rek, kék-zöld fol tok
van nak a ka ro mon és a lá ba mon, fáj min de nem, a ha jam ban tüs kék és le ve lek, sem -
mi re nem em lék szem, csak azt tu dom, hogy a ha ra pás nyom a com bo mon tõ le szár -
ma zik. A hó pely hek las san be le pik a tes tem, és las san min den fe hér lesz kö rü löt tem.

...
Azt hi szem, egy per cem ma radt, hogy ír jak. Mit tu dok ennyi idõ alatt ír ni, amit

ed dig még nem ír tam? Ta lán csak annyit, hogy sze ret lek. Pe dig sok szor le ír tam az
utób bi idõ ben, an nak el le né re, hogy nem szok tam le ír ni, és mon da ni sem, de azért
tud nod kell, hogy akár hány szor le írom, min dig új ra és új ra csak azt ér zem, hogy
tény leg na gyon sze ret lek, és így még so ha sen kit, és így ta lán már so ha sen kit nem
is fo gok sze ret ni. És itt vé ge. Kezd na gyon hi deg len ni.

el sõ bi cik li zés

Reg ge li re egy kif lit és két al mát et tem. Mi köz ben há moz tam le a gyü mölcs hé ját,
a nap fény ben meg vil lant a kés pen gé je, és egy má sod perc re vissza tük rö zõ dött ben -
ne az ar com. Oda néz tem, de hir te len nem is mer tem fel ma gam. Ma so kat dol goz tam,
ké sõ éj jel lett, mi re si ke rült min dent el ren dez nem. Es te men tem egy kört a bi cik lim -
mel, ra gyo gott rám a hold, na gyon hi deg volt, de nem fáz tam egy perc re sem. Ami -
kor a kört be fe jez tem, na gyot dob bant a szí vem, mert mint ha gon dolt vol na rám va -
la ki erõ sen. Egy pil la nat ra a han gom is meg bi csak lott, majd em lék ké pek sej let tek fel,
nem tu dom, hogy hon nan. De mély volt mind egyik, és fáj dal ma san szép. Für dés
köz ben egy ap ró tüs két fe dez tem fel a bal mu ta tó uj jam ban, az tán ad dig szo po gat tam,
amíg nyo ma nem ve szett vég leg. Teg nap éj jel egy ká pol ná ról ál mod tam, tér den áll va
kel lett imád koz nom so kat, hogy a lel kem meg nyu god jon. Asszo nyok sza lad gál tak
kö rü löt tem fe ke te ken dõk ben, és a rossz fog so ruk kal kör be vi gyo rog tak. De vé gül
csak meg me ne kül tem.
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má so dik bi cik li zés

Mi köz ben jöt tem ha za fe lé, át a he gyen, el fo gyott a le ve gõm, és meg kel lett áll nom
egy pil la nat ra. Egy fá hoz tá masz tot tam a bi cik lit, és meg in dul tam be fe lé a ren ge teg -
be, egye ne sen a sû rû jé be. Min den na gyon fe hér volt kö rü löt tem, és az ég bõl is is me -
ret len fe hér ség szál lin gó zott. Vé gig úgy érez tem, va la ki a ke zé ben tart ja a ke zem. Egy
nõi han got is hal lot tam, mint ha azt ki a bál ta vol na utá nam, hogy Zo li, Zo li, de ami -
kor hát ra néz tem, sen kit nem lát tam. Ak kor eszem be ju tott a teg na pi eset, és hir te len
ki fu tott a vér az agyam ból. El len áll ha tat lan vá gyat érez tem, hogy ma gam hoz nyúl -
jak, és így is tet tem. Dur va vol tam és ha tá ro zott. Gyor san el is él vez tem. Vé gül ma -
gam hoz ölel tem az el sõ fát, és a ned ves te nye rem a kér gé be tö röl tem. Vissza fe lé ta -
lál koz tam egy em ber rel, aki fát lop ni in dul ha tott, bó lin tot tam ne ki, de õ szó ra sem
mél ta tott.

har ma dik bi cik li zés

Éb re dés kor eszem be ju tott egy mon dat, azu tán egész nap azt is mé tel get tem. A nõ -
ket sze re tem, min dig is a nõ ket sze ret tem, ezt mon do gat tam, pe dig nem is em lék -
szem, mi kor vol tam utol já ra nõ vel. Va gyis én igen, de a tes tem már nem. Reg ge li re két
al mát és egy kif lit et tem. So ká ig néz tem a kés pen gé jét, és moz gat tam le-fel az ar com
elõtt, de nem tud tam el dön te ni, bar ná nak vagy zöld nek lát szik-e ben ne a sze mem.
Idõ ben be ér tem a kli ni ká ra, pe dig kerülõ úton men tem, pont szem besü tött a nap, és
el káp ráz ta tott a fé nye. A vi zit elõtt még volt idõm vé gig néz ni az ágya kon. Teg nap elõtt
egy fi a tal nõt hoz tak be, kék-zöld fol tok kal volt te le a tes te, és már annyi ra át fa gyott,
hogy alig le he tett éle tet le hel ni be le. A pro fesszor több ször is meg vizs gál ta, ké sõbb
egy is me ret len or vos is meg je lent, és mi u tán hossza san kon zul tál tak, úgy dön töt tek,
leg jobb lesz, ha le kö tö zik. So ká ig áll tam az ágya mel lett, va la hon nan is me rõs nek tûnt
az ar ca. Szé pek le gye nek az ál ma id, csak ennyit sut tog tam ne ki vé gül.

ne gye dik bi cik li zés

Egész nap egy ré gi csa lá di al bu mot né ze get tem. Pró bál tam is me rõ sö ket fel fe dez ni
a ké pe ken, de sen kit nem ta lál tam. Ami kor csuk tam be az egyik ut cá ra né zõ ab la kot,
a ki tört üveg da rab meg vág ta az uj jam. Fi gyel tem, ma rad nak-e utá nam vér nyom ok,
de a hó fe hér ma radt. A ker ti hin tá ra is fe lül tem, és szót la nul hin táz tat tam ma gam
per ce kig. Na gyon jó volt, egy cso mó em lék az eszem be ju tott. Ma to vább néz tem az
is me rõs nek tû nõ nõt a kli ni kán, és mi köz ben ta kar tam be a mez te len tes tét, vé let le -
nül a bal mell bim bó já hoz ért a ke zem.

ötö dik bi cik li zés

Csak áll tam, és néz tem moz du lat lan. Nem mer tem hoz zá ér ni, olyan gyö nyö rû
volt a tes te, és at tól is fél tem, ha meg érin tem, szer te fosz lik, mint egy to va tû nõ álom.
Csak gon do lat ban in dult el a nyel vem. A köl dö ké nél kezd tem. Las san kö röz tem a
göd röcs ké ben, majd a szé lét is kör be nyal tam. Mind na gyobb és na gyobb kö rö ket jár -
tam be, az egész ha sát be ka lan doz tam. El mond ha tat la nul bár so nyos volt a bõ re, és
mint ha csil lám por ral szór ták vol na be, ap ró, édes kis szem csék ra gad tak a nyel vem
he gyé re, ahogy ha lad tam kör be-kör be. Vé let le nül a bal mell bim bó já hoz ért a ke zem,
a job bat pe dig a szám mal csik lan doz tam. Me leg ség ön töt te el a mel lét, a bim bók pe -
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dig duz zad ni kezd tek. A fo ga im mal rág csál tam õket. Pró bál tam mi nél fi no mab ban
ha rap ni, ne hogy fáj dal mat okoz zak. Érez tem, hogy a ke zem meg in dul a ha sán le fe -
lé, ami kor meg nyi kor dul az aj tó, ki nyi tom a sze mem, és tu dom, hogy el kell tûn nöm,
de azon nal.

ha to dik bi cik li zés

És a hó to vább esett. Be ta kart las san min dent, a ke rék pár nyo ma it is mö göt tem,
ezért sû rûn hát ra néz tem, mert fél tem, so ha töb bé nem ta lá lok vissza oda, aho va sze -
ret nék. A te me tõ ka put ré gen nem nyit hat ta meg sen ki, rozs dás volt a ki lincs is, a ke -
rí té sen ke res tem egy rést, azt lép tem át, hogy be jus sak. A bi cik lit ott hagy tam a föl -
dön, úgy sem járt ar ra sen ki. Nem akar tam fél ni, és nem is fél tem. Ar ra gon dol tam,
az élõk közt vi dá mabb a tánc, mert lé pek egyet bal ra, hogy az tán lép hes sek jobb ra
is. Mi sem egy sze rûbb. A hol tak tán ca vi szont szimp lán la zább, tök mind egy, hogy
mer re há nyat lépsz. Ar ra gon dol tam, nem mond tam el, mert nem tud tam, ho gyan
mond jam, hogy egy szer ag gó dás ból át bi cik liz tem egy egész éj sza kát fagy ban és hó -
esés ben. Lám pám sem volt, or dí toz tak is rám a ko csi sok. De most nem tud tam, mer -
re in dul jak, így csak ál mat la nul fo rog tam. A te me tõ vé gé ben meg ta lál tam a sírt, amit
ke res tem, de név már nem volt raj ta: le ko pott a hosszú évek alatt.

kö zös bi cik li zés

Csak rit kán ju tok el a zó ná ba. Ma vi szont be ju tot tam, és majd nem bent is ma rad -
tam. Egy ha tal mas vi rá got lép ked tem ne ked a hó ba, így lett be lõ le hó, vi rág. Meg néz -
tem fe lül rõl is, ha bár tud tam, ne he zen fo gok vissza ta lál ni az idõ ben. Ahogy lép ked -
tem, egy szer csak mel let tem sé tál tál a fe hér ség ben. Fog tad a ke zem. Út köz ben lát -
tunk egy hol lót és egy ha lott ku tyát, a ku tya fe jét már fé lig me get ték a ró kák. Hall -
gasd a csön det, sut tog tam, és te hall gat tad. Ké sõbb ta lál tam a zse bem ben egy le ve -
let, ami ben azt ír ta, az an gya lok a tö ké le te sek, és nem mi, a hi bát la nok. Meg is mer -
tem, a né ger pap kéz írá sa volt. Ami kor ki ér tünk a zó ná ból, az út vé gén ott állt a bi -
cik link, amit már rég el ve szett nek hit tem.

nyol ca dik bi cik li zés

Egész nap az ágyad mel lett ül tem, és néz te lek. Rá jöt tem, hon nan is mer lek. Mi u -
tán vé let le nül a mell bim bód hoz ért a ke zem, a bal te nye rem be fog tam a bal, a job ba
a jobb mel led, és min den meg vi lá go so dott. Mond tam, hogy el fo gok té ved ni az idõ -
ben, és így is tör tént. Sok min dent nem ér tet tem kö rü löt tem. Az em be rek is me ret len
nyel ven be szél tek, azt mond ták, zip, fájl, ímél, szkájp, por nó film. De ahogy el né zem,
bu ták ezek a dok to rok, egész nap hoz zád sem ér nek, csak a vil lo gó ké pe ket né zik egy
fa lon, ezért te csak ne kem higgy, itt va gyok mel let ted, és most már min dig itt is ma -
ra dok. Ami kor a comb ja id kö zé tet tem a ke zem, egy pil la nat alatt ned ves lett min de -
ned és min de nem, meg sem kel lett moz dul nom, hogy él vez ze lek. El al vás elõtt a bi -
cik li zés te ker vé nyes múlt já ból ol vas tam föl ne ked rész le te ket, de az tán még sem
alud tam, ha nem to vább néz te lek.

ki len ce dik bi cik li zés

Az éj sza ka a kö vet ke zõ le ve let tûz ték a kor má nyom ra:
„Már há rom nap ja nem ír tam ne ked, Ked ve sem. Em lék szel? Ész re vet ted? Itt ülök

az ágyad mel lett, és csak fi gyel lek. Né zem, ahogy al szol. Ja. És köz ben meg fej tet tem40
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a rejt vényt: ha bal ke zem mel fo gom a bal, és jobb ke zem mel a jobb mel led, ak kor
nem biz tos, hogy ke reszt ben áll nak a kar ja im. Le het, hogy mö göt ted ál lok, és tar ta -
lak. Fog lak. És ve led együtt nem esem le én ma gam sem. Sze ret lek.”

Sze re tem.

ti ze dik bi cik li zés

Ami kor fel éb red tem, és meg kér dez ték, hogy hív nak, ál lí tó lag azt mond tam:
Szoltán, Tö rök Szoltán. Mást is me sél tek, szé pet is, és ke vés bé szé pet. Be les tem a le -
pe dõ alá, se be ket lát tam a tes te men, és a bõ röm is öre ge dett jó né hány évet. Kér dez -
tek még mást is, de én sem mi re nem em lé kez tem. Ké sõbb jött hoz zám egy em ber, aki
csak annyit mon dott: ha el men tél, ak kor ha za se gye re már töb bé.

ti zen egye dik bi cik li zés

Ahogy jön nek vissza az em lé ke im, sok min den eszem be ju tott. Töb bek közt az is,
hogy volt egy szer va la kim, akit el vesz tet tem. Az is eszem be ju tott, hogy van egy
uram, aki az az em ber. Egy szer ez az em ber ránk nyitott, te ép pen raj tam fe küd tél,
és han go san szu szog tál. De úgy lát szik, nemcsak szá munk ra szû nik meg olyan kor a
kül vi lág, ha nem for dít va is igaz, mert a fér jem úgy jött be, és úgy ment ki a szo bá -
ból, mint ha mi ket ten ott sem let tünk vol na. Pe dig tu dom, hogy ott vol tál, a ka la pod
le tet ted a szék re, a szok nyám meg a nya ka mig emel ted, és én már at tól a gon do lat -
tól el él vez tem, hogy ha ma ro san belémhatolsz.

ti zen ket te dik bi cik li zés

Ma egész nap az aj ta ját ka pir gál tam, hogy been ged jen, de õ még csak nem is vá -
la szolt. Az ab la kok sö té tek vol tak, de tud tam, ha van bent va la ki, ak kor az hall ja a
han gom. Egy pil la nat ra azt hit tem, az egész bõl sem mi nem volt igaz, és min dent
csak kép zel tem, de ezt nem hit tem, mert nem hi het tem.

ti zen har ma dik bi cik li zés

Volt ná lam a Dok tor úr, és azt mond ta, Tö rök Zo li nin csen, nem lé te zik, ne hig-
gyek ben ne. Vagy ha úgy gon do lom, még is, bi zo nyít sam be a lé te zé sét, és azt is, hogy
sze ret. Gon dol kod tam, de nem ta lál tam bi zo nyí té ko kat. A Dok tor úr meg nyu go dott,
azt mond ta, szed jem az or vos sá go kat, majd el ment, és ma gam ra ha gyott. So ká ig ül -
tem szót la nul, és meg ál lás nél kül sír tam. Ar ra gon dol tam, nincs a vi lág ban az a szo -
mo rú ság, ami nem sza kadt rám egy pil la nat alatt. Estélig be sem gyúj tot tam, fény
nél kül ül tem a hi deg szo bá ban, amíg be nem sö té te dett. Ak kor ko pog tak az ab la kon,
ki dug tam a fe jem, és ahogy Zo li sze mé be néz tem, tud tam, ne ki nem kel le nek bi zo -
nyí té kok.

ti zen ne gye dik bi cik li zés

Fogsz?
Fog lak.
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o kan tar to zunk Bo ri Im ré nek – nem
csak a ta nít vá nyai. És nem csu pán a vaj -
da sá gi (a dél vi dé ki, a volt ju go szlá vi ai)
ma gyar iro da lom, ha nem a 20. szá za di,

21. szá zad ele ji tel jes ma gyar iro da lom, min de -
nek elõtt az iro da lom tör té net. A sze mé lyes tar to zá -
sok ról, ta lál ko zá sa ink, több év ti ze des ba rát sá -
gunk, né ha vi tá ink em lé ke i rõl az új vi dé ki Híd ban,
1999 de cem be ré ben, Bo ri 70. szü le tés nap ján meg -
pró bál tam könnye dén ír ni (Ábé cém B be tû jé hez:
Ba logh, Barta, Bo ri és a töb bi ek), ami vel ko ránt sem
tud tam le az adós sá got; nem olyan do log ez per sze
(a ba rát ság kü lö nö sen), ami va la mi kor is csak úgy
„le tud ha tó”. Most vi szont a Bo ri-ta nít vány Bá nyai
Já nos, a már ugyan csak het ven éves ki vá ló iro da -
lom tör té nész könyvét* kéz hez vé ve itt az al ka lom,
hogy a kö zös nek tar tott örök ség szak mai, egész
pon to san iro da lom tör té ne ti (az in téz mény szer ve -
zõ in túl mu ta tó) ré szé rõl a Ko runk ban is szól junk;
an nál is in kább, mert az 1969. má ju si el sõ köz vet -
len ta lál ko zás óta a mi fo lyó ira tunk és a Híd ki -
mond va vagy ki mon dat la nul amo lyan test vér lap -
pá vált – az ak ko ri ha tó sá gok gya nak vá sa, a bel -
ügyi meg fi gye lés el le né re. És a kis- vagy nagy test -
vér mun ka tár sai, szer kesz tõi rend re meg szó lal tak
itt és ott, ter mé sze te sen Bo ri Im re is a Ko runk ban.

Hogy in nen kezd jem (a tel jes ség igé nye nél -
kül): Bá nyai Já nos az egyik vaj da sá gi Bo ri-elõd,
Szenteleky Kor nél mun ká ját fel mé rõ mo no grá fia
is mer te té sé hez fû zött füg ge lék ben ki tér a rit ka val -
lo má sos, „ön arc kép sze rû” Bo ri Im re-szö ve gek
egyi ké re, amely tör té ne te sen a Ko runk ban lá tott
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A fel nö vés, a fel nõtt ség
iro da lom tör té ne ti 
do ku men tu ma it hagy ta
ránk Bo ri Im re – eze ket
ve szi szám ba 
Bá nyai Já nos...

KÁN TOR LA JOS

BO RI IM RÉ RÕL – 
BÁ NYAI JÁ NOS SAL

*Bá nyai Já nos: A fel fe de zõ. Fo rum Könyv ki adó, Új vi dék, 2009.
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elõ ször nap vi lá got; szer kesz tõi fel ké rés re ké szült, cí me nem árul ja el a sze mé lyes sé -
get (Tu dat több let vagy iden ti tás. 1994. 1.), ho lott túl a le vél for mán, önéletrajzi-
ságában és kor ér tel me zé sé ben igen is vál lal ja a szub jek ti vi tást, no ha egé szé ben iga -
zo dik a Ket tõs iden ti tás cí mû lap szám kon cep ci ó já hoz: nagy nem zet kö zi me zõnyt
fel vo nul tat va kér dez ni rá az iden ti tás mi ben lé té re, köl tõ tõl tu dó sig, Ki rály Lász ló tól,
Anamaria Pop tól, Su lyok Vin cé tõl, Gömöri György tõl és Kolumbán Mik lós tól Pe tõ fi
S. Já no sig és Bo ri Im ré ig, a szász Dieter Müllertõl a más aj kú be ván dor lók kér dé sét
bon col ga tó Irenäus Eibl-Eibensfeldig, a szin tén Né me tor szág ban élõ Haj dú Far kas-
Zol tán tól az „ame ri kás” ma gyar Nagy Kár olyig meg Roberto Marianiig szó lal tat va
meg hoz zánk kö zel és tõ lünk tá vo labb ál ló kat a kor e nagy prob lé má já ról. Nem kí vá -
nom fel mon da ni az ered ményt (volt-e, egy ál ta lán le het-e ilyen ügy ben ered mény rõl
be szél ni?), de annyit ide kell ír ni, hogy Bo ri Im re – ve lünk nagy egyet ér tés ben, Mé -
szöly Mik lós szel le mé ben – vál lal ta ma gyar sá gát, vaj da sá gi-ju go szlá vi ai ma gyar ként,
ám be idéz ve Mé szölyt: „Ked vem re va ló vé let len nek ér zem a ma gyar sá go mat. Vé gül
is elé ge det ten va gyok ott hon az abszurditásban… Vé gül is az em ber lét a ked vem re
va ló, igaz ság ta lan és ér té kes re mény te len ség gel együtt. Hagy ja nak bé kén a faj tám
irán ti sze re lem köd ka va ró kö ve tel mé nyé vel. Elég öreg nép va gyunk, hogy a vál la lás
eti ká já ban ta lál juk meg a fel nõtt sé gün ket.”

A fel nö vés, a fel nõtt ség iro da lom tör té ne ti do ku men tu ma it hagy ta ránk Bo ri Im re
– eze ket ve szi szám ba Bá nyai Já nos, szám ta lan ré geb bi és újabb Bo ri-könyv rõl be szá -
mo ló kri ti ká i ban, kü lön bö zõ al kal mak ra ké szült ta nul má nya i ban, be szé de i ben
(ame lyek bõl ez a kis könyv össze állt). Ter mé sze te sen a sa ját írói-iro da lom tör té né szi
cre dó ját is kép vi se li, ab ban az ér te lem ben, ahogy azt szin tén a Ko runk nak õ, már -
mint Bá nyai ki fej tet te Ki sebb sé gi író: Kö zép-Eu ró pa ván do ra cím alatt – és ami vel oly
mér ték ben egyet ér tet tünk, hogy öt ven évet át fo gó an to ló gi ánk, a Kö zép-Eu ró pa ván -
do ra cí mé be át vet tük (a má so dik fe lét). Mert hogy az a „ki sebb sé gi ség” meg le he tõ sen
bo nyo lult és el lent mon dá sos fo ga lom, er rõl Bo ri is, Bá nyai is szá mos al ka lom mal el -
mond ta vé le mé nyét. Egyéb ként ép pen a Ko runk nak kül dött szö veg ben Bo ri Im re
nem hasz nál ja a „ki sebb sé gi” szót; eh hez fû zi Bá nyai a kö vet ke zõ meg jegy zést: „ami -
nek ak kor is mer het jük fel iga zi je len tõ sé gét, ha tud juk, egész tu dós élet mû ve Bo ri
Im ré nek er rõl be szél; mû ve i ben a ma gyar ki sebb sé gi tu da tot azért épí tet te oly el -
szán tan és kö vet ke ze te sen, hogy meg szün tes se a ki sebb ren dû ség ér zé sét. Ami kor
Bo ri Im re ar ról be szél, hogy a nem ze ti iden ti tást egész éle té ben »inkább él te s ke vés -
bé gondolta«, ak kor va ló já ban a ki sebb ség bõl a sok fe lõl táp lált ki sebb ren dû sé gi ér -
zést igyek szik ki gyom lál ni, ami vel írá sa meg je le né se kor kü lö nö sen idõ sze rû volt, ha
úgy tet szik, a köz élet ele ve né be vá gott.”

Bá nyai nem csu pán a vaj da sá gi (ko ráb ban még ju go szlá vi ai, ma szer bi ai) ma gyar
iro da lom – Bo ri ál tal meg írt – tör té ne te kap csán el mél ke dik ezen a ki sebb sé gi sé gen;
hi vat ko zá sa i ban fõ ként a fel vi dé ki-szlo vá ki ai köl tõ-iro da lom tör té nész Tõ zsér Ár pá -
dot em le get ve po le mi zál az így-úgy le né zõk kel vagy ki sa já tí tók kal. „Nem elõ ször me -
rül nek fel a ki sebb sé gi (ma gyar) iro dal mak ról szó ló írá sok ban ezek a kér dé sek – ír ja
Bá nyai Já nos –, és nem ke ve sen hir de tik, hogy a ki sebb sé gi iro da lom »kinõhetõ«,
mint az érett sé gi öl töny. Lát szó lag könnyû a vá lasz, mind azok, akik »túlnõtték« a
»kisebbségi iro da lom kereteit«, a ma gyar nem ze ti (egy sé ges, egye te mes) iro da lom ba
nõt tek be le, nyil ván. A könnyû vá lasz azon ban ké telyt kelt, mert nyom ban meg le -
het kér dez ni, hol vol tak ed dig, nem a ma gyar nem ze ti irodalomban?, ha a ki sebb sé -
gi ma gyar iro dal mak a ma gyar iro da lom ré szei. Mert ha így van, hi szen alig vi tat ha -
tó an ál lít ha tó, hogy a ki sebb sé gi (ma gyar) iro dal mak – »is« nél kül – ma gyar iro dal -
mak, ak kor ez az egész »kinõtte«-kép ér tel mét vesz ti.”

Van – vagy már in kább csak volt? – egy má sik, a má sik ol dal ról, a má sik több ség
fe lõl meg nyil vá nu ló (meg nyil vá nult, kö ve te lõ en han goz ta tott) fur csa ság, igény: az
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ál lam ke re tek sze rin ti több sé gi nem zet be ke be le zõ szán dé ka. Ami má ra, leg alább is
iro dal mi lag, a mû vek nyel vé hez kö töt ten, könnyeb ben vissza ver he tõ. Ha pe dig a
„szom széd ság”, a ter mé sze tes sé vált kö zeg fe lõl kö ze lí tünk a kér dés hez, akár az in -
téz mé nyi ká rok hoz (?) vi szo nyít ha tó ha szon is vé gig gon dol ha tó. A Bá nyai-kö tet leg -
ki egyen sú lyo zot tabb, nyel vi leg bi zo nyá ra leg szebb írá sá ban (be szé dé ben), az új vi dé -
ki egye te mi bú csúz ta tó ban ol vas hat juk Bo ri Im ré rõl ezt az igaz ál lí tást: „Né meth
Lász ló in tel mét kö vet ve gon dol ta vé gig meg bi zo nyí tot ta is, hogy iro dal mi ön ma gun -
kat csak a szom széd ság tük ré ben is mer het jük meg iga zán.” Va ló ban, a nagy vi tá zó
Bo ri iro da lom tör té ne ti irá nya ab ból a kény sze rû, az egy ko ri Ju go szlá vi á val szem ben
az úgy mond szo ci a lis ta, Szov jet unió ve zet te tá bor ál tal ér vé nye sí tett (egy ko ri) em -
bar gó ból-el zárt ság ból, il let ve Nyu gat fe lé ér vé nye sü lõ nyi tott ság ból is le ve zet he tõ,
ami egy részt a ko ra be li ma gyar iro dal mi hi va ta los ság tól a vaj da sá gi a kat (is) el vá lasz -
tot ta, más részt a nyu ga ti szel le mi áram la tok fo ko zott ér vé nye sü lé sét, leg alább is be -
áram lá sát tet te le he tõ vé. És ez ko ránt sem csak a „sa ját” (ma gyar vagy akár dél szláv,
szerb, hor vát vagy szlo vén) ter més mi nõ sí té sé ben kap ha tott han got, ha nem a 20.
szá za di ma gyar iro dal mi örök ség, a „na gyok” – az oda át is el is mer tek, no meg a töb -
bé-ke vés bé ki ta ga dot tak, hát ér be szo rí tot tak – elem zé sé ben is újat hoz ha tott, a kor -
tár si ma gyar or szá gi iro da lom te kin te té ben pe dig kri ti kai önál ló sá got biz to sí tott. Így
nõtt Bo ri Im re a ma gyar avant gárd te kin télyt pa ran cso ló, út tö rõ ku ta tó já vá, így
hoz(hat)ott új szem pon to kat a Jó zsef At ti la-ku ta tás ba. (Bá nyai a leg be ha tób ban az
ide vo nat ko zó Bo ri-köny vek kel, ta nul má nyok kal fog lal ko zik.)

A Mes ter irán ti fel tét len tisz te let tel és meg be csü lés sel Bá nyai Já nos rá ta pint Bo -
ri Im re élet mû vé nek – és egész éle té nek – tu laj don kép pen meg ha tá ro zó ele mé re,
ami kor le ír ja: „Ol va sás- és írás füg gõ volt Bo ri Im re éle te.” Má sutt pe dig így jel lem zi:
„…egyformán a meg ér tés szán dé ká val ol vas ver set, élet mû vet és kor sza kot.” A ma -
nap ság az iro da lom ér tést és iro da lom ma gya rá za tot a te ó ria fe lé el to ló szak ma be li ek
ta lán el ma rasz ta lás ként ér tel me zik, én vi szont (Bá nyai Já nos sal egyet ér tés ben) nagy
po zi tí vum nak tar tom, hogy Bo ri Im re min dig igye ke zett és meg tu dott ma rad ni kö -
zép úton az el mé let és a tárgy sze rû ség kö zött.
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A tu dás a si ker kul csa mond ja

A túl élés hez meg van min de ne tek
csak az öl het meg ben ne te ket ami vel nem tud tok bán ni
mert nem mind egy hogy ezt vagy azt a gyí kot nye led le
Hogy csöppeket eb bõl vagy ab ból a for rás ból gyûj tö getsz

Itt száz szá za lé kos a pá ra tar ta lom és
kis sé rü lés is vér mér ge zést okoz
Nem har col hatsz a dzsun gel el len
mû ködj ve le együtt meg mu ta tom ho gyan

A zu ha tag pil la na tok alatt el vi het
a pen ge éles szik lák be metsz he tik bõ röd
Egyet len ki út a csúcs fe lé men ni
on nan hí vo gat ni
ahon nan lát min den ki

Át hi dal ha tat lan sza ka dé kok ra ta lál hatsz
fa rön kö kön lép ked ve ta lán át jut hatsz  
Fe let tébb in ga tag ok itt leg fon to sabb nem si et ni
ma gad mö gé nem néz ni
ma gad alá vég képp nem úgy is min den sok kal mé lyebb

Igaz át me hetsz a túl ol dal ra
mi köz ben a te rep mind me re de kebb s fo ko zó dik a me leg
Meg tart ha tod a jó ked ve det per sze
a fe lét en nek a ka to na ság nál meg ta nul tad 

A fi a tal mag vak ból vi ta mint nyer ni és ér té kes endorfint
bol dog sá got ki vál tót
A hor zso ló dá so kat jól be vált nö vé nyek kel kö töz ni
A tisz tá son meg pi hen ni fö löt tébb fon tos
az éj a dzsun gel ben gyor san le száll és kér ded ho vá tûnt min den

A tá bort idõ ben elõ ké szí te ni hogy a csú szó má szók és skor pi ók
ne okoz za nak ká oszt
A si ker kul csa a tu dás pi henj
már az el sõ fé nyek kel to vább me hetsz

Ha majd min de nen túl le szel né há nyan kik a fel hõk kö zött ül nek
akik úgy tû nik fent rõl jön nek de nem tu dod hon nan
fe léd nyújt ják a ke zü ket
Hi szen ha a dzsun gelt túl él ted 
Jó len ne mást is eset leg                                    

Vé kás Éva for dí tá sa
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Ha is ten is úgy akar ja, ta lán még egy szer el ju tok
A Bal ti-ten ger men ti Sopotba ahol a mó ló
Olyan mint egy ha tal mas ha jó fe dél zet aho vá
Si rá lyok ga lam bok fecs kék száll nak le
Lej jebb a hattyúk a fõ att rak ció fel jebb pe dig
Bo ros tyán kõ bõl ké szült cse cse be csét árul nak
Ben ne ra bok az emb ri ók lár vák ro va rok 
Gyil kos ful lánk juk dísszé ne me sül
Arany sár gán zöl desszür kén ra gyog
Ka ron vagy nya kon 
Dé li vagy észa ki tu ris tán – mind egy
El bi zony ta la no dok ami kor ki je löl ni igyek szem 
A vi lág ré sze it vá lasz tó vo na la it
Le be gek va la hol ég és föld kö zött
Fö löt tem magelláni uta zó – fel hõ tor nyo sul
Ki kö tök meg kö ze lít he tet len par to kon
Rin ga tom csí põm mell ka som de re kam
Erõm fogy tán de se baj
To vábbha józ nék így
Ri gá ig az tán
Szent pé ter vá rig
Az orosz köl tõk sze rel me tes vá ro sá ig
Az én szen té lyem is le gyen
Ez után
A Finn-öböl hí vo gat
Hel sin ki 
Crnjanski Hiperboreusa
De nem csak az övé nem csak az õ
Gyász je len té se – gyer tyát gyúj tok el ha jó zom
A vi kin gek vi tor lá sán – egé szen
Své dor szá gig és Stock hol mig, ha is ten is úgy akarja…

Gdansk–Sopot–Gdynia, 2001 ja nu ár ja

Orovec Krisz ti na for dí tá sa
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sza bad ság eu ró pai ér tel me zé sé ben több
úton és több mód szer rel ha lad ha tunk; a
gon dol ko dás mai ke re te it a gö rög po li ti -
ka fi lo zó fi á ból ere dez tet he tõ autarchi-

kus sza bad ság, va la mint a modernitás sza bad ság -
fel fo gá sa ha tá roz za meg. Ez utób bi sze rint a sza -
bad ság ról va ló gon dol ko dás mind azok nak a kom -
po nen sek nek a fo lya ma tos ref le xi ó ja és bõ ví té se,
ame lyek a nagy pol gár jo gi do ku men tu mok ból és az
al kot má nyos sza bá lyo zá sok ból szár maz nak. Je len
pil la nat ban pél dá ul a sze mé lyi sza bad ság ga ran ci -
á i ról ér tel mes do log gon dol kod ni, azo ké ról a sze -
mé lyes sza bad sá go ké ról, il le tõ leg a le het sé ges jo gi
ga ran ci ák ról, ame lyek pél dá ul az adat vé de lem és
hoz zá fér he tõ ség kö ré be tar toz nak. Ez a ha gyo mány
a modernitás nagy gon dol ko dó i nak a ha gyo má nya
is, akik a szabadság–kényszer du a liz mu sá ban egy
olyan ter mé keny el vet fo gal maz tak meg, amely
mind a mai na pig szabadságfenomenológiaként
mû köd tet he tõ. Amennyi ben meg fo gal maz zuk a
ben nün ket érõ (ha tal mi) kény sze re ket, sza bad sá -
gunk kör vo na la i val, le het sé ges cse lek vé si stra té gi -
ák kal fog lal koz ha tunk. (Ezen most nem a tör vény
le gi tim, konszenzuális kény sze ré nek kér dés kö rét
ér tem.) Vé gül a ha ta lom prob le ma ti ká ja is ter mé -
keny a sza bad sá gunk vé gig gon do lá sa szem pont já -
ból – leg alább is Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban ez egy na -
gyon is élõ ha gyo mány. 

Az autarchikus sza bad ság fel fo gás te hát ural ko -
dó lett, még sem mond hat juk, hogy a má sik ha gyo -
mány tel je sen el ve szett vol na. Ez az a ha gyo mány,
amely a sza bad sá got nem fel tét le nül a cse lek vés
össze füg gé sé ben gon dol ja el. Vagy egy olyan sza -
bad ság-me di tá ci ó ként, amely bõl nem szár ma zik 2010/6

A sza bad ság gon do lás a
kül sõ és bel sõ 
de ter mi ná ci ók 
el le né ben, azo kat 
meg fo gal maz va, azok tól
el vál va: ez az, amit a
leg in kább „bel sõ 
sza bad ság nak” le het
ne vez ni.

EGYED PÉ TER

A BEL SÕ SZA BAD SÁG RÓL

A



köz vet le nül cse lek vés. Ezt kü lö nö sen a val lá si vi lág ban ne ve zik „bel sõ sza bad ság -
nak”, és mos ta ná ban még több ef faj ta me di tá ci ó ról ol vas ha tunk a kü lön bö zõ la pok -
ban vagy val lá si hon la po kon. A ter mi nus hasz ná la ta prob le ma ti kus, ugyan is a kü -
lön bö zõ meg ha tá ro zott sá gok vé gig gon do lá sa – ame lyek nek egy ré sze kül sõ, és élet -
fel tét ele in ket je len ti – még is csak a de ter mi niz mu sok vé gig gon do lá sa. A sza bad ság -
gon do lás a kül sõ és bel sõ de ter mi ná ci ók el le né ben, azo kat meg fo gal maz va, azok tól
el vál va: ez az, amit a leg in kább „bel sõ sza bad ság nak” le het ne vez ni. Ez azon ban
még is az én ér té ke i nek a la záb ban struk tu rált, de még is va la me lyes szer ke zet tel, ha -
lad vánnyal ren del ke zõ for má ja. A meg ér té sé ben leg in kább a sze mé lyes, bel sõ ima-
for ma se gít – ha van, aki is me ri ezt –, amely ben a bel sõ be széd, tény- és ér ték fel so -
ro lás, fo hász egyet len kül sõ sze rep lõ je a Min den ha tó. Vol ta kép pen ez a hely zet na -
gyon is jól ér tel mez he tõ az em ber nek ama koz mi kus he lyé vel, en nek a pers pek tí vá -
já val, amely rõl mint vég ered mény rõl a bel sõ ima kap csán be szél ni szok tak. Szük ség -
sze rû en me rül fel az a kér dés is, hogy a bel sõ sza bad ság me di tá ció és a ke le ti me di -
tá ci ós for mák mi lyen össze füg gés ben, kap cso lat ban van nak. A kü lönb ség ké zen fek -
võ: a bel sõ sza bad ság eu ró pai me di tá ci ó ja nem akar ja el ér ni a tu dat ki lob ba ná sát és
a fel ol dó dást a na gyobb össze füg gés ben, a nir vá nát, ez az ön tu dat és az ér te lem té -
nye, és az is ma rad. 

1. Bel sõ di men zió és bel sõ sza bad ság 
a gö rög-ró mai fi lo zó fia egy né mely auk to rá nál

A gö rög sza bad ság nak szen telt nagy mo nog rá fi á já ban Max Pohlenz1 a sza bad ság
evo lú ci ó ját tel jes tár sa da lom tör té ne ti össze füg gés ben ra gad ja meg. Kü lön fe je zet ben
fog lal ko zik a bel sõ sza bad ság gal, amely nek a ki fej lõ dé sét és ala ku lá sát a po li ti kai,
autarchikus sza bad ság fo lyo má nyá nak te kin ti. Pohlenz el sõ sor ban fi lo ló gus volt,
Willamowitz-Moellendorf ta nít vá nya, ezért ért he tõ, hogy ki tû nõ elem zé se i nek egy
ré sze a gö rög drá ma iro da lom ból szár ma zik. Az Én ki ala ku lá sát, amely nek so rán az
em ber ki sza ba dul a hübriszbõl, és al kal mas sá vá lik a szóphroszünére, ön tu dat ra éb -
red, és tu do má sul ve szi a kor lá to zott sá gát, el sõ sor ban Aisz khü losz és Eu ri pi dész
mû ve in szem lél tet te. Max Pohlenz ar ra is fi gyel mez te tett, hogy ami kor
szóphroszünérõl be szé lünk, cél sze rû an nak pe da go gi kus-di dak ti kai össze füg gé se it is
fi gye lem be ven ni, eb ben pe dig Prótagorasznak tu laj do ní tott nagy sze re pet. Ugyan is
Prótagorasz az ér ve lé si tech ni kák pró és kont ra rend sze ré vel2 elõ tér be ál lí tot ta azt a
szub jek tu mot, aki mér ték sze rû en dönt a pró, il let ve kont ra elõny ben ré sze sí té se fe -
lõl. Mind azo nál tal pusz tán egy ilyen tech ni kai le he tõ ség nem old hat ta meg az
autoritárius rend sze rek nek (zsar nok ság, ki rály ság) a de mok rá ci át jel lem zõ új faj ta
eti ká ra va ló át me net ét. Pohlenz sze rint egy olyan új faj ta vál ság hely zet állt elõ – ha -
son ló, mint egy kor Harmodiosz és Arisztogeitón zsar nok gyil kos sá ga ide jén, ami kor
is egy ál ta lán a de mok rá ci á nak mint cél sze rû po li ti kai be ren dez ke dés nek a le he tõ sé -
ge fel me rült –, amely ben csak a szók ra té szi eti kai for du lat nyújt ha tott meg ol dást. Ez
a meg ol dás a szók ra té szi leg fõbb jó volt,3 a ki tû nõ ség, amely bõl nem szár ma zik köz -
vet len ha szon, amely nem akcidens, de ref le xi ós és aka ra ti te vé keny ség se gít sé gé vel
el ér he tõ az im ma nen ci á ja. Az im ma nens jó al kal mas sá vá lik a gya kor la ti élet, cse -
lek vés irá nyí tá sá ra is. (Ezt a szók ra té szi de monst rá ci ót tel jes ter je del mé ben fel idé zi
az Ál lam II. köny ve. Itt je gyez zük meg, hogy na gyon ter mé keny el lent mon dás van
akö zött, hogy a daimón bel sõ, a jó ról foly ta tott di a ló gus vi szont kül sõ, va gyis a kö -
zös ség a szubsz tan ci á ja. Ez azt is je len ti, hogy a bel sõ-kül sõ sko lasz ti kus el vá lasz tá -
sá nak nem sok ér tel me van, a bel sõ-kül sõ el lent mon dá sá nak azon ban igen. A bel sõ
a tisz ta in di vi du a li tás for má ja.) Az im ma nens jó el éré se azon ban egy hosszan tar tó,
ha nem örök fo lya mat, a fi lo zo fá lás, a fi lo zó fia ma ga. Nem le het elég gé hang sú lyoz -48
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ni, hogy az eu ró pai fi lo zó fia ere de te er re az össze füg gés re ve zet he tõ vissza, ha pe dig
a bel sõ sza bad ság ról szó ló fi lo zó fi ai ref le xió szer ke ze te, irá nyult sá ga, tar tal ma, szük -
ség sze rû sé ge el hal vá nyo dott, fon tos sá ga hát tér be szo rult, ak kor ma gá nak a fi lo zó fi -
á nak a kon cep tu sa vál to zott meg, és ge ne ti kus kom po nen sét te kint ve ki üre se dett. Az
eu ró pai fi lo zó fia a bel sõ (lel ki) di men zi ó já val és a bel sõ sza bad ság gal kap cso la to san
szü le tett. Nem kel le ne te hát a ke le ti fi lo zó fi ák me di tá ci ós tech ni ká i hoz nyúl nunk,
hogy „a bel sõ vég te len” (Kant) di men zi ó ját hely re ál lít suk, ha nem vissza kell nyúl ni
a fi lo zó fia eme ere de ti kon cep tu sa i hoz. 

Rend kí vül erõs meg fo gal ma zás ban rep ro du kál ja ezt a gon do la tot Marcus
Aurelius, az El mél ke dé sek II. köny ve 17. ré szé ben: „Az em be ri élet tar tal ma pil la nat;
az anyag vál to zó, az ér zé ke lés ho má lyos; egész tes tünk össze té te le könnyen rom lan -
dó; a lé lek ide-oda kap ko dás; a sze ren cse ki für kész he tet len; a hír név bi zony ta lan.
Egy szó val min den tes ti do log ro ha nó víz fo lyás, min den lel ki je len ség álom és köd -
kép, az élet harc és szám ki ve tés, az utó kor di csé re te fe le dés. Mi hát a biz tos ve ze tõ?
Egy, csak egyet len egy: a fi lo zó fia. Ez pe dig annyit je lent, hogy fi gyel jünk bel sõ gé ni u -
szunk ra [ki eme lés tõ lem – E.P.], és ne bot rán koz tas suk meg, ne sért sük meg, se gít sük
gyõ ze lem re az él ve zet és a fáj da lom fö lött, ne hagy juk öt let sze rû en, csa lár dul, ál nok
mód ra cse le ked ni, ne függ jön at tól, meg tesz-e más va la mit vagy sem…”4 Eb bõl az is
kö vet ke zik, hogy ha nem er re a bel sõ gé ni usz ra fi gye lünk, vagy el fe lejt jük, el ejt jük
az oda fi gye lés bel sõ gé ni u szát, el ve szít jük ma gát a fi lo zó fi át is mint ön meg ér té sünk
és ter mé sze te sen: vi lág ban lé tünk ref le xi ós-me di tá ci ós for má ját.

Pohlenz meg fo gal ma zá sa sze rint azon ban Szók ra tész sem volt tisz tá ban a jó val
vagy an nak köz vet len el ér he tõ sé gé vel. A fo lya ma tos di a ló gus in kább ar ra szol gált a
szá má ra, hogy a gö rög nép lel ki sé gé ben is meg ta lál ja a leg fõbb jót vagy an nak a le -
he tõ sé gét. Vé gül pe dig ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy en nek a ter mé sze tét csak
az is te nek is mer he tik, ami bõl az ön is me ret is te ni pa rancs a jön lét re.5 (Hoz zá te het jük
azon ban, hogy ezt már a püthagoreus Alkmaión is így lát ta.) Szók ra tész sor sá nak ta -
nul sá ga azon ban azt is mu tat ja, hogy az im ma nens jó sem lé tez he tik ama össze ren -
de zõ erõ fe szí tés nél kül, amely az em ber rel sors kö zös ség ben élõ em ber tár sak eti kai
ma ga tar tá sá nak a meg ér té sét, a jó ról ki ala kí tott kép ze te ik nek a fel fo gá sát és el sa já tí -
tá sát je len ti. A kö zös sé get mint sa ját ter mé sze tün ket el kell fo gad ni, ez a bel sõ ke re -
sés leg fõbb fel té te le. Az im ma nen cia egy ál ta lán nem je len ti azt, hogy a fi lo zó fia egy
individualisztikus, egoisztikus szub jek tum hoz kö tött. Pohlenz fel fo gá sá ban a té ved -
he tet len ség és ki mond ha tó ság kí sér té sét csak ak kor tá voz tat hat juk el a fi lo zó fi á tól,
ha a leg fõbb jó ke re sé sé ben a to ta li tást kö vet jük. Az iga zi sza bad ság, a vá laszt ha tó -
ság le he tõ sé ge csak ak kor adott, ha az em be ri ter mé szet ben ta lál ja meg mo ti vá ci ó ját.
Eb ben az össze füg gés ben min den csak in di vi du á lis kí sér let le het; az em be ri ta pasz -
ta lat vég sõ ha tá ra i nak a túl lé pé sé ben még a ha lál sem ele gen dõ tét. Pohlenz a to váb -
bi ak ban azt hang sú lyoz za, hogy kí sér le tét Szók ra tész szent misszi ó ként vál lal ta,
amely ben az is te nek vé gül is ve le vol tak, a dé mon já nak a fi gyel mez te té se is te ni hang
volt. Ilyen ér te lem ben a bel sõ sza bad ság az in tel lek tu á lis su gal ma zás te rü le te is, de
a rá ci ó val nem le het azt tel jes mér ték ben ki me rí te ni. 

A bel sõ sza bad ság eme szók ra té szi kon cep tu sa szám ta lan irány ba ala kult a ké -
sõb bi ek fo lya mán. Epiktétosz fel fo gá sát Pohlenz a szók ra té szi fel fo gás tól va ló sa já tos
el té rés ként ha tá roz za meg, és pe dig a sze mé lyes eudaimonizmus irá nyá ba. Ha son ló -
kép pen mind Di o ge nész, mind Antiszthenész és Arisztipposz fi lo zó fi á ját egy-egy, a
bel sõ sza bad ság meg vá la szo lá sa ként ki ala kí tott fi lo zó fi a ként ér tel me zi, ame lyek
azon ban mind egy-egy össze te võ: a szen ve dé lyek, az él ve ze tek, a test ura lá sá nak, tá -
gabb ér te lem ben az ön ura lom pa ran csa meg va ló sí tá sá nak az irá nyá ba moz dul nak el.
A dol gok fö löt ti ura lom mint a he lyes élet ve ze tés kul csa azon ban fo ko za to san egy
má sik irány ban is ki bon ta koz tat ja a fi lo zó fi át: a kül sõ kör nye zet tõl va ló füg get len -
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ség, te hát a kül sõ sza bad ság irá nyá ba.6 Eb ben az össze füg gés ben je le nik meg az az
össze füg gés is, amely a poszt mo dern kor em be ré nek sza bad ság-kal ku lá ci ós el já rá sa -
it is le ír ja: az él ve ze tek ér té ke lé se, egy sa ját sá gos valutációs el já rás je len ti a ja vak he -
lyes, meg fe le lõ vá lasz tá sá nak le he tõ sé gét. (Pohlenz sze rint ami kor Arisztipposz a
he lyes phronészisz fon tos sá gá ra fi gyel mez tet, ak kor egy ben a cse lek vés út ját is vá -
laszt ja az él ve zés sel szem ben. Antiszthenész pe dig az enkrateia meg va ló sí tá sá ban
lát ja az eré nyes meg is me rés nek a fel ada tát.) Pla tón és Arisz to te lész vég képp ab ba az
irány ba ve zé rel ték a fi lo zó fi át, amely ben a leg fõbb (is te ni ter mé sze tû) jó a szel lem -
ben le té te mé nye zett és a szel lem esz kö ze i vel ér he tõ el. Ez a me di tá ci ós össze füg gé -
sek két ség te len ra ci o ná lis szû kí té sét je len tet te, de ez volt az eu ró pai fi lo zó fia út ja.
Mind azo nál tal a mez ón, a kö zép gon do la ta, az em be ri mér ték kon cep tu sa al kal mas
volt ar ra, hogy a leg fõbb jó ke re sé sé nek szel le mi vi lá gát az em ber rõl szó ló ref le xi ó -
val össze füg gés ben tart sa, az em ber ant ro po ló gi ai va ló sá gá ban kép vi sel je. 

A bel sõ sza bad ság ról szó ló hosszú fe je zet vé gén7 Pohlenz Iszokratész fel fo gá sát
is mer te ti, ki eme li gon do la ta i nak a fon tos sá gát, el ter jedt sé gét a ko ra be li Athén ban.
(El kell is mer nünk, hogy ma nap ság nem fog lal ko zunk kel lõ mér ték ben a
Panathenaikosz, va la mint a Be szél ge tés a ja vak cse ré jé rõl kon cep tu sa i val.) „Utol só
mun ká já ban az im már szin te száz éves Iszokratész négy pont ban fog lal ta össze a he -
lyes paideia sza bá lya it (Panathenaikosz, 30–32). Ezek a kö vet ke zõk: a gya kor la ti al -
kal mas ság a min den na pi élet ben, he lyes és fi gyel mes ma ga tar tás em be ri kap cso la ta -
ink ban, az él ve ze tek fö löt ti ural mat biz to sí tó szel le mi ma ga tar tás – amely tõl a sors -
csa pás ok sem tán to rí ta nak el –, »végül min den dol gok legnagyobbika«, az em be ri
mér ték ural ma, amely nem hagy ja, hogy a sors for du la tai el ra gad ják, és a kül sõ ja -
vak hoz ké pest nem ke vés bé ér té ke li sa ját temészetének és eszé nek a ja va it.”8

Iszokratész azt hang sú lyoz ta, hogy nem le het a sza bad ság ra va ló szel le mi ma ga tar -
tást meg cél zó ne ve lés nél kül a fen ti ma ga tar tást ki ala kí ta ni. Pohlenz hang sú lyoz za,
hogy ez az ál lás pont szel le mé ben és ter mé sze té ben már ala po san kü lön bö zik a szók -
ra té szi ma ga tar tás tól, és pe dig ab ban, hogy a (bel sõ) vé le mény for má lás füg get len sé -
ge nem kap sze re pet ben ne. Ezek után a meg ten ni vagy nem ten ni meg va la mit nem
annyi ra a bel sõ mér le ge lés nek, ha nem sok kal in kább kül sõ szem pont ok nak ren de lõ -
dik alá, az az a sza bad ság ra-ne ve lés szem pont ja i nak. Ha Pla tón és Arisz to te lész a tö -
me gek szá má ra el ér he tet le nül ma gas ra tet ték a szel lem mér cé jét, az iszokratészi (li -
be rá lis) szociálpedagógia be töl töt te az ûrt. Mind ez azon ban messze me nõ el tá vo lo -
dást je len tett a szók ra té szi bel sõ sza bad ság ere de ti ér tel mé tõl, amely sze rint az iga -
zi ér té kek a sa ját lel ki ség ben ta lál ha tó ak fel – vagy in kább ott ke re sen dõk. (Pla tón
azon ban a lel ki fo lya ma tok ban je lent ke zõ, az ér zé kek bõl szár ma zó él ve ze tek és vá -
gyak le gyõ zé sé re he lyez te a fõ hang súlyt.)

A hel le nis ta kor vé gé re ki ala kult az a köz ke le tû fel fo gás – az arisz to te lé szi eti kai-
po li ti kai el vek és a cse lek vés ál ta lá nos se ma tiz mu sá nak a kom po nen se it kö vet ve –,
amely mind a mai na pig meg ha tá roz za a bel sõ (lel ki) di men zió és ez zel kap cso la to -
san a bel sõ-sza bad ság el gon do lás kör vo na la it, tar tal ma it. Cél sze rû ez zel kap cso lat -
ban a je les Arisz to te lész-kom men tá tor, a szin tén a szto i kus is ko lák hoz so rol ha tó
aphrodisziaszi Alexandrosz vi ta ira tá nak egyik össze fog la lá sát  idéz ni: „De úgy tû nik,
sza bad sá gunk ban áll nak azok a dol gok is, ame lyek kel kap cso lat ban az el ha tá ro zás -
nak van dön tõ sze re pe. Az erény sze rin ti és a hit vány tet tek ilye nek. [Uta lás a
Nikomakhoszi Eti ká ra, III, 3. 1113b 6-7. – E. P.] Már pe dig, ha sza bad sá gunk ban áll -
nak azok a tet tek, ame lyek meg té tel ének vagy meg nem té te lé nek, úgy lát szik, urai
va gyunk, ak kor nem ál lít hat juk azt, hogy okuk a fá tum, sem azt, hogy az ef fé le do -
log meg tör tén té nek vagy meg nem tör tén té nek tel jes ség gel kül sõ, elõ re lát ha tó prin -
cí pi u mai vagy okai vol ná nak, Sem mi kép pen sem áll ná nak ugyan is sza bad sá gunk -
ban, ha így jön né nek lét re.”9 Az el ha tá ro zás, az az dön tés van kö zép pon ti hely zet ben50
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itt, amely – a fá tu mot és a kül sõ prin cí pi u mo kat vagy oko kat ki zá ró mó don – a be lá -
tás alap ján dönt, mely be lá tás egy fé le erény tu do mány nak az esz kö ze. Ra ci o ná lis ér -
ték kal ku lus; „a do log ér tel mes vol ta azt je len ti, hogy az il le tõ do log: cse le ke de tek
prin cí pi u ma”10 – az az nem más, kül sõ do log ban van a cse le ke det prin cí pi u ma. A
tisz ta ant ro po ló gi ai ra ci o na liz mus rit ka vi lá gos sá gú és tö mör sé gû meg fo gal ma zá sá -
val ta lál ko zunk itt: „az em ber em ber vol ta az ér tel mi ké pes ség ben áll, ami egyen lõ
az zal, hogy õ ön ma gá ban bír ja an nak prin cí pi u mát, hogy vá lasz tá sa irá nyul jon vagy
ne irá nyul jon egy do log ra.”11 Az ér te lem, az ér tel mi ala pú vá lasz tá sok és dön té sek,
az ér ték im ma nen cia alap já ban vé ve meg ha tá roz ták a köz pont tal ren del ke zõ ön ma -
ga ság nak azt a fel fo gás mód ját, amely ural ko dó vá vált az eu ró pai fi lo zó fi á ban – és a
for má nak egyes ele mei a kanti fi lo zó fi á ban is fel le he tõk. 

Az óke resz tény egy ház atyák, a patrisztika és a sko lasz ti ka, a te o ló gia a bel sõ sza -
bad ság di men zi ó ját az is ten ke re sés, a lét hi ány tól (bûn) a lét fe lé irá nyu lás, Is ten ben
va ló el mé lye dés, a val lá si transz cen den cia, a hit di men zi ó ja fe lé irá nyí tot ták. En nek
a szfé rá nak sok mon da ni va ló ja van a fi lo zó fia szá má ra is, még sem ez ké pe zi elem -
zé sünk ter ré nu mát. Az ön ma ga ság ugyan is itt – könnyen be lát ha tó mó don – a
transz cen den cia (Is ten) ré vén adott. 

2. Bel sõ sza bad ság a ké sõi modernitás fi lo zó fu sa i nál: 
Kant és Kierkegaard 

Mi vel a mai em bert egy ál ta lán nem jel lem zi a tisz tán im ma nens bel sõ di men zió,
a bel sõ sza bad ság ke re sé se, an nak az út mu ta tá sai a leg rit kább ese tek ben irá nyít ják
az éle tet és a sor sot, a leg in kább cél sze rû a mai gon dol ko dá sun kat is rész ben meg -
ha tá ro zó modernitás gon dol ko dó i nak né me lyik meg fon to lá sá ra vissza men nem. E
szem pont ból a leg je len tõ seb bek Kant és Kierkegaard. Mint az aláb bi ak ban iga zol ni
fo gom, õk a bel sõ sza bad ság kér dé sé ben is mérv adó ref le xi ós le he tõ sé gek re hív ták
fel a fi gyel met. (Itt jegy zem meg, hogy a bel sõ sza bad ság kér dé se min dig is az át fe -
dés, ke resz te zés vi szo nyá ban volt és van a lel ki is me ret prob le ma ti ká já val. A bel sõ
sza bad ság azon ban a meg hoz ha tó dön té sek kel, a vá lasz tás sal kap cso la tos fel té tel- és
pa rancs rend szer meg lét ét, mû kö dé sét a leg fõbb jó val kap cso lat ban po zi tív mó don
mu tat ja meg, ily mó don ön ma ga meg lé té re is po zi tív vá laszt ad. A lel ki is me ret vi -
szont a vá lasz tá sok fel té tel rend sze rét, le he tõ ség tar to má nyát jel zi be, „han go sít ja”.) 

A bel sõ sza bad ság di men zi ó ját Immanuel Kant nál a jó aka rat ké pe zi. Az er köl csök
me ta fi zi ká já nak alap ve tés ében (1785) ta lál ha tó meg az a gon do lat me net, amely nek
ér tel mé ben az ész hasz ná la ta az em be ri élet biz to sí tá sa szem pont já ból (bol dog ság és
meg elé ge dett ség) nem elég sé ges. A ter mé szet böl cses sé gé vel össze egyez tet he tõ az
ön ma gá ban jó (aka ra ta) mint ami az em be ri élet gya kor la ti ol da lát cél zó meg fon to lá -
sok ve zér esz mé jé vé kell hogy vál jon. Már itt jel zi Kant, hogy a jó aka ra ta tár gyal ha -
tó a kö te les sé gek rend sze ré ben. Spi no zá ra em lé kez te tõ mó don hang sú lyoz za, hogy
az em ber tu laj don kép pe ni vi lá ga intelligibilis vi lág. Az ér te lem esze rint egy tu dat ba
fog lal ja össze az ér zé ki kép ze te ket, hogy az tán az ész tisz ta ön te vé keny sé gé ben fo -
gal mak ként fog lal koz has son ve lük. Ha az em bert ter mé sze ti lény ként ha tá roz zuk
meg, ez he te ro nó mia, mely lét struk tú ra az ész tör vé nyei sze rint is tu do má sul ve szi
ma gát (au to nó mia).12 Ezt a gon do la tot Kant sark té tel ként hasz nál ja Az er köl csök me -
ta fi zi ká já nak alap ve té se el sõ, az alap té te lek de duk ci ó já ról szó ló ré szé ben: „a sza bad -
ság, ha fel ru ház nak ve le, a dol gok intelligibilis rend jé be utal bennünket…”13 Szin tén
eb ben a mun ká já ban, az im pe ra tí vusz-kér dés ki bon tá sá ban fog lal ko zik Kant a bel sõ
ér zé ke lés idõ struk tú rá já val. Meg ál la pít ja, hogy a sza bad ság tör vé nyei er köl csi ek (jo -
gi-kül sõ), il let ve mo rá lis (kül sõ és bel sõ) for mák ban ér vé nye sül nek, va la mint hogy a
sza bad ság tár gya it egy faj ta bel sõ ér zé ke lés de ter mi nál ja. „A tér ben csak a kül sõ és a
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bel sõ ér zék tár gyai ta lál ha tók, az idõ ben vi szont a kül sõ és a bel sõ ér zék tár gyai egy -
aránt; hi szen a rá juk vo nat ko zó kép ze tek még is csak egy for mán kép ze tek, te hát egy -
tõl egyig a bel sõ ér zék hez tar toz nak.”14 (A bel sõ ér zék egy fé le kép ze tek ben, majd fo -
gal mak ban ki fe jez he tõ in tel lek tu á lis ta pasz ta lat, amely a vi lág fen teb bi ek ben ki fej -
tett intelligibilitásából kö vet ke zik.) Mind ezek alap ján vá lik le he tõ vé az ál ta lá nos em -
be ri tu laj don ság ként, bi zo nyí tás ra nem szo ru ló alap ként fel fo gott sza bad ság re a li zá -
lá sa, an nak alap ján, hogy az ön kény irá nyát meg ha tá roz ni bír juk, az az hogy mi lyen
pa ran cso kat és fel té te le ket ér vé nye sí tünk. A sza bad ság ta nul má nya és kö ve té se el -
vá laszt ha tat lan „az ön kény bel sõ meg ha tá ro zá si alap ja i nak kö ve té se nél kül”,15 az az
ama ref le xió nél kül, hogy mit, mi ért, mi ok ból és mi lyen kö vet kez mé nyek kel te -
szünk; más ként ki fe jez ve, a kér dés az, hogy ta lál ha tó-e tör vé nyi (mo rá lis) for ma sza -
bad ság kész te té se im ar ti ku lá lá sá ra és azok ér vé nyes sé gé nek a meg ál la pí tá sá ra. A kö -
te le zett sé gek osz tá lya i nak a klasszi fi ká ci ó ja kap csán be szél Kant azok ról a kö te le -
zett sé gek rõl, ame lyek pusz tán a bel sõ tör vény ho zás hoz tar toz nak.16 A bel sõ tör vény -
ho zás sal kap cso la tos fel ve tést mint egy konk re ti zál ja az a Meg jegy zés, ame lyet a bel -
sõ sza bad ság el ve sze rin ti erény tan kap csán tesz. Itt fog lal ko zik ki mon dot tan is a
bel sõ sza bad ság gal kap cso la tos kér dé sek kel: „A bel sõ sza bad ság hoz vi szont két do -
log ra van szük ség: adott eset ben pa ran csol junk ma gunk nak (animus sui compos),
va gyis le gyünk ké pe sek meg za bo láz ni in du la ta in kat és ural kod ni szen ve dé lye ink fe -
lett.”17 Itt a kanti gon dol ko dás nak van egy az eszköziség irá nyá ba mu ta tó, ve szé lye -
sen „egy ol da lú” for du la ta: „A bel sõ sza bad sá gon ala pu ló erény meg le he tõ sen egy ol -
da lú, hogy ne mond juk, zsar no ki, amennyi ben azt a po zi tív pa ran csot tar tal maz za
az em ber szá má ra, hogy ke rít se (esze) ha tal má ba összes ké pes sé gét és haj la mát, te -
hát ural kod jon ma gán.”18 Az apá tia – ez a sa já to san kanti értelmezettségû apá tia –
egye ne sen kö te les ség gé vá lik: „eh hez já rul egy ti la lom is, ne ve ze te sen, hogy ne en -
ged je [már mint az ész – E. P.] úr rá len ni ma ga fö lött ér zé se it és haj la ma it ( az apá tia
kö te les sé ge); mert ha az ész nem ve szi kéz be a kor mány zás gyep lõ jét, ezek ural kod -
nak az em ber fe lett.”19

Az em ber azon ban eszé nek és szen ve dé lye i nek el lent mon dá sá ban élõ lény, aki
csak ak kor él het bé ké ben az egyik kel, amennyi ben há bo rús ko dik a má sik kal, sõt az
ész szen ve dé lye ál tal is el ka pat hat ja ma gát,20 és hivalkodhatik ez zel. Pas cal hal ha tat -
lan meg fo gal ma zá sá ban (412. tö re dék): „Bel há bo rú az em ber ben az ész és a szen ve -
dé lyek kö zött. Ha csak esze vol na, szen ve dé lyek nélkül… Ha csak szen ve dé lyei vol -
ná nak, ész nélkül… De mi vel az egyik is, a má sik is meg van ben ne, nem ke rül he ti
el a há bo rú sá got, mert csak úgy él het bé ké ben az egyik kel, ha há bo rús ko dik a má -
sik kal. Ezért min dig meg ha son lott, és ezért van min dig el len tét ben ön ma gá val.”21

(Más kér dés, hogy ezt az el lent mon dást el fo gad va meg le het ne-e ala poz ni a mo rált.
Még ha nem is, a bel sõ szín pad kö ve té se min dig ta nul sá gos le het.) Jorge Luis Borges
azt hang sú lyoz ta, hogy kell va la mi lyen szen ve dély az élet hez. A bel sõ sza bad ság di -
men zi ó nak a ku ta tá sá ban nem nél kü löz het jük azok nak a gon dol ko dók nak a meg fon -
to lá sa it, akik a kér dést a meg élés, a re á lis eg zisz ten cia ol da lá ról vizs gál ják.  

Sören Kierkegaard mint az eu ró pai ké sõi modernitás paradigmatikus al ko tó ja a
Vagy-vagy má so dik, rend kí vül ta nul sá gos ré szé ben fog lal ko zik a bel sõ di men zió, a
bel sõ sza bad ság  kér dé sé vel. Sze rin te az em ber ön ma ga sá gá nak az egyes-ál ta lá nos
di a lek ti ká já ba va ló he lye zé se le het az ön is me re ti re ve lá ció ke re te és for rá sa.
Kierkegaard ab ból in dult ki, hogy a kö zép kor össz em be ri szem pont ból hely te len
gya kor la ta, a ko los tor ba vo nu lás mint a rend kí vü li ség vá lasz tá sa a kö zön sé ges ség -
gel szem ben tu laj don kép pen az élet rõl va ló le mon dást je len tet te. (Az élet a mo -
dern fi lo zó fi ák ban ne he zebb, mint a ha lál.) Az em be rek csa pa tos tul vo nul tak ko -
los to rok ba, hogy szer ze te sek le gye nek, és rend kí vü li sé gük ma gas la tá ról néz tek le
a kö zön sé ges em be rek re. Ez zel szem ben – ál lít ja Kierkegaard –, „ha az élet tõl52
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vissza vo nul tak, be csü le te sek és õszin ték let tek vol na ön ma guk kal és má sok kal
szem ben, ha el sõ sor ban em be rek sze ret tek vol na len ni, ha lel ke se dés sel érez ték
vol na mind azt a szé pet, ami eb ben van, ha szí vük nek nem lett vol na is me ret len az
iga zi, mély hu ma ni tás kér dé se, ta lán ak kor is vissza vo nul tak vol na a ko los tor ma -
gá nyá ba, de os to ba mó don nem kép zel ték vol na, hogy rend kí vü li em be rek let tek
vol na, ha csak nem ab ban az ér te lem ben, hogy tö ké let le neb bek let tek, mint má sok;
nem néz tek vol na le részt ve võ en a kö zön sé ges em be rek re, ha nem együtt ér zés sel
és fáj dal mas öröm mel szem lél ték vol na azo kat, akik nek si ke rült meg ten ni a szé pet
és na gyot, ami re õk nem vol tak ké pe sek.”22

Em ber nek len ni te hát itt azon ala pul, hogy ké pe sek va gyunk érez ni va la mi lel ke -
se dést az em be ri élet szép sé ge iránt, mély, hu má nus együtt ér zés sel tu dunk len ni fe -
le ba rá tunk iránt… Nem elõ fel té tel ez, ha nem in kább kantiánus mó don van éle tünk
alap já ban. 

A ko los tor-el mé let tel szem ben Kierkegaard szá má ra „az iga zi rend kí vü li em ber
az iga zi kö zön sé ges em ber”. En nek ki fej té sé ben egy di a lek ti kus ér tel me zé si el já rás -
sal él: „Mi nél töb bet ké pes az egyén éle té ben az ál ta lá nos em be ri bõl re a li zál ni, an -
nál rendkívülibb em ber. Mi nél ke ve seb bet tud fel ven ni ön ma gá ba az ál ta lá nos ból,
an nál tö ké let le nebb.”23 Van te hát egy a sa ját egyé ni éle tünk re is vo nat ko zó, min den -
ki szá má ra ér vé nyes fel adat, me di tá ci ós té ma, amely ben bel sõ ar cu la tun kat el nyer -
jük, hogy in di vi du á lis éle tünk ben is ki fe jez zük az ál ta lá nos em be rit. A min den na pi
élet ben ez az zal a kér dés sel egyen ér té kû, hogy va jon em be ri mó don cse le ked tünk-e
va la mely élet össze füg gé sünk ben, amely a bel sõ el ha tá ro ló dá sunk ban az em bert ké -
pes egy evo lú ci ós pá lyá ra ál lí ta ni és azon tar ta ni. Ha pe dig az ál ta lá nos fel vé tel ében
ne héz ség be üt kö zik, ak kor nem a ko los tor-el mé le tet vagy egy ez zel tel je sen ana lóg
esz té ti kai fel fo gást kell választania… mert így ugyan nem te het szert va la mi lo ká lis
rend kí vü li ség re, de tel je sen el zár ja ma gát az ál ta lá nos tól, ami az em ber lé te zé se irán -
ti sze re tet, az az az ál ta lá nos sze re te te.

Rend kí vül fon tos Kierkegaard szituatív for du la ta: „De mit csi nál ak kor [az em -
ber], ha lel két meg ne me sí tet te az ál ta lá nos iránt ér zett sze re tet, ha sze re ti az em ber
lé te zé sét ezen a vi lá gon? Meg fon tol ja hely ze te igaz sá gát. [Ki eme lés tõ lem – E. P.]” Ez
per sze na gyon messze van at tól, amit Szók ra tész mon dott a dé mon meg szó la ló hang -
já ról, a lé lek ben meg ta lál ha tó im ma nens jó ról. A hely zet re és csak a hely zet re va ló
uta lás mint ha relativizálná em be ri erõ fe szí té sün ket, mint ha aka ra ti erõ fe szí té sün ket
ele ve an nak meg va ló sít ha tó sá gá hoz mér né. Még is, nem a szi tu á ció igaz sá ga, nem a
szituatív igaz ság e for mu la dön tõ ele me, ha nem az el moz du lás, újrapozicionálás,
egy hely zet re-hely ze tek re vo nat ko zó igaz ság vagy an nak le he tõ sé ge, az az
általános(abb) igazság(ok) fe lé. Kierkegaard sze rint eh hez az kell, hogy na gyobb
ener gi á val éb red jünk ön ma gunk tu da tá ra. Az er nyedt ség és a gyá va ság az ál ta lá nos
(az az em ber sé günk) is me ret el mé le ti el len té te. De a kép te len ség tu da ta is fon tos,
mert mi köz ben „az ál ta lá nost egyes sé vál toz tat ja […], az ál ta lá nos hoz va ló vi szony -
ban meg õriz egy el vont le he tõ sé get. Az ál ta lá nos mint olyan ugyan is se hol sincs, és
tõ lem, tu da tom ener gi á já tól függ, hogy az egyes ben az ál ta lá nost vagy csu pán az
egyest aka rom-e lát ni.”24 Kierkegaardnak ez a kí sér le te zõ em be re (a ké sõb bi eg zisz -
ten ci a liz mu sok ra em lé kez te tõ mó don) va ló ban el dönt he ti, hogy a ki sebb szem lé le ti
pers pek tí vá jú egyest vagy a több le he tõ sé get és ta pasz ta la ti sá got („se bet”) kí ná ló ál -
ta lá nost vá laszt ja. Dön té se re á lis, nem ele ve el dõlt. Az ál ta lá no sért meg kell har col -
ni, az em be ri pers pek tí vát nem ad ják in gyen. Eb ben a hely zet ben a kí sér le te zõ em -
ber tu do má sul ve szi, hogy egyet len egyes sem ál ta lá nos. „Ha te hát nem akar ja be -
csap ni ön ma gát, ak kor az egyest ál ta lá nos sá fog ja vál toz tat ni. Az egyes ben sok kal
töb bet lát majd, mint ami ben ne mint olyan ban van; szá má ra ez az ál ta lá nos. Se gít -
sé gé re si et az egyes nek, és olyan je len tõ sé get ad ne ki, mint az ál ta lá nos nak.”25 Ha
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nem is si ke rült fel ven nie az ál ta lá nos de ter mi ná ci ó it, még is: az õ kí sér le te volt,
„meg se be sült” az ál ta lá nos tól, és már az ál ta lá nos tól (a si ker te len konf ron tá ci ó tól,
az az el bu kás tól) van mint egyes. A ve re ség meg fog ja erõ sí te ni az egyes tu da tát, ener -
gi á it, és vi lá gos sá got ad ne ki. Ez zel fe le lõs sé get is vál lal ma gá ra, „mert el fo gad ja,
hogy kí vül he lyez te ma gát az ál ta lá no son, az az meg fosz tot ta ma gát mind at tól az irá -
nyí tás tól, biz ton ság tól és meg nyug ta tás tól, amit az ál ta lá nos nyújt”.26 Vé gül
Kierkegaard is a szel le mi meg ol dást vá laszt ja, az az hogy tud ja, mi az igaz ság az ál -
ta lá nos sal va ló kap cso la tá ban. Azt tud ja meg, hogy nem ké pes ön ma gá ra ven ni az
em be ri ha tá roz má nyok to ta li tá sát, de még a ré sze it sem. Ez pe dig a bel sõ intenziójá-
nak a fo ko zó dá sá val jár: „Amit ter je de lem ben el ve szí tett, azt ta lán in ten zív ben sõ sé -
ges ség ben vissza nyer te.” [Ki eme lés tõ lem – E. P.]27 Az in ten zív ben sõ sé ges ség el sõ -
sor ban egy el nyert, meg élt ön ma ga sá got je lent, nem el sõ sor ban a ref le xi ót, ha nem az
in du la tok, ér zé sek, szen ve dé lyek vi ha rát, a kép te len ség meg élé sét, ami a sa ját em be -
ri mi nõ ség re utal. A szók ra té szi ha tár gon do la ta is fel buk kan, az az hogy ön is me re -
tünk fel té te le ha tá ra ink meg ta pasz ta lá sa, hogy ké pe sek va gyunk vagy nem va gyunk
ké pe sek va la mi re, az al kal ma sint a szel lem ra ci o ná lis esz kö ze i vel is meg mu tat ha tó.
„Nem min den em ber – aki nek éle te kö zép sze rû mó don fe je zi ki az ál ta lá nost – rend -
kí vü li, ez a tri vi a li tás is te ní té se vol na; hogy va ló ban rend kí vü li nek ne vez hes sük, rá
kell kér dez ni ar ra az in ten zív erõ re is, mellyel te szi. Ezen erõ bir to ká ban az a má sik
azo kon a pon to kon lesz, ahol meg tud ja va ló sí ta ni az ál ta lá nost. Bá na ta te hát is mét
el fog tûn ni, mert be lát ja, hogy el ér ke zett in di vi du a li tá sá nak ha tá ra i hoz.”28 Mind ez
sza bad ság kér dés, sza bad ság gya kor lat, amely ben a szel lem bel sõ igaz sá gai fon tos
sze rep hez jut nak. Az em ber sza ba don fej lõ dik – von ja le a kö vet kez te tést
Kierkegaard –, de nem a sem mi bõl al kot ja meg ön ma gát, ha nem ön ma gát mint a ma -
ga fel ada tát bir to kol ja (is mét csak a ké sõi eg zisz ten ci a liz mus ban konszakrálódott ki -
fe je zés sel), még pe dig a ma ga konk ré tu ma i ban. Ez a konk rét ság-hely ze ti ség pe dig
nem va la mi kí vül rõl ka pott, ha nem a seb zett ség ben, meg bán tott ság ban, fáj da lom ban
meg je le nõ em ber nek ön ma gá ban és ön ma gá tól kell er re rá jön nie. Ön ma gunk fela-
datisága nem je len ti ön ma gunk eszköziségét is – eb ben Nietz sche és Kierkegaard
pers pek tí vái el vál nak. 

A bel sõ di men zió és az eb ben foly ta tott el mé lyü lés, me di tá ció fon tos sá gá nak a
hang sú lyo zá sá val azon ban Kierkegaard csak le zár ja azon gon dol ko dók so rát, akik a
modernitásban a bel sõ sza bad ság össze füg gés rend sze rét meg je le ní tet ték.

A sza bad ság a fi lo zó fi á ban cí mû köny vem ben hossza sab ban ele mez tem
Immanuel Kant nak az ön cé lú ság ról szó ló gon do la ta it, ame lye ket el sõ íz ben A gya kor -
la ti ész kri ti ká ja (1788) fejt ki rész le te seb ben. A sze mé lyünk ben fel lel he tõ em be ri sé -
get szent nek kell tar ta nunk – ír ta Kant –, majd pe dig meg ad ja a szent je len té sét is:
„az em ber az er köl csi tör vény ala nya, már pe dig ez a tör vény szent, s bár mit csak mi -
at ta és ve le össz hang ban ne vez he tünk egy ál ta lán szent nek.”29 Más részt az ál tal, hogy
az er köl csi tör vényt az em ber be he lyez te, s az em bert a mo rá lis ref le xió ab szo lút ala -
nyá vá tet te, Kant újabb di men zi ót adott a bel sõ nek, a már a Szók ra tész tól is mert
ineffabilitáshoz két dol got kap csolt: ma gunk elõtt lát juk (az er köl csi tör vény bõl szár -
ma zó pa ran csok ból és kész te té sek bõl – bel sõ ön kény bõl – fa ka dó) cse lek vé si le he tõ -
sé ge in ket, más részt pe dig köz vet le nül lé te zé sünk tu da tá hoz kap csol juk õket. Ez az
összefüggéslétesítés – a ké sõb bi kierkegaardi mó don: az egyes és ál ta lá nos kö zött –
sze mé lyes, az az a sze mélyt a leg na gyobb mér ték ben afficiálja, de eti kai és nem eg -
zisz ten ci á lis lé nye gi sé gé ben. Kant a sze mé lyi ség bel sõ vég te len sé gét, ezt a bel sõ leg
vég te len, ál ta lunk alig is mert  vi lá got a csil la gos ég hez mér ten vég te len nek tar tot ta:
„A má so dik az én lát ha tat lan énem mel, sze mé lyi sé gem mel kez dõ dik, és olyan vi lág -
ba he lyez, amely va ló ban vég te len, de csak az ér te lem szá má ra pu ha tol ha tó ki, s
amely rõl fel is me rem, hogy ál ta lá nos és szük ség sze rû kap cso lat ban va gyok ve le (s ez -54
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ál tal egy szer smind va la mennyi lát ha tó vi lág gal is), nem pusz tán eset le ges kap cso lat -
ban, mint amott. [Az az a má sik, a fe let tünk le võ csil la gos ég vég te len jé nek az ese té -
ben, amellyel nyil ván csak ak kor va gyunk kap cso lat ban, ha ép pen fel né zünk-fel néz -
he tünk rá – E. P.].”30 A bel sõ vég te len azon ban csak a szel le mi ta pasz ta lás sal, e ta -
pasz ta lás elõ re ha la dó el mé lyü lé sé vel te rem tõ dik meg, nem ön adott, a szük ség sze rû -
sé gi kollegációkat meg kell te rem te ni. Az ineffabilitásnak is csak ak kor van ér tel me,
ha fo lya ma to san fel tá rul, majd el fed, ez a bel sõ lá tás sza bály sze rû sé ge. 

3. Lel ki ség és jelenidejûség mint a tu dat „sze ren csé je, bol dog sá ga”

A „sze ren csét len”, „bol dog ta lan” tu dat pa ra dig má ja nem a modernitás ta lál má -
nya, a szto i kus fi lo zó fi á ban is fel lel he tõ. A sze ren csét len ség (bol dog ta lan ság) va la -
mi lyen össze füg gés ben a nem-ön ma ga ság, an nak a le he tet len sé ge, hogy ön ma gunk -
ká vál junk. Az ön ma ga ság nak lel ki biz to sí té kai van nak Marcus Aureliusnál, és pe dig
a lé lek re-fi gye lés a sze ren csét len tu dat ál la pot el ke rü lé sé nek a le he tõ sé ge. El mél ke -
dé sei II. köny vé nek 8. ré szé ben a kö vet ke zõ kép pen fog lal ja össze az el mé lye dés fon -
tos sá gát a katona-császár-filozófus: „Még alig ha lát tál va la kit azért bol dog ta lan nak,
mert nem tö rõ dött ve le, mi megy vég be má sok lel ké ben. Akik vi szont a sa ját lel kük
rez dü lé se it nem kí sé rik fi gye lem mel, azok szük ség kép pen sze ren csét le nek.”31 Ez ön -
ma gá ban ke vés út mu ta tás len ne, hogy oda fi gye lünk „lel künk rez dü lé se i re”, nem
sok kal több a nor má lis lel ki mû kö dé sek di men zi ó já nál, egy ön is me re ti fo lya mat ke -
re te és le he tõ sé ge. Eb ben a le he tõ ség szfé rá ban vi szont a tar tal mi ele mek so ka sá gát
mu tat ja meg Marcus Aurelius, az idé zett részt kö ve tõ en ép pen azt a te rü le tet ne ve zi
meg, amely a ke le ti fi lo zó fi ák har mó ni át cél zó kon temp lá ci ó i nak is az egyik leg fon -
to sabb kon tex tu sa, a ter mé sze tet. A kon temp lá ci ó nak a ter mé szet tel kap cso la to san
szin te ti kus nak és in teg rá ci ós ter mé sze tû nek kell len nie: „9. Min dig sze med elõtt le -
beg jen: mi a min den ség ter mé sze te és mi az enyém, mi lyen vo nat ko zás ban áll ez az -
zal, mi lyen egész nek mi lyen ré sze?”32 Ta lál ko zunk ne he zen ér tel mez he tõ fel szó lí tá -
sok kal is: „sen ki meg nem aka dá lyoz hat ja – ol vas suk Marcus Aureliusnál –, hogy tet -
ted és sza vad min dig össz hang ban le gyen a ter mé szet tel, amely nek ré sze vagy.”33 A
ter mé sze ti har mó nia, az egész ben va ló har mo ni kus rész vé tel éssze rû. A VII. könyv
11. ré szé ben ki je len ti: „Az ér tel mes lény szá má ra a ter mé szet sze rû és az éssze rû cse -
le ke det egy és ugyan az.”34 Marcus Aurelius irány mu ta tá sa it ele mez ve az egyik leg ér -
de ke sebb fel adat az len ne – a bel sõ sza bad ság nak mint me di tá ci ós kér dés nek a
szem pont já ból –, ha össze ál lí ta nánk azon té mák lis tá ját, ame lyek a me di tá ció tár gyát
ké pez he tik. Ez zel ta lán azt a ké pet is ár nyal ni le het ne kis sé, ame lyet a bol dog ta lan
tu dat ról szó ló elem zé se i ben He gel a szto i ciz mus ról ki ala kí tott. Õ ugyan is úgy vél te,
hogy a szto i ciz mus je len tõs sza kasz a gon do lat sza bad sá gá nak az evo lú ci ó já ban,
azon ban ez a sza bad ság pusz tán for má lis és ne ga tív ma rad, amennyi ben meg áll a
gon do lat nál mint a ref le xió ab szo lút ha tá roz má nyá nál, és nem megy át a más lét
konk ré tabb sza bad sá gá ba.35 Itt kell meg je gyez nünk, hogy a he ge li fi lo zó fi á ban a bel -
sõ sza bad ság nak nem sok re le van ci á ja van: azt a már Kant nál is meg le võ alap ve tõ
fel is me rést, mely sze rint az ön ma gá ban el mé lye dõ tu dat tu laj don kép pen csak a gon -
dol ko dás tör vé nye it ta lál ja, He gel még to vább ab szo lu ti zál ja: a tu da tos egyé ni ség
csak azért le het az, mert fel is me ri az egyé ni ség tör vé nyét, és át me het egyé ni ség be –
mint a szel lem (tör té ne lem) ál ta lá nos moz za na ta.36

A sze ren csét len ség, a sze ren csét len tu dat Kierkegaard tu dat fi lo zó fi á já nak is
kons ti tu tív ele me. Egyik emblematikus ké pé ben a ma gá nyos ma da rak csak né ha
gyûl nek össze az éj sza ka csend jé ben, hogy a nap hosszán és az idõ vég te len sé gén el -
mél ked ve épül je nek – ahol a sze ren csét le nek rõl van szó. Jól le het Kierkegaard köz is -
mer ten nem tar to zott He gel leg na gyobb hí vei kö zé, kis iró ni á val még is õt idé zi A leg -

55

2010/6



sze ren csét le nebb be ve ze tõ elem zé se i ben. Ab ból in dul ki, hogy a He gel-fé le elem zé -
sek ön ma guk ban szív do bo gás sal, nyug ta lan ság gal töl tik el az em bert, van itt va la mi,
ami nem hagy nyu god ni, már az is sze ren cse, ha meg ha lad tuk, stb. A sze ren csét len -
rõl adott de fi ní ci ó já nak a lé nye ge, kö zép pon ti ele me azon ban az ön kí vü li ség
ellenkezõje, az ön ma ga ság len ne, en nek a di men zi ó ját kel le ne va la ho gyan fel épí te -
nünk. Az ön ma ga ság – ve ze ti be Kierkegaard a meg ol dá sát – va la mi kép pen az (au -
ten ti kus) je len, az az egy he lye sen meg ra ga dott idõiség di men zi ó it je len te né. „A sze -
ren csét len va ló já ban az, aki esz mé nyét, éle té nek tar tal mát, tu da tá nak tel jes sé gét, tu -
laj don kép pe ni lé nye gét va la mi lyen mó don ön ma gán kí vül bír ja. A sze ren csét len
min dig tá vol van ön ma gá tól, so ha sincs ön ma ga szá má ra je len.”37 A sze ren csét len a
tá vol le võ – je len ti ki is mét ka te go ri ku san Kierkegaard, He gel re utal va, tá vol le võk pe -
dig ak kor va gyunk, ha a múlt ban vagy a jö võ ben idõ zünk, em lé ke zünk vagy re mény -
ke dünk. Mind a múlt ban, mind a jö võ ben ugyan is olyan idõk mû köd nek, ame lyek -
ben sem mi je len – az az, ten nénk hoz zá: sem mi eg zisz ten cia sincs. Az em lé kez te tõ
és a re mény ke dõ in di vi du a li tá sok a sze ren csét len in di vi du a li tá sok, mert a sze ren -
csés csak az, „aki je len van ön ma ga szá má ra”. Elem zé se it Kierkegaard to vább is fi -
no mí tot ta, amennyi ben ki je len tet te, hogy mind az em lé ke zés ben, mind a re mény ben
még is csak van va la mi lyen je len is: „az il le tõ eb ben je len van”.38 A re mény ke dõ és
em lé ke zõ in di vi du a li tá sok egy más hoz vi szo nyí tott di a lek ti kus po zi ci o ná lá sa to vább
ár nyal ja a sze ren csét len tu dat ról ki ala kí tott ké pet. Mind ez a vég sõ kig fel erõ sí ti a je -
len ab szo lút jel le gé vel kap cso la tos ál lás pon tot: a bol dog, nem sze ren csét len tu dat a
je len ab szo lút idõiségét kons ti tu tív mó don ki je len tõ gon do lat, az eg zisz ten cia-el gon -
do lás, amely lé tet biz to sít az alany nak. Ezen a pon ton azon ban erõ tel je sen az eg zisz -
ten cia ana lí zis irá nyá ba moz dul na el az elem zé sünk.39

Leg fon to sabb kö vet kez te té sünk sze rint az ön ma ga ság, a bel sõ sza bad ság alap ve -
tõ di men zi ó ja egy sa ját idõiség, a spe ci fi kus bel sõ idõ tu dat, amely egy ben az er re vo -
nat ko zó me di tá ci ós fo lya mat egy éle ten át di a lek ti ku san önazonos vagy in kább
kong ru ens struk tú rá ja. Nietz sche ant ro po ló gi ai ví zi ó ja – tö me ges ség, át la gos ság –
nyo mán a kér dés pa ra mé te rei meg vál toz tak. A poszt mo dern fi lo zó fi á ban az ön ma -
ga ság lét struk tú rá já nak a meg mu tat ko zá sa az akár ki át la gos sá gá ban tör té nik, ame -
lyet az egy más sal-lé tek kép vi sel nek. Az akár ki egzisztenciáléja40 fe lé va ló ki ter jesz -
tés azon ban messze túl lép né elem zé sünk ke re te it.

4.  Prak ti kus ön ura lom (ké pek ura lá sa) és idõiség

Az Eti ka ötö dik ré szé ben Spi no za le szö ge zi, hogy mi ként ve zet az ér te lem az in -
du la tok kal szem ben sza bad ság hoz, va la mint azt is, hogy mi a lé lek sza bad sá ga, va -
gyis bol dog sá ga. Az ér te lem ugyan is be lát ja a szük ség sze rû sé ge ket és a de ter mi ná ci -
ó kat, és a tá vol le võ re irá nyul. Ké pes egye di ké pe ket lét re hoz ni és va la mely idõi di -
men zi ó ban fog la la tos sá ga it el he lyez ni. Amennyi ben a sze re te tet kell ura lom ra jut -
tat nia a gyû lö let tel szem ben, annyi ban te rá pi ás fog la la tos ság nak is te kint he tõ. Egy -
ál ta lán az, hogy a kü lön bö zõ asszo ci á ci ós erõs ség gel kap cso ló dó ké pe ket el ren dez -
zük, és ezek ben va la mi lyen indeterminációs le he tõ sé get lás sunk, a gon dol ko zás au -
to nó mi á ját meg ala po zó, dön tõ en fon tos te vé keny ség. Az V. rész 11. té te lé ben Spi no -
za ki mond ja, hogy „mi nél több do log ra vo nat ko zik va la mely kép, an nál gya ko ribb,
va gyis an nál több ször ele ve ne dik meg, s an nál na gyobb mér ték ben fog lal ja el a lel -
ket”.41 Ezek után fo lya ma to san azt bi zo nyít ja, hogy 1) a több do log és kép együt tes
szem lé le te min dig erõs in du la tok lehetõségképpeni for rá sa, ame lyek za va ros in du -
la tok is le het nek, mert 2) egyes ké pe ket vi lá go sab ban és ha tá ro zot tab ban tu dunk
szem lél ni, mert több ször fog lal koz tunk ve lük, míg má sok za va ro sabb in du la tok for -
rá sai le het nek. Ezért te hát cél sze rû az ér tel mi – vi lá gos és ha tá ro zott össze fog la lá sok56
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– fo gal mak fe lé ha lad ni. Vé gül pe dig a 14. té tel – igaz, még fel té te le sen – ki mond ja,
hogy „a lé lek meg te he ti, hogy a test va la mennyi affekcióját, va gyis a dol gok ké pe it
Is ten kép ze té re vo nat koz tas sa.”42

Is ten nek ez a fel té te les, fo gal mi meg ta lá lá sa akár te rá pi ás ha tá sú is le het, mert a
ké pek, dol gok és in du la tok ká o szá ban egy ér tel mû rep re zen tá ci ós ren det te remt. Su -
gal ma zá sa sze rint te hát tö re ked jünk ki sza kad ni a tu da tun kat szün te le nül be töl tõ
kép so ra ink ból, ta lál junk má so kat (jö ven dõ be li ket), és fo gad juk el mint a tá vol le võ
di men zi ók ra uta ló mi e in ket – ami nem is tû nik olyan könnyen kö vet he tõ lel ki fog -
la la tos ság nak. Ennyi ben most nem azon az úton kö vet jük Spi no zát, amely a ké pek
egy kép alat ti össze fog la lá sá nak, az Is ten re va ló re duk ci ó nak az út ja.

1959-ben ad ták ki el sõ íz ben Vik tor E. Frankl köny vét, a From Death-Camp to
Existentialism. A Psychiatrist’s Path to a New Therapy cím mel (Beacon Press, Bos ton,
1959). Újabb ma gyar for dí tá sa 2007-ben …mégis mondj igent az élet re. Egy pszi cho -
ló gus meg éli a kon cent rá ci ós tá bort cím mel je lent meg (Ford. Sár kány Pé ter. Jel Ki -
adó, Bp., 2007). Ben ne egy egész kis al fe je zet vi se li A bel sõ sza bad ság cí met. Vik tor
Frankl ál lás pont ja na gyon gyö ke res, a bel sõ sza bad sá got (vagy an nak az igé nyét) az
em ber amo lyan ant ro po ló gi ai jel lem zõ jé nek te kin ti. Vé gül is vá lasz tá si kér dés volt,
hogy az em ber le épült lá ger la kó le gyen, vagy meg õriz ze em be ri mél tó sá gát, szen ve -
dé sé nek és ha lá lá nak a mél tó sá gát. „S le het tek õk bár mily ke ve sen, ele gen dõ bi zo -
nyí té kot szol gál tat tak ar ra néz vést, hogy a kon cent rá ci ós tá bor ban az em ber tõl min -
dent el le het ven ni, csak egyet nem: az em be ri sza bad ság nak azt az utol só ma ra dé -
kát, hogy az adott kö rül mé nyek hez így vagy úgy vi szo nyul jon.”43

A má sik szin te ti kus meg jegy zé se, amely az ér tel mes élet tel kap cso la tos meg ha tá -
ro zá si mód ra vo nat ko zik: „Az em ber szel le mi sza bad sá ga, ami tõl utol só le he le té ig
nem foszt ha tó meg, le he tõ sé get nyújt ar ra, hogy éle tét utol só lé leg zet vé te lé ig ér tel me -
sen ala kít has sa.”44 Frankl a bel sõ sza bad sá got az em ber lé nyét meg ha tá ro zó lé nye gé -
nek te kin ti. Ami kor ar ra kér de zünk rá: mi tet te le he tõ vé, hogy egye sek nek si ke rül -
jön, má sok nak meg nem, vá la sza a kö vet ke zõ: „Több sé gük ren del ke zett va la mi vel,
ami lel ket ön tött be lé jük: ez a va la mi több nyi re egy da rab ka jö võ be ve tett hit. Az em -
ber vé gül is úgy te rem tõ dött, hogy egye dül a jö võ be ve tett hi te, ami – va la hogy sub
specie aeternitatis – va ló ban élet ben tart ja.” Au to nó mia, élet ér te lem, idõ, hit – ezek
a té nye zõk, ame lyek mint a bel sõ sza bad ság kom po nen sei va ló ban ant ro po ló gi ai jel -
lem zõk nek bi zo nyul tak. 

Pon to san a Vik tor E. Frankl és má sok mun kás sá ga nyo mán ki bon ta ko zó fi lo zó fi -
ai lé lek gon do zás, a kü lön bö zõ eg zisz ten cia ana li ti kus el já rá sok, az Ich-Analyse mu -
tat ták fel azo kat az aspektusokat, ame lyek a bel sõ sza bad ság nak újabb di men zi ó kat
ad tak. Ezek nek a kö zép pont já ban – az élet ér tel mé re vo nat ko zó klasszi kus fi lo zó fi ai
kér dés fel te vés, va la mint a le het sé ges ér te lem dis kur zu sok ki bon ta koz ta tá sa mel lett –
min den eset ben a heideggeri idõiség-konceptusra épü lõ bel sõ idõ és az eb bõl le szár -
maz ta tott au to nó mia (au to nóm me di tá ci ós tér) áll nak. Jól le het az élet vi lág fo gal má -
nak a be ve ze té sé vel Edmund Husserl nagy le he tõ sé ge ket nyi tott meg a bel sõ sza bad -
ság di men zi ó já nak az újabb ér tel me zé se fe lé, a fi lo zó fi ai ref le xió fo gal má nak szi go -
rú is me ret el mé le ti szû kí té sé vel e le he tõ sé gek vé gül is ki ak ná zat la nok ma rad tak. A
husserli ref le xió fo ga lom ban meg je le nõ el do lo gi a so dás el le né ben dol goz ta ki Jan
Patočka a sa ját ref le xió fo gal mát, amely ben a ref le xió tar tal má ba is mét vissza ke rül az
em ber sa ját éle te.45
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„Va la mi kor na gyon ré gen ne kem is volt egy ked ves hoz zá tar to zóm, az uno ka test -
vé rem, Er zsé bet, Za ka ri ás fe le sé ge. Jú dea he gye in kel tem át – sze ren csé re so sem sze -
ret tem a magas sarkú ci põt, mert az út ne héz volt –, na po kon ke resz tül gya lo gol tam,
hogy el jus sak hoz zá. Az én öt le tem volt, nem kell hall gat ni azok ra, akik azt ál lít ják,
hogy Gáb ri el ark an gyal vagy mittudoménmicsoda su gall ta az uta zást, még is csak ma -
gam tól is ké pes va gyok kez de mé nyez ni. Mert nyil ván el kép zel he tet len, hogy egy ter -
hes nõ el men jen ott hon ról meg ke res ni a ba rát nõ jét a vi lág má sik vé gén, egy ter hes
nõ csak vízitornázni megy el ott hon ról, ezt min den ki tud ja. Nos. Azért in dul tam el,
hogy a ba rát nõm mel le gyek, hogy lát has sam, hogy a kar ja im ba szo rít sam, és a kö ze -
lé ben él jek, a há zá ban, több hé ten ke resz tül. Nem ven dég ség be men tem, nem: hogy
meg osszam ve le a hét köz nap ja it, hogy kö rü löt te le gyek reg gel, dél ben, es te ezek ben
a per cek ben, me lyek kü lön-kü lön sem mi ben sem kü lön le ge sek, me lyek is mét lõ dé se
és össze adó dá sa azon ban min den egye di ese mény nél in kább szö vi a kö zös tör té net
fo na lát.

Ké sõbb Vi zi tá ci ó nak ne vez ték, mert má ni á ku san hang za tos el ne ve zé sû epi zó -
dok ra szab dal ják az éle tem és csa lád tag ja i mét is, pe dig olyan tá vol állt mind ez az
ud va ri as sá gi lá to ga tás tól vagy a tár sa dal mi kö te le zett ség tel je sí té sé tõl: elõ ször vol -
tam ter hes, Er zsé bet szin tén, egy ér tel mû volt te hát szá munk ra, ne ki és ne kem is,
hogy a szü lés elõt ti idõt együtt sze ret nénk el töl te ni. Ne fe ledd, hogy ak ko ri ban egy
szü lés ve szé lyes do log volt, ter mé sze te sen tu dtuk, hogy az anya ság hely ze ti elõ -
nyök kel jár még ak kor is, ha az én ese tem ben pél dá ul a do log kis sé bo nyo lult volt,
azon ban mindekelõtt és pró zai mó don tu da tá ban vol tunk an nak, hogy a gond vi se lés
ke zé ben va gyunk. Te hát hogy vi lá gos le gyek: hogy át kel tem a he gye ken Er zsé bet tel
ta lál koz ni, hogy be köl töz tem hoz zá, és hogy idõt akar tam szán ni ar ra, hogy a tár sa -
sá gá ban él jek, azért tör tént, hogy még egy szer lát has sam, hogy hosszú ide ig lát has -
sam, hogy el mond has sam ne ki, amit mon dan dó vol tam, s õ is el mond has sa ne kem,
amit mon dan dó volt, s hogy gon do san õr zen dõ em lé kek kel tölt sem meg a szí vem ar -
ra az eset re, ha. Úgy men tem hoz zá, mint a ka to na, aki a front ra megy, hogy meg ke -
res se szin tén há bo rú ba ké szü lõ ba rát ját, s nem a Szent lé lek la ko zott ben nünk, ha -
nem a ha lál fé le lem.

Há rom hó na pig ma rad tam ná la, szin te a gyer me ke meg szü le té sé ig. Há rom dús
hó nap, bi zo nyá ra tu dod, hogy ná lam idõ sebb volt, és a ter hes sé ge is ve szé lye sebb,
ré sze sül ni akar tam be lõ le az utol só per cig. Há rom hó nap a la ká sá ban – a há zá ban
alud tam, az asz ta lá nál et tem, ugyan azt a le ve gõt szív tam –, há rom kö zös ség ben el -
töl tött hó nap. Há rom hó na pig na pon ta ki raj zo ló dó köz na pi gesz tu sok, meg fé sül ni a
ha jun kat reg gel, meg iga zí ta ni egy ru ha rán ca it, kö zö sen sé tál ni és dol goz ni. Há rom
hó na pig fõ ként be szél get ni egy más sal, tit ko kat meg osz ta ni és meg hall gat ni a má si -
kat, mint ha az utol só al ka lom len ne. Pe dig eb bõl a há rom hó nap ból mi ma radt má -
ra? Sem mi vagy alig va la mi, ez a tör té ne lem alatt össze ros kadt idõ el vesz tet te mély -
sé gét, né hány szûk sor ban fog lal ha tó össze. Mert amit az utó kor szá mon tar tott eb -
bõl az epi zód ból, amit az evan gé lis ták és a bib lia ér tel me zõk el akar tak me sél ni Er -
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zsé bet nél tett lá to ga tá som ból, az, hogy méh össze hú zó dá sai vol tak, ami kor meg lá tott.
Ah! Szép kis tör té net! Ter mé sze te sen lé nye ges, köz pon ti je len tõ sé gû, sem mi egyéb
em lí tés re ér de mes nem tör tént, nemdebár. Jó, be le egye zem, a fia ál tal az én fi am mal
szem ben ér zett iz ga lom ha tá sá ra be kö vet ke zõ össze hú zó dás in utero a foly ta tás
szem pont já ból ér de kes, fi gye lem be vé ve, hogy Er zsé bet fia a ké sõb bi Ke resz te lõ
Szent Já nos és minden egyéb, azon ban elég gé fel há bo rí tó, hogy va la mi fé le tá ro ló -
edény nek tar ta nak, foetus-hordozóknak, hogy a nõ a ter hes sé ge alatt nem más, mint
le en dõ gyer me ke moz gó és funk ci o ná lis tar tal ma zó ja. Jól fel kell fog ni a hely zet je -
len tõ sé gét: ami kor két ter hes nõ ta lál ko zik, az egyet len em lí tés re mél tó ese mény, az
egyet len fel jegy zen dõ és fel jegy zett ese mény a méh össze hú zó dás, itt tar tunk. Amúgy
pe dig mit le het ne még el me sél ni a vi szo nyunk ról, er rõl a há rom hó nap ról, ami elõt -
te és utá na tör tént, kér dez het nénk, A nõk kö zöt ti ba rát ság nak nincs hor de re je, fe cse -
gés, fõ zés, mo sás és ház tar tás, nem épí tünk sem mit, nem ta lá lunk fel sem mit, nem
ké szí tünk elõ for ra dal mat, sem tech ni ka it, sem tu do má nyo sat, sem po li ti ka it, se ho -
va sem vés sük be ba rát sá gunk nyo ma it. S mint hogy lát ha tat lan, vagy in kább ez a
vak si Luk ács tel je sen nul la a sze rep lõk pszi cho ló gi á ja te kin te té ben, minden nek sem -
mi je len tõ sé ge.

El sem tu dod kép zel ni, mennyi re el szi ge telt tudsz len ni Szûz Má ri a ként.
Mennyi re sze ret ne az em ber tá mo gat ni és tá mo ga tást él vez ni, hall gat ni és meg hall -
gat tat ni. Az egyet len ba rát nõm õ volt, Má ria-Mag dol nát na gyon be csü löm, ve le
azon ban nem ugyan az a vi szo nyom, nem he lyet te sít he ti a má si kat. Ne kem az egyet -
len be szél ge tés, ami szá mí tott, az egyet len szív, mely az enyém re tá masz ko dott, az
Er zsé be té volt, és min den al ka lom mal, ami kor el fe lej tik meg em lí te ni, ami kor nem
mond ják ki, hogy kik vol tunk egy más nak, el tá vo lít ják kis sé tõ lem. Ami kor õt ke re -
sem, ami kor õt hí vom, csak egy nõt ta lá lok, aki ár nyé ka an nak, aki volt. Ide gent csi -
nál tak be lõ le! Tá vo li ro kont! Fel há bo rít, hogy sem az Új Tes ta men tum szer zõ je, sem
azok, akik nek a fel ada tuk len ne az igaz ság ki mon dá sa, nem vol tak ké pe sek meg ír ni:
aho gyan Má ria élt, és amit Má ria meg va ló sí tott, nem jö he tett vol na lét re Er zsé bet
nél kül, aki a ba rát ja volt; mert Er zsé bet ben volt egy rész Má ri á ból és Má ri á ban egy
rész Er zsé bet bõl. Kez det ben vala az Ige, ter mé sze te sen, azon ban a te rem tõ Igé re ala -
po zott rend szer ben a csend a leg bor zal ma sabb go nosz tett. Most már a kol lek tív em -
lé ke zet ben is épp úgy élek, mint az Újtes ta men tum ban, amit sen ki sem ol vas már. Így
hát, ha ten ni sze ret nél va la mit ér tem, mondd el ne kik, mondd el a vi lá gi ak nak, hogy
Er zsé bet a ba rát nõm volt, hogy fon tos volt ne kem. Biz tos va gyok ben ne, hogy meg -
ol dod va la hogy.”

Ke szeg An na for dí tá sa
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Je len ta nul mány a ma gyar tár sa da lom -
tör té net klasszi ku sa it elem zõ és vizs gá ló
té má ban író dik. Ar ra ugyan nem cél ja vá -
laszt ad ni, hogy mi a tár sa da lom tör té net,
hi szen több fél éves egye te mi elõ adás so ro -
zat ok ke re sik rá a vá laszt, és vas kos kö te -
tek ír ják kö rül egy-egy tu dás te rü let is me -
re te it, de ta lán nem a va ló ság tól el ru gasz -
ko dott el kép ze lés azt gon dol nunk, hogy a
tár sa da lom tör té net egyes alterületeiként
szá mon tar tott té mák, mint a vá ros tör té -
net, gaz da ság tör té net, tör té ne ti de mog rá -
fia, po li ti kai tár sa da lom tör té net vagy ép -
pen a mû ve lõ dés tör té net – eze ket a te rü le -
te ket em lí tem, hi szen elem zé sünk ben eze -
ket érint jük majd – a tör té net írás önál ló
aldiszciplínáiként is fel fog ha tó ak. Két ség -
kí vül e ha gyo má nyo sabb té mák szo ros vi -
szony ban áll nak a tár sa da lom tör té net tel,
össze fo nód nak ve le, és új meg kö ze lí té si és
szem lé le ti mó dot ala kí ta nak ki, va la mint
más mód szer tan nal ope rál nak. A Be ve ze -
tés a tár sa da lom tör té net be cí mû, je len leg
egyet len ma gyar nyel vû összeg zõ kötet1

is azt su gall ja, hogy a tár sa da lom tör té net
sok szí nû, a ha gyo má nyos és új irány za tok
éles ha tá rai nem de fi ni ál ha tó ak, nem ad -
ha tó pon tos meg ha tá ro zás, sem egy ér tel -
mû vá lasz ar ra, hogy mi a tár sa da lom tör té -
net, nem egy sé ges és konk ré tan kö rül ír ha -
tó, in kább „egy szé les, mód szer ta ná ban,
te ma ti ká já ban és szem lé le té ben sok fé le -

kép pen ta golt társadalomtörténetrõl”2 be -
szél he tünk. Ha egy ha son lat tal kel le ne
meg ha tá roz ni a tár sa da lom tör té ne tet, ak -
kor egy fes tõ ki fe szí tett vász ná nak fe lel ne
meg, me lyen a kü lön bö zõ szí nek ka val -
kád ja, ki ala kí tott ké pe al kot ja meg az
„össz ké pet”. A szí nek ta lál ko zá sa egy-egy
irány za tot jel ké pez het, sõt mi több, össze -
for rá suk ból – mi ként a kék és sár ga ta lál -
ko zá sá ból vagy a pi ros és kék egy más ra 
fu tá sá ból új szín ke let ke zik, a zöld és li la –
két disz cip lí na ta lál ko zá sá nál is új, más
szem lé le ti, mód szer ta ni vagy is me ret el -
mé le ti áram lat kör vo na la zód hat. Ám a 
szí nek ön ma guk ban a ha gyo má nyos szí -
nek ma rad nak, „a pi ros, kék, sár ga” önál ló
disz cip lí na ként is me gáll ja he lyét. 

Ah hoz, hogy az elem zés re és össze ha -
son lí tás ra vá lasz tott szer zõk a ma gyar tár -
sa da lom tör té net klasszi ku sai, két ség nem
fér. A Hanák Pé ter rõl és Vö rös Kár oly ról
szü le tett összes írás, min den jel lem zés 
és mél ta tás egy han gú an olyan tör té né -
szek ként em lí ti õket, mint akik több fé le
do log hoz ér te nek, min den iránt ér dek lõd -
nek, nagy tu dás sal ren del kez nek, va gyis
va ló sá gos hu ma nis ta tu dó sok, amo lyan
„renaissance man”-ek, aho gyan De ák Ist -
ván írja.3 Mind ket ten olyan tör té né szek
vol tak, akik ki vá ló an is mer ték a po li to ló gi -
át, a ma gyar és a nem zet kö zi iro da lom tör -
té ne tet, az épí té sze tet, a szép mû vé sze tet és
a mû ve lõ dés tör té ne tet, és nem utol só sor -
ban a 19. szá zad his to ri ku má nak ava tott
szak ér tõi ként tar tot ták szá mon õket.
Hanák Pé tert leg in kább a kö zép-eu ró pai
mo dern vá ro sok ki ala ku lá sa, Bu da pest és
Bécs ver sen gé se a po li ti ká ban, az épí té -
szet ben és a mû vé sze tek ben, a la kás mû vé -
szet, az arisz tok ra ti kus, a nagy pol gá ri, a
pol gá ri és a kis pol gá ri há zak la kó i nak élet -
mód ja a 19. szá zad ban és a szá zad for du lón
té mák fog lal koz tat ták. De so kat fog lal ko -
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zott Ma gyar or szág és kü lö nö sen Bu da pest
he lyé vel a nem zet kö zi kul tú rá ban, a nem -
ze ti, kö zép-eu ró pai iden ti tás kér dé se i vel, a
zsi dók, né me tek és má sok egy más ról köl -
csö nö sen ki ala kí tott szte re o tí pi á i val. Vö -
rös ott ho no san moz gott a 18. és a 19. szá -
zad szin te összes gaz da ság-, tár sa da lom-,
po li ti ka- és kul túr tör té ne ti prob lé má já ban.
Le vél tá ros ként, mu ze o ló gus ként, ku ta tó és
so kat pub li ká ló tu dós ként, szer kesz tõ ként,
lek tor ként és nép sze rû elõ adó ként egy -
aránt nagy sze rût alkotott.4

Ne vük kel ez rek és ez rek ta lál koz nak,
hi szen a tíz kö te tes Ma gyar or szág tör té ne -
te több kö te té ben több fe je zet szer zõi,
Hanák fõ szer kesz tõ je is. Vö rös a Bu da pest
tör té ne té ben az 1849–1918 kö zöt ti idõ -
szak ról szó ló és a Ta nul má nyok Bu da pest
múlt já ból több fe je zetének író ja is.

A vá lasz tást te hát a kor társ tör té né szi
lét és a ha son ló té ma ke ze lés in do kol ta.
Ab ban, hogy az elem zés re bo csá tott szö -
ve gek a tár sa da lom tör té net klasszi kus té -
mái, nem va gyunk biz to sak, ám két ség kí -
vül a 19. szá za di, leg in kább bu da pes ti
tár sa dal mi ré te gek osz tá lyo zá sa, meg ha -
tá ro zá sa és a pol gá rok vá ro si he lye, lak -
ha tá sa, kör nye ze te fon tos ele mei a kor -
szak ma gyar tár sa da lom tör té net ének.

Hanák Pé ter tõl a 19. szá za di nagy vá -
ro si pol gá ro so dás és ur ba ni zá ció té má ját
vá lasz tot tuk elemzésre.5 Ezt az írást a Vö -
rös Bol di zsár ál tal a Bu da pes ti Ne gyed ha -
sáb ja i ra, Bu da pest tör té ne té nek az 1873–
1918 kö zöt ti idõ sza ká ról írott, Vö rös Ká-
r oly-fe je ze tek bõl szü le tett összeállítással6

ve tet tük össze.  
Hanák sze rint „a pol gá ro so dás és a

mo dern ur ba ni zá ció köz ti össze füg gést
evi den ci á nak te kint het jük, hi szen a bõ vü -
lõ áru ter més, a ki bon ta ko zó tõ kés gaz dál -
ko dás a kö zép ko ri tól el té rõ, mo dern vá -
ros fej lõ dés és ur ba ni zá ció alap fel té te le”.
Az õ fel fo gá sá ban „a 19. szá za di nagy vá -
ros már nem csu pán ipa ros te le pü lés és
pi ac köz pont, ha nem igaz ga tá si, tör vény -
ho zá si, kul tu rá lis cent rum, amely az
egész tár sa da lom élet mód já nak for má ló ja
és mintaképe”.7

Pest-Bu da fõ vá ros sá vá lá sa a 18. szá -
zad vé gén in dult meg, ur ba ni zá ci ó já nak

üte me is ek kor gyor sult fel, és csak a 19.
szá zad el sõ fe lé ben, a re form kor ban tel je -
se dett ki – ír ja. La kos sá ga a 18. szá zad vé -
gé hez ké pest meg há rom szo ro zó dik, de
egye net le nül osz lik meg Bu da és Pest kö -
zött. Job bá ra Pes ten be lül is súly pont el to -
ló dás ról ta nús kod nak a nép szám lá lás ok
össze írá sai, hi szen a fal lal kö rül vett bel -
vá ros vissza fog ja a la kos ság nö ve ke dést.
Ezért a 18. szá zad leg vé gén – a 19. szá zad
leg ele jén le bont ják a Vá ci ka put, épp a
fran cia for ra da lom évé ben, a Kecs ke mé tit
öt év re rá, a Hat va nit meg az új év szá zad -
ban, 1808-ban.

Ide vá gó François Walter a vá ros fa lak
prob lé má já ról írt gon do la ta, mi sze rint:
„ahol a gaz da sá gi-tár sa dal mi fo lya ma tok
ked ve zõ en ala kul tak, a fa lak le bon tá sá -
nak kér dé se már a 18. szá zad ban egy re
sür ge tõb ben me rült fel. Több vá ros is
meg tet te ek kor a nagy lé pést: meg kezd ték
a zárt ság fel szá mo lá sát és új, kül sõ ke rü -
le tek épí té sét. Ilyen Düs sel dorf ese te
1785 után. Más vá ro sok egye ne sen el ha -
tá roz ták a fa lak le rom bo lá sát: Bonn 1703-
tól, Ber lin 1734-tõl, Han no ver 1763-tól,
Münster 1764-tõl. Ha son ló év szá mo kat
ta lál ha tunk a fran cia vá ro sok ese té ben is.
Ál ta lá ban vé ve mi nél ke le tebb re érünk,
an nál ké sõbb re esik a fa lak le bon tá sa. Kö -
zép-Eu ró pa af fé le át me ne ti te rü let nek tû -
nik, ahol a fa lak fel szá mo lá sa mint egy a
vá ro si nö ve ke dés fel té te le ként je lent
meg.”8 Az õ meg lá tá sát iga zol ja Bu da pest
is, de a még ke le tebb re fek võ Ko lozs vár
ese te is, ahol csak a 19. szá zad vé gé re
bont ják le a fa la kat és épí te nek rep re zen -
ta tív bel vá ro si épü le te ket a he lyük be.
Több for rás ból tudni,9 hogy a 19. szá zad
har min cas éve i ben még szin te tel jes egé -
szé ben állt a vár fal az óvá ros kö rül a bás -
tyák kal együtt, csak ke le ten, a Belsõ-
Közép ut ca és Belsõ-Farkas utca között10

lett le bont va 1831-ben.11 1854-ben bont -
ják le a Kö zép ka put, 1857-ben a vá ros ter -
ve zõ mér nö kök a vár fal bon tá sát lát ják
meg ol dás nak, no ha a vár fa lak ügyé vel
fog lal ko zó bi zott ság a fa lak és bás tyák ja -
ví tá sát szor gal maz za. 1868-ban a vá ros -
ve ze tés úgy ha tá roz, csak egy fél re e sõ bás -
tyát tart meg az utókornak.12 A vár fal tel -64

2010/6



jes bon tá sá nak dön té sé re ugyan ezt az idõ -
sza kot ne ve zi meg Kõváry Lász ló 1866-
ban írott ma gyar ko ri erõ dít mé nyek rõl
szó ló mû vé nek ko lozs vá ri passzu sá ban:
„…a fõ fa lat szin tén bon ta ni kezd ték, ma
már egész vo na lok hi ány za nak. Nap ja ink -
ban ki mond ták a ha lált a bel sõ fal ra is.”13

1870-ben dol goz nak ki ter vet az utol só
vár fa lak le bon tá sá ra. A hi vat ko zott szer -
zõk is em lí tést tesz nek ar ról, hogy Ko lozs -
vá rott a vi lág há bo rút meg elõ zõ há rom év -
ti zed át gon dolt, nagy mé re tû meg va ló sí tá -
sa i val ke rült na pi rend re a vá ros szé pí té se,
kor sze rû sí té se, köz épü le tek eme lé se, a
víz ve ze ték- és te le fon há ló zat ki épí té se és
a kor zó, fõ tér és sé ta tér meg épí té se, ren de -
zé se. Er dély-szer te pél da nél kü li ez a 19.
szá zad kö ze pi tu da tos vá ros ter ve zé si kez -
de mé nye zés, amely a ko lozs vá ri fõ tér, az -
az a Szent  Mi hály-temp lom kö rü li épü let -
gyû rû tel jes le bon tá sát és egy kor sze rû
köz pon ti tér ki ala kí tá sát sür ge ti, még ak -
kor is, ha egy év szá za dos ké sést mu tat Bu -
da pest hez képest.14 A vá ros ren de zés hez
kap cso ló dik Bernard Lepetit meg lá tá sa,
mi sze rint az idõ az, ami üte me zi a vá ros
át ala ku lá sát, azt a többezernyi vál to zást,
ám meg ol dást kell ta lál ni a vá ros kép ala -
kí tá sá ra, ek kép pen funkcionalista mo dell
sze rint a jö võt úgy kell meg szer vez ni,
hogy a je len ten den ci á it kö ves sük. Lepe-
tit a vá ro si tér bir tok ba vé tel ének egyik
mó do za tát ab ban lát ja, hogy a fej lõ dés re
nyi tott tár sa dal mak ban át ala kul a ré gi vá -
ros: el tûn nek a vá ros ka puk, vagy töb bé
már nem vá ros ka puk, és a ré gi pá lya ud -
var ok más funk ci ót töl te nek be.15

A pes ti vá ros ka puk le bon tá sá val te hát
a bel vá ros al kal mas nak bi zo nyult az új
vá sár tér, rak part és rakpiac lé te sí té sé re,
új üz let há zak, szál lo dák, fo ga dók épí té sé -
re és 1832-ben a redout meg épí té sé re.

Hanák írá sá nak cí me a pol gá ro so dás,
al cí me meg a pol gá ro so dás kez de te, ám
iga zá ból nem eb ben a szö veg ben fej ti ki a
pol gá ro so dás ról és en nek kez de te i rõl val -
lott né ze te it. A tár sa dal mi struk tú rák ra
in kább egy 1996-ban meg je lent kon fe ren -
cia szö veg ben utal, ahol ki de rül, azt vall -
ja, hogy 1848 elõtt lé te zett Ma gya ror szá -
gon gaz dag pol gár ság, mely szö vet ség re

lé pett a re form ne mes ség gel, ám a ki egye -
zést kö ve tõ ka pi ta lis ta szabadverseny ha -
tá sá ra de for má ló dott, és a ne mes ség pol -
gá ro so dá sa il lú zió ma radt. Meg kü lön böz -
te ti az „alul ról”, jó részt ön erõ bõl ki küz -
dött pol gá ro kat, ám vé le mé nye sze rint
en nek az ág nak fõ sod rát nagy mér ték ben
a fe lül rõl, a fõ ág ból ere dõ áram la tok ala -
poz ták meg. Ide so rol ha tók a nagy ban -
károk, akik az ál lam mal köl csö nös füg -
gés vi szo nyá ban áll tak, és az ipa ro sok ból
rekrutált bur zso á zia. A jó mó dú üz let em -
be rek, fõ ként né met és zsi dó ke res ke dõk,
vál lal ko zók, de a tra di ci o ná lis kis ke res ke -
dõk és ipa ro sok al kot ták a „ha ba rék-
pol gár sá got”. Õket sem ér dek, sem ér ték -
kö zös ség nem kap csol ta össze, leg in -
kább a fe let tük el he lyez ke dõ min ta kép -
hez iga zod tak, és be ol vad tak az „úri
középosztályba”.16

Hanák is a 19. szá zad ra te szi a gaz dag
pol gár ság je len lét ét, ám A Kert és a Mû -
hely el sõ írá sá ból nem de rül ki, mit ért
pol gá ro so dá son, pol gár sá gon vagy a so kat
em lí tett bur zso á zi án. Vö rös Kár oly ez zel
szem ben szisz te ma ti ku san vé gig megy a
ré te gek ér tel me zé sén. Ma gyar or szág leg -
pol gá ribb tár sa dal mát Bu da pes ten a vá -
ros egye sí tés ko rá ra da tál ja, a mil len ni u -
mig tar tó idõ szak ra a pol gá ri fej lõ dés ki -
tel je se dé sét lát ja. A ne gyed szá zad alatt a
fõ vá ros tár sa da lom szer ke ze té ben be kö -
vet ke zett vál to zá so kat ek kép pen össze ge -
zi: egy részt az ipa ri né pes ség és a szel le -
mi fog lal ko zá sú ak (ezen be lül is túl nyo -
mó részt a hi va tal nok ság) lét szá má nak
erõs meg nö ve ke dé sét, a kez det ben igen
je len tõs szak kép zet len se géd mun kás-
nap szá mos ré teg össze szû kü lé sét, más -
részt az önál ló gaz da sá gi eg zisz ten ci ák
sú lyá nak nö ve ke dé sét lát ja a for rá sa it ké -
pe zõ szá mok ban. Meg lá tá sa sze rint a ki -
lenc ve nes évek kö ze pé tõl in du ló idõ szak
fõ vo ná sa az im má ron ki épült pol gá ri tár -
sa da lom bel sõ el lent mon dá sa i nak elõ tér -
be ke rü lé se volt. A kép leg in kább a mo -
dern pol gá ri ele mek erõ sö dé sét mu tat ja –
von ja le Vö rös a kö vet kez te tést: a tiszt vi -
se lõ ré teg lét szá má nak nagy ará nyú emel -
ke dé se, az ipar ban és a ke res ke de lem ben
a nõi mun ka erõ lét szá má nak gyors nö ve -
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ke dé se és a fi zi kai mun ká ból élõk ka te gó -
ri á i ban meg fi gyel he tõ ha tal mas gya ra po -
dá sa foly tán Bu da pest tár sa dal má nak ké -
pén a fej lett ka pi ta liz mus vi szo nyai kö zé
be lé pett tár sa da lom is mér vei je len nek
meg. Vö rös konk lú zi ó ja, hogy mind ez az
ipa ri pro le ta ri á tus ál lan dó erõ sö dé sé hez
vezetett.17 Vö rös le ír ja, pon to san mit ért
nagy pol gár sá gon, arisz tok rá ci án, zsi dó
bur zso á zi án, míg Hanák csak utal rá juk az
ur ba ni zá ci ó ra át tér ve, a szá muk ra épült
bér pa lo ták, vil lák és bér há zak kap csán.
Így Vö rös tõl tud juk meg, hogy Bu da pest
pol gá ri ural ko dó ré te ge tár sa dal mi lag, em -
be ri kap cso la ta it te kint ve még éle sen el ha -
tá ro ló dó cso por tok ra bom lott, egé szen a
mil len ni um idõ sza ká ig. A vá ros tör té net -
nek a mil len ni um és a vi lág há bo rú kö zöt -
ti sza ka szá ra azon ban már ki ala kult, meg -
szi lár dult és va gyo ni vi szo nyai ré vén éle -
sen el is kü lö nült egy vé kony, mint egy 500
fõ nyi ve ze tõ ré teg, mely a ha zai nagy tõ ké -
bõl nõtt ki. Eb ben a ré teg ben a po li ti kai-
köz éle ti kép vi se le tet el lá tó ér tel mi sé gi ek –
el sõ sor ban ügy vé dek – is je len vol tak. Vö -
rös a ma gyar or szá gi ér tel mi ség leg ha gyo -
má nyo sabb és leg szé le sebb ré te ge ként be -
szél az ügy vé dek rõl, ide ért ve azo kat is,
akik nem csak tény le ge sen ügy vé di gya kor -
la tot foly tat tak, ha nem mind azo kat, kik ál -
lá suk be töl té sé hez ügy vé di ok le vél ben 
ki fe je zett szin tû jo gi is me re tek re volt
szük sé gük. Ez a gya kor ló ügy vé dek kö ré -
nél jó val szé le sebb kört je lent: be le tar toz -
nak az igaz ság szol gál ta tás hi va tá sos bí rái,
ügyé szei, a köz pon ti és tör vény ha tó ság ok
hi va tal no ki ügy in té zõi és az al sóbb ren dû
köz- és ma gán al kal ma zot tak szé les ré te ge,
akik dip lo ma nél kül, jo gi tan fo lya mi stú -
di u mok kal tevékenykedtek.18

Vö rös fon tos nak tart ja meg em lí te ni,
hogy az új ré te get a sok szo ro san össze -
tett va gyo ni, ér dek tár si és erõ sö dõ csa lá -
di kap cso la tok jel le mez ték, még is lét re -
jön nek az új pol gár sá got össze fog ni kí -
vá nó új egye sü le ti for mák, de ép pen a
leg sa já to sab ban bu da pes ti egy le tek a
pol gár sá got meg osz tó ke rü le ti szem pon -
tú klik kek nek let tek a bá zi sai. 

Tóth Ár pád könyvébõl19 tud juk, hogy
az egye sü le tek egyéb sze re pe ik mel lett

egy-egy vá ros iden ti tá sá nak kul tu rá lis fej -
lõ dé se ként is mû köd tek. Az egye sü le tek
egyé ni szer ve zett sé gû, az ál lam tól füg get -
len tár sa dal mi kez de mé nye zé sek, a nyil -
vá nos ság szer ke ze ti át ala ku lá sá nak in téz -
mé nye i ként a mo dern pol gá ri de mok rá -
cia, az in di vi du a li zá ló dás és a pol gá ri
eman ci pá ció el sõ in téz mé nye sü lé sei. A
szer ve ze tek gyors el ter je dé sé hez kap cso -
ló dik a vá ros és a vá ros la kók tö me ge i nek
ro ha mos nö ve ke dé se, az ur ba ni zá ció és a
tár sa dal mi át ala ku lás össze füg gé sei. Hal -
mai Gá bor így ír a nyil vá nos ság ról, meg je -
löl ve az egye sü le tek sze re pét is: „a pol gá -
ri nyil vá nos ság a li be rá lis jog ál lam idõ -
sza ká ban a pol gá ri tár sa da lom és a po li ti -
kai ál lam tör té ne ti el vá lá sá nak ter mé ke,
mely köz ve tít a pol gá ri tár sa da lom és az
ál lam kö zött, és amely nek cél ja, hogy po -
li ti kai funk ci ó kat ve gyen át az ál lam tól.
Az ek kép pen fel fo gott nyil vá nos ság for -
mái kö zé tar toz nak a par la men ti tár gya lá -
sok, a pe tí ci ók, a gyû lé sek, a saj tó, a vá -
lasz tó jo gi harc, va la mint a pár tok és a leg -
kü lön bö zõbb cé lú egyesületek.”20 Tóth
Zsom bor, el fo gad va Hal mai vé le mé nyét,
az egye sü le te ket a nyil vá nos ság szer ke ze -
ti át ala ku lá sá nak in téz mé nye ként te kin ti.
Vö rös Kár oly sze rint a bu da pes ti tár sa da -
lom szer ke zet 1896 és 1914 kö zöt ti to -
vább fej lõ dé se mel lett nem szûn tek meg
azok a tár sa dal mi moz gá sok sem, me lyek
ezt a fej lõ dést to vább ra is be fo lyá sol ták.
Ek ko ri ban ugyan is meg fi gyel he tõ az egye -
sü le ti élet erõs fej lõ dé se, kü lö nö sen a
sport vo nat ko zá sá ban, de a szo ci á lis prob -
lé má vá bõ vült sze gény ügy irán ti ér dek lõ -
dés is egy le tek be tö mö rí tet te a pol gá ro so -
dott nagy vá ros la kó it. Tóth vi lá go san ex -
po nál ja az egye sü le tek mû kö dé sé nek
össze füg gé se it a vá ros ak ko ri ban ro ha mo -
san fel gyor sult nö ve ke dé sé vel, ur ba ni zá -
ci ó já val, il let ve a vá ro si tár sa da lom pol gá -
ro so dá sá val. Írá sa fõ tö rek vé se be mu tat ni,
hogy mennyi re ter melt ki a di na mi kus 
vá ros fej lõ dés olyan prob lé má kat és esé -
lye ket, ame lyek le he tõ vé tet ték az egye sü -
le tek meg ala kí tá sát és ugyan ak kor az egy -
le tek ha tá sát is a vá ro si tár sa da lom ala ku -
lá sá ra. Saj ná la tos mó don Hanák nem tér
ki a pol gá ro so dás eme in téz mé nyei sze re -66
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pé nek elem zé sé re, azt vi szont ál lít ja, hogy
a pol gá ro so dás üte mé nek és mély sé gé nek
meg fe le lõ fo ko za tos ság ban szét vá lik egy -
más tól a mun ka hely és a la kó hely, a köz -
élet és a ma gán élet színtere.21

A mo dern ur ba ni zá ció so rán a vá ros -
ter ve zés és szé pí tés csal ha tat lan je le ként
a bér ház meg je le né sét ér té ke li. Pon tos le -
írást ad a bér há zak kül se jét és bel se jét
meg ha tá ro zó stí lu sok ról, ta nú bi zony sá got
té ve mû ve lõ dés tör té ne ti jár tas sá gá ról.
Ap ró lé ko san le ír ja a há zak és la ká sok fek -
vé sét, nagy sá gát, be ren de zé sét – a bú to rok
stí lu sát –, a he lyi sé gek el ren de zé sét, funk -
ci ó ját, a la ká sok be osz tá sát rajz zal áb rá -
zol ja. Esz me fut ta tá sa és be mu ta tá sa rop -
pant ér dek fe szí tõ, el mé le te vi lá gos, kö vet -
he tõ, õ ma ga is kö vet ke ze tes. Lenyûgö-
zõek a stí lus vál tá sok ról írt ész re vé te lei, a
pol gá ri la kás ott hon ta lan sá gá ról al ko tott
el kép ze lé se és a már em lí tett, új nem ze dé -
ket kép vi se lõ ér tel mi ség lá za dá sa az üres,
rep re zen ta tív szó la mok el len.

„A ko rai ur ba ni zá ci ót – ír ja – a vá ros -
ter ve zés tõl a lak be ren de zé sig a mo der ni -
zá lás és a pol gá ro so dás szel le me ha tot ta
át.” Kö vet ke zõ ál lí tá sá ból mint ha az tûn -
ne ki, ér tel me zé sé ben lé te zett egy a mág -
nást, ér tel mi sé git, pol gárt és kis pol gárt
össze kö tõ kö zös ér ték esz mény. „Ez volt a
bel vá ro si ha gyo má nyos céh pol gár, a li -
pót vá ro si tõ kés vál lal ko zó és a te réz vá ro -
si ipa ros-ke res ke dõ kis pol gár, sõt a fõ vá -
ros ba köl tö zõ mág nás, az ott le te le pü lõ
ne me si ér tel mi sé gi és tiszt vi se lõ kö zös
értékeszménye.”22 Em lí tet tük már Vö rös
vé le mé nyét a ki ala kult bu da pes ti pol gá ri
ré teg kap cso la ta i ra vo nat ko zó an, mi sze -
rint a mil len ni um idõ sza ká ig sem tár sa -
dal mi lag, sem em be ri kap cso la ta it te kint -
ve nem volt egy sé ges, in kább éle sen el ha -
tá ro ló dó cso por tok ra bom lott. Eb bõl ar ra
kö vet kez tet he tünk, hogy kö zös esz mény -
ké pe sem ala kul ha tott ki még eb ben az
idõ ben, in kább a szá zad for du ló után. Ám
mi vel saj ná la tos mó don Hanák nem pon -
to sít ja, mi lyen idõ szak ra vo nat ko zik ál lí -
tá sa, nem tud ni, hogy a kö zös ér ték esz -
mény ki ala ku lá sát mi kor ra da tál ja. 

Az em lí tett há zak és in téz mé nyek ke -
let ke zé si évét nem pon to sít ja, gyak ran

össze mos sa, nem ala kít ki idõ sza ko kat,
csak ur ba ni zá ci ó ról be szél, ám a 18. szá -
zad tól in dul és leg in kább a 20. szá za di ál -
la po tot ír ja le, anél kül hogy meg em lí te né,
mi mi kor tör tént, mi kor épült, ho gyan fej -
lõ dött.  Ez zel szem ben Vö rös na gyon eg -
zakt, pe ri ó du so kat je löl ki, és tart ja ma gát
ah hoz, hogy a kor sza ko kat jel le mez ze,
ezek ben he lyez ze el a pol gá ro so dás és ur -
ba ni zá ció fej lõ dé sét je len tõ ese mé nye ket.
Úgy tû nik, hogy Hanák ész re vé te le i vel és
a ta nul mány ban fel vo nul ta tott kö vet kez -
te té se i vel csak a fõ vá ros sá ala kult Bu dá ra
és Pest re, az az Bu da pest re szo rít ko zik,
ám Vö rös azt vall ja, hogy Bu da pest pe ri -
ó du so kon át me nõ fej lõ dé se nem állt ön -
ma gá ban, el szi ge tel ten, szer ves ré sze, sõt
a leg több vo nat ko zás ban szer ve zõ je és ve -
ze tõ ere je volt an nak a fej lõ dés nek, mely
meg ho no sí tot ta a tõ kés tár sa da lom jel -
lem zõ it egész Ma gya ror szá gon. Ter mé -
sze te sen Bu da pest kü lön le ges hely zet tel
bírt e nagy or szá gos fej lõ dé sen be lül is,
ve ze tõ sze re pe mind vé gig meg ma radt, hi -
szen a pol gá ri át ala ku lás tör vény sze rû sé -
ge it eb ben a fe u dá lis ma rad vá nyok tól
már ele ve is leg sza ba dabb – ezt a hely ze -
tét mind vé gig csak erõ sí tõ – vá ros ban
sok kal tisz táb ban, sok kal éle seb ben ka -
ma toz tat hat ta. Ám mi vel éle seb bek vol -
tak a fej lõ dés kon túr jai, ezért éle seb bek
vol tak az el len té tek is – ír ja Vörös.23

Va ló szí nû sí tem, hogy Hanák ész re vé -
tel ét Vö rös is he lye sel né, az az hogy Bu da -
pest ur ba ni zá ci ó ját erõl te tett fel zár kó zá si
vagy utol éré si komp le xus jel lem zi, amely -
ben a lá zas üte mû nö ve ke dés dí vik, eb bõl
ki fo lyó lag sok a kül sõ le ges ség, mely nap -
vi lág ra hoz ta az ol csó, sze gé nyes meg ol dá -
so kat: zsú folt ság jel lem zõ a be épí tett tel -
kek re, nin cse nek mel lék ut cák, in kább egy -
más nak tá masz ko dó ház sor ok épül nek,
nem ala kult ki egy fõ vá ro si köz pont, ke vés
a tá gas tér és a zöldövezet.24 Ugyan ak kor a
mo dern ur ba ni zá ció tár sa dal mi és tech ni -
kai kö ve tel mé nye i rõl ír,25 mint ha fi gyel -
men kí vül hagy ná a bu da pes ti pol gá ro so -
dás egye di vo ná sa it és a ko ráb bi ál lí tá sát a
hir te len né pes ség szám-nö ve ke dés bõl fa -
ka dó gyors, né hol fur csa meg ol dá sok ról,
va la mint mint ha meg fe led kez ne a Ke let re
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ké sés sel ér ke zõ új „sze lek rõl”, ami ért a
Nyu ga tot járt ér tel mi ség mind vé gig bí rál ja
Ma gya ror szá got.

Hanák nem tér ki Pest és Bu da kü lönb -
sé ge i re, az egye net len né pes ség szám ra, a
ta nul mány ele jén 18. szá za di né pes ség -
ada to kat hoz, ám írá sa kö zép pont já ban a
19. szá zad áll. Vö rös pon tos ság gal mu tat ja
be a né pes ség ada to kat, kor össze té tel re,
nem re vo nat ko zó an, és meg raj zol ja Bu da -
pest mil le ná ris tár sa dal mi tér kép ét. Csak
Vö rös em lí ti az ipa ro sí tás hi á nyát, õ de rít
fényt a fej lõ dé si rend el le nes sé gek re, a tár -
sa dal mi tér kép so rán szó ba ke rü lõ la kás vi -
szo nyok nál még ha rö vi den is, de ír a kis -
pol gár ság, ipa ri mun kás ság, cse léd ség  és
pro le ta ri á tus szé les ré te ge i nek lak ha tá sá -
ról. Hanák ta nul má nyá ban nem te kin ti
tár gyá nak, no ha az ur ba ni zá ció fon tos ele -
mei, a köz le ke dést, a köz mû ve sí tés fej lõ -
dé sét és a tö meg köz le ke dést, pe dig ezek
nagy je len tõ ség gel bír nak a gaz da sá gi élet -
ben is, sõt a kon ti nen sen el sõ meg épült és
mû kö dõ föld alat ti vas út büsz ke ség gel vál -
lal ha tó. Vé gül nem tér ki a tár sa da lom éle -
té ben oly fon tos köz egész ség ügy re sem, és
az or szá gos köz pon ti funk ci ó kat el lá tó in -
téz mé nye ket sem em lí ti, no ha a vá ros kép
ala ku lá sá nál a kor szak ban épült kór há zak
és egye te mek az épí té szet ben meg ho no -
sult stí lus irány za tok le írá sá nál is fon tos
ele mei le het tek vol na ta nul má nyá nak.

A vá ros kép ala ku lá sá nak kér dé sé nél
mind két ta nul mány az épí té sze ti stí lu sok
ér tel me zé sé be és elem zé sé be bo csát ko zik,
de nem ér te nek egyet a stí lus vál tás hoz ta
vá ros kép mi lyen sé gét il le tõ en. Míg Hanák

a vál to zás, az új irány za tok párt ján áll, üd -
vöz li a sze cesszi ós stí lus meg je le né sét, ad -
dig Vö rös azt tart ja, az ek lek ti ka újat és ha -
tá so sat tu dott pro du kál ni, vál to za tos, gaz -
da gon ta golt tö meg ala kí tá so kat ho zott vis-
sza, egy faj ta moz gal mas sá got a nyo masz -
tó an szá raz, ám mo nu men tá lis neo klasszi -
ciz mus el le né ben.  

A két ta nul mány össze ve té se kor ar ra a
kö vet kez te tés re jut ha tunk, hogy Vö rös so -
ra i ból va la mi fé le pá tosz árad, Hanáknál
el is me rõb ben ír Bu da pest rõl, no ha az el -
ma ra dott sá go kat is meg em lí ti, még is szo -
ro san egy más hoz kap cso ló dó lo gi kus fej te -
ge té sû mon da tai megengedõek Hanák szó -
ki mon dó stí lu sá val szem ben. Hanák
ugyan ak kor kis sé pesszi mis ta, leg in kább
kri ti kus hang vé telt meg ütõ, míg Vö rös ma -
gya rá zó, ér ve lõ, nem annyi ra bí rá ló, job bá -
ra össze füg gé se ket ke re sõ. A két írás, no ha
ugyan azt a te ret és idõt ál lít ja vizs gá ló dá -
sá nak kö zép pont já ba, és gyak ran ugyan ar -
ra vagy ha son ló kö vet kez te tés re jut, más
tár sa dal mi ala kí tó ese mé nye ket tart fon -
tos nak és emel ki, mint ha va ló ban egy más
ki egé szí té se ként lá tott vol na nap vi lá got.
Ket te jük mun ká já ból, akár csak a fen tebb
hi vat ko zott mû vek bõl al kot ha tunk pon tos
ké pet Bu da pest 19. szá za di és szá zad for -
du lós éle té rõl és vá ros fej lõ dé sé rõl: épí té -
sze té rõl, la kás mû vé sze té rõl, az arisz tok ra -
ti kus, a nagy pol gá ri, a pol gá ri és a kis pol -
gá ri há zak la kó i nak élet mód já ról és lak ha -
tá sá ról, a fõ vá ros sá lett nagy vá ros ur ba ni -
zá ci ó já ról, köz le ke dé sé rõl, a köz egész ség -
ügy fej lõ dé sé rõl, az az vá ros- és tár sa dal mi
ké pé rõl.
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TI NÓ DI LAN TOS SE BES TYÉN, 
A LI TE RÁ TUS MÛ VELT SÉ GÛ 
ÉNEK MON DÓ

Ti nó di Lan tos Se bes tyén gyer mek ko -
rá ról, if jú ko rá ról ke ve set tu dunk. Ar ról
sin cse nek pon tos is me re te ink, hogy hol
vé gez te a ta nul má nya it. Fel te he tõ en Pé -
csett, va la me lyik káp ta la ni is ko lá ba jár -
ha tott, ez a hely esett ugyan is leg kö ze -
lebb a szü lõ fa lu já hoz, a Ba ra nya me gyei
Ti nód köz ség hez. 

Eb ben a kor szak ban a fi a ta lok vagy
pa pi pá lyá ra ké szül tek, vagy olyan is me -
re te ket sa já tí tot tak el, ame lye ket a vi lá gi
élet ben is hasz no sít hat tak – író de ák ként,
gaz da tiszt ként, jegy zõ ként. A káp ta la ni

is ko lák ban az egy há zi és vi lá gi pá lyá ra
ké szü lõ ta nu lók kép zé sé ben ke vés kü -
lönb sé get tet tek. El sõ sor ban a val lás ok ta -
tás ra fek tet ték a fõ hang súlyt. A gye re kek
meg ta nul ták a Mi atyán kot, a Hi szek egyet
és a ke resz tény val lás alap ta ní tá sa it. Az
írás és ol va sás mel lett meg ta nul tak la ti -
nul, ami ak ko ri ban az ál lam hi va ta los
nyel ve volt, s ha va la ki köz pá lyá ra ké -
szült, el kel lett sa já tí ta nia. 

Nagy je len tõ sé ge volt a gre go ri án éne -
kek ta ní tá sá nak is, hi szen a gye re kek éne -
kes szol gá la tot tel je sí tet tek a temp lom ban.

El hang zott 2007. au gusz tus 23-án, Bu da pes ten a Re for má tus Te o ló gi ai Dok to rok Kol lé gi u ma Egy há -
zi Nép raj zi Szek ci ó já nak ülé sén.



A di á kok a sublectorral együtt min den nap
je len vol tak a mi sén és a vesperáson.1 Ti -
nó di Se bes tyén min den bi zonnyal azok
kö zé a szép han gú, jó ze nei ké pes sé gû
gye re kek kö zé tar toz ha tott, akik az is ten -
tisz te le ten és a te me té se ken részt vet tek
az ének lés ben, a zsol tá ro zás ban, és a mi -
sén a plé bá nos vagy a me gyés pap mel lett
mi nist rál tak is.

Ami korra Ti nó di be fe jez te a ta nul má -
nya it – kb. ti zen öt-ti zen hat éves ko rá ra –,
olyan gya kor la ti is me re te ket sa já tít ha tott
el, ame lyek a mi sé zés hez és a lel ki pász to -
ri fel ada tok el lá tá sá hoz nél kü löz he tet le -
nek vol tak. Eb ben a tu dás ban nem csak
azok a ta nu lók (scholaris) ré sze sed tek,
akik pa pi pá lyá ra ké szül tek, ha nem azok
is, akik a ké sõb bi ek ben vi lá gi ál lá so kat
töl töt tek be. A káp ta la ni is ko lá ban Ti nó di
olyan alap mû velt ség bir to ká ba ju tott,
amely a kö zép kor kul tu rá lis örök sé gé re
épül. En nek nyo mai his tó ri ás éne ke i ben
is fel fe dez he tõk. 

La tin nyelv tu dá sá ról árul kod nak vers -
fõ szö ve gei. A Dá vid ki rály ról szó ló his tó -
ria vers fõ i bõl az aláb bi szö veg ol vas ha tó
ki: „SEBASTIANVS LITERATVS DE
TIINOD LVTINISTA CONDAM MAGNI-
FICI DOMINI VALENTINVS TE REK DE
ENNIING IN CASSA FECIT AN NO D
Ezer öt száz ban és negyvenkilencben.”2

La tin nyelv tu dá sá nak to váb bi bi zo nyí té -
ka, hogy a Zsig mond ki rály ról szó ló kró -
ni ká ját Thuróczy Já nos és Bonfini le írá sa
alap ján szer kesz tet te meg.3 Ol vas má nyai
kö zött sze re pelt Ver gi li us. A kö zép kor val -
lá sos sá ga nem szo rí tot ta ki Ver gi li us köl -
té sze tét, mû ve i bõl szá mos pél da be ke rült
Donatus és Priscianus gram ma ti ka tan-
könyveibe.4 Ti nó di a Cronica elõ sza vá ban
egy he lyen az Ae ne is el sõ éne ké bõl idéz:
„Ta nú bi zony ság er rõl az tengör vi zé be
Éneas tár sa it mint biz tat ja volt, hogy az
ott va ló nyo mo rú sá gok vég re emléközetre
öröm lészön.”5 Is mer te még Guido de
Columna Tró jai his tó ri á ját, amely for rá sa
lett a Jázonról és Médeáról szer zett 
szép his tó ri á já nak, va la mint a Gesta ro-
manorumot, amely nek egyik el be szé lé sét
be épí tet te a Sok fé le részögösrõl szó ló
énekébe.6

Ti nó di Se bes tyén köl té sze tét – el sõ -
sor ban ének mon dó mi vol ta el le né re – 
át hat ja a pa pi hi va tás hoz köt he tõ köz lés -
mód. Köl té sze té ben az ének mon dói és
pa pi sze rep kör össze fo nó dik, ami vi sel -
ke dé sét, szem lé le tét, kül vi lág hoz va ló vi -
szo nyát je len tõs mér ték ben befolyásolja.7

Val lá sos sá ga mind egyik mû vé ben meg -
nyi lat ko zik. A hit ben va ló meg tán to ro -
dást, a val lás ta lan ság ter je dé sét, az Is ten -
tõl va ló el for du lást te kin ti min den nem -
ze ti és egyé ni sze ren csét len ség for rá sá -
nak. Vé le mé nye sze rint a nem zet sú lyos
gond jai csak ak kor ol dód nak meg, ha a
tár sa da lom vissza for dul Is ten hez, és er -
köl csös éle tet él.8 Õszin tén fel tár ja a kor -
szak visszás sá ga it, el fo gu lat lan a tár sa da -
lom kü lön bö zõ ré te ge i vel szem ben. Nem -
csak az egy sze rû vi té ze ket fed di meg, de
a ha tal ma so kat is:

Sze gény köz sé get ne nyo mor gas sa tok,
És ne nyúz za tok!
In kább sok jók kal õket táp lál já tok,
El len ség tõl meg ol tal maz zá tok,
Igaz jö ve del men ma rad ja tok,
Lesz tek jámborok!9

Még a ki rály cse le ke de te i rõl is el -
mond ja vé le mé nyét, ak kor is, ha az ked ve -
zõt len az ural ko dó ra néz ve. Er re a Cronica
elõ sza vá ban is utal, ami kor aján lá sá ban
bo csá na tot kér Fer di nánd ki rály tól: „Ha
pe dig ez én irásomba vagy tu dat lan sá gom -
ból, avagy más nak go no szul ma gya rá zá sá -
ból oly vétök vol na, ki te felségödnek nem
tet sze nék, azt az úr is te nért és az te
kegyelmességödért énnéköm szeg ín mél -
tat lan szol gád nak meg bo csás sad, és ezt jó
nevön fo gad jad, ki ben nin csen sem mi két-
ségöm.”10

Ti nó di te vé keny sé ge ép pen ar ra az
idõ szak ra esett, ami kor a re for má ció ta ní -
tá sai el ter jed tek, meg gyö ke re sed tek az or -
szág ban. Fel me rül het a kér dés: va jon me -
lyik fe le ke zet hez tar toz ha tott? Ka to li kus
volt-e vagy pro tes táns? Er re a kér dés re
nem iga zán le het egy ér tel mû vá laszt ad ni.
Egy részt azért nem, mert val lá si kér dé sek -
ben mér ték tar tó volt és óva tos. Mû ve i ben
gon do san el ke rü li a val lá si el len té tek fe -
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sze ge té sét, nem avat ko zik be az új és a ré -
gi egy ház dog ma ti kai küz del me i be, egyik
irány ban sem fejt ki ha tá ro zott ál lás pon -
tot. Éne ke i ben van nak olyan ré szek, ame -
lyek bõl ar ra le het kö vet kez tet ni, mint ha
pro tes táns lett vol na. 1552-ben a ma gya -
rok Sze ged nél ve re sé get szen ved tek, en -
nek okát Ti nó di ab ban lát ja, hogy 

Nagy Is ten igé jét õk bizon nem vevék,
Jám bor pré di ká tort vá ros ból kiküldék.11

Emel lett azon ban tisz te let tel be szél a
ka to li kus egy ház fõ pap ja i ról, szer tar tá sa i -
ról. Di csé rõ sza vak kal em lé ke zik meg
Oláh Mik lós eg ri püs pök mi sé i rõl:

Az jó pispök búsula,
Éj jel nap pal úristenhöz imáda,
Mi se-mon dá sok kal ohít vala,
Eg ri vitézökért imád tat vala.12

Van nak olyan ének ré szek is, ahol szán -
dé ko san két ér tel mû en fo gal maz, és ke rü li a
nyílt szín val lást. Ide so rol ha tók a Kár oly
csá szár ha da Saxoniában kez de tû éne ké -
nek re for má ci ó ra vo nat ko zó vers so rai is:

Idõ vala akkort bo lond vak ság ban,
Nagy tévölygés vala az hit dol gá ba,
Lu ther Már ton hir det ni kezd te vala,
Az a jó hit! Mind azt ki ált ja vala.13

E so rok ér tel mez he tõk úgy is, mi sze -
rint Lu ther hir det te: té vely gés volt a hit
dol gá ban, va la mint úgy is, hogy Ti nó di
ma ga mond ja, té vely gés volt a hit dol gá -
ban, és a té vely gés hir de tõ je Luther.14

Ti nó di fe le ke ze ti ho va tar to zá sát más -
részt azért is ne héz meg ha tá roz ni, mert a
re for má ció kez de ti sza ka szá ban nem le het
éles ha tár vo na la kat meg ál la pí ta ni a pá pa
hí vei és a re for má ció kö ve tõi között.15 Eb -
ben az át me ne ti idõ szak ban egye sek ka to -
li kus ként vol tak pro tes táns szem lé le tû ek,
má sok pro tes táns ként ka to li ku sok.
Brodarics Ist ván ról tud juk pél dá ul, hogy
1533-ban még félt a lu the ri esz mék ter je -
dé sé tõl, 1539-ben vi szont Aleander bí -
bor nok, a pá pai kö vet olyan in for má ci ó -
kat ka pott ve le kap cso lat ban, hogy több

te kin tet ben is lu the rá nus el vû nek mu tat -
ko zik, mi vel nem sok ra be csü li a szen tek
ké pe it, nem tö rõ dik a szen tes idõ ti lal má -
val, és a pa pok há zas sá gát is helyesli.16

Ez zel szem ben Tö rök Bá lint, aki a nagy -
bir to kos ok kö zött el sõ ként se gí tet te a 
re for má ció ter jesz té sét, „igen tisz tel te a
ba rá to kat és oda járt az mi se hal lás ra és
meg is gyónt húsvétra”.17 Thurzó Elek,
aki szin tén pro tes táns szel le mi sé gû volt,
hi á ba nyi lat ko zott pro tes táns mó don a
szen tek se gít sé gül hí vá sá ról és a ha lot ta -
kért va ló kö nyör gés rõl, mos to ha lá nyát
ka to li kus szer tar tás sze rint ad ta férjhez.18

A re for má ció szé les tö me ge ket meg -
moz ga tott a 16. szá zad ban, és va la mi lyen
for má ban min den kit meg érin tett, min -
den ki re ha tás sal volt. Míg egye sek újí tó
tö rek vé se i ket a ka to li kus egy ház ke re te in
be lül akar ták meg va ló sí ta ni, ad dig má sok
az el kü lö nü lés ben lát ták a meg úju lás le -
he tõ sé gét, de a ka to li kus egy ház szer tar tá -
sa i tól, a ki ala kult szo ká sok tól még sem
tud tak el sza kad ni. A kor szak a „már nem”
és a „még nem” ál la po tá ban volt. Eb ben a
fe szült ség gel te li, köz tes idõ szak ban – az
el lent mon dá sos ság, a ki for rat lan ság el le -
né re – még is van va la mi fé le kü lö nös tisz -
ta ság. Le he tõ ség nyí lik ugyan is ar ra, hogy
a kü lön bö zõ ál lás pont ok át fed jék egy -
mást, össze ölel kez ze nek. A „már nem” és
a „még nem” ál la po ta szent ál la pot. Nem -
csak az el sza ka dás elõt ti, ha nem az egye -
sü lés elõt ti idõ szak ok jel lem zõ je is.

Ti nó di a pro tes táns pré di ká to rok
meg nyil vá nu lá sa i hoz ké pest mér sé kelt
irány vo na lat kép vi sel. Nem vi tat ko zik,
nem fe sze get dog ma ti kai kér dé se ket. Fel -
te he tõ en nem kí vánt el sza kad ni a ka to li -
kus egy ház tól, in kább a bel sõ meg úju lás
hí ve le he tett, és bel sõ el len zé ki ál lás pon -
tot ala kí tott ki. Az el sza ka dás gon do la tá -
tól azért is tar tóz kod ha tott, mert õ el sõ -
sor ban a nem zet egy sé gé nek a meg te rem -
té sén fá ra do zott. A val lá si kü lönb sé gek
vi szont nem csak a pa po kat, ha nem a vi lá -
gi a kat is el ide ge ní tet ték egy más tól. A tö -
rök el nyo más alól va ló fel sza ba du lás
egyet len le he tõ sé gét ab ban lát ta, ha a ma -
gya rok egy mást meg ért ve, egye sült erõ vel
össze fog nak a tö rök el len. Ti nó di az72
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össze tar to zás hí ve, és sze re tet re in ti a
szét for gá cso ló dott ma gyar sá got:

Tud já tok ma gya rok, hírösök valátok,
Míg nagy sze re tet tel egy mást hallgatátok, 
De mihelt köztetök ti meghasonlátok,
Ot tan országtokban ím mint pusztulátok!19

Egy mást szeressétök, jobb ti fejetöknek,
Úgy lészen rom lá sa go nosz terök népnek.20

Ti nó di – több kor tár sá hoz ha son ló an
– va ló szí nû leg nem zár kó zott el a ka to li -
ku sok és pro tes tán sok köz ti meg egye zés
gon do la tá tól, és a tár gya lá sok, a köl csö -
nös en ged mé nyek alap ján el tud ta kép -
zel ni az egy ház új ra egye sí té sét. Az el kü -
lö nü lés re egyéb ként sem sok ide je ma -
radt, 1556-ban, Sár köz ség ben meg halt. 

Ti nó di Se bes tyén li te rá tus mû velt sé -
gû ének mon dó volt, mû ve i be a kö zép ko ri
kle ri kus köl té szet ele me it is át örö kí tet te.
A kö vet ke zõk ben eze ket te kint jük át.

A 16. szá za di em ber a tö rök pusz tí tá -
sok okát az zal ma gya ráz ta, hogy a ma gyar
nem zet el sza kadt Is ten tõl és er kölcs te len,
bû nös éle tet élt. A tö rö köt Is ten os to rá nak
te kin tet ték. Ti nó di az is te ni gond vi se lés
köz vet len be avat ko zá sát lát ja min den -
ben, a gyõ zel met és a ve re sé get is an nak
tu laj do nít ja:

Keresztyénök az jó pél da tinéktök,
Pél da az ó tör vény az új törvénnek,
Ha pa ran cso lat szerént ti él né tek,
Min den ellenségöt meg ver het né tek.

In kább az is ten nek el le ne vattok,
Pró fé ták mód já ra nem ha da koz tok,
Nem csu da, hogy ily igen nyomorgotok,
Is ten tõl ily igön os to roz tat tok.

Tá mad ja tok fe jen ként igaz hit ben,
Ti éljetök az igaz sze re tet ben,
Reménségtök legyön csak az is ten ben;
Min den el len ség lészön kezetökben.21

Ez az el kép ze lés már jó val ko ráb ban, a
ta tár já rás idõ sza ká ban is meg fo gal ma zó -
dott. 1242-ben ke let ke zett az a la tin nyel -
vû si ra tó ének (Planctus destructionis Regni
Ungariae per Tartaros), amely ben az egyik

is me ret len ma gyar szer ze tes õszin te bûn -
bá nat tal tár ja fel az em be rek er kölcs te len -
sé gét, rom lott sá gát, és a ha zát ért sors csa -
pás ban Is ten ha rag ját érzi:22

2.Már apá ink bûn ben él tek,
mi is vét kez tünk elõt ted
s bû ne ink nek so ka sá ga
mi fe jünk re visszaszálla
nyo mo rú ság ide jén.

23.Nem cso da, hogy le ve ret tek,
ha lál nak pré dái let tek,
mert a köz nép s a na gyob bak
jó er köl csöt meg ron tot tak
s bûn ben él tek min de nütt.

24.Kemény nya kú nép ség, ko nok,
nem te kin tett tör vényt, jo got,
es kü sze gõk és ha zu gok,
rab lók, epi ku reu sok,
a hor dó az istenük.23

A bosszú ál ló Is ten fo gal ma a 16. szá -
zad ban, az újabb sors csa pás, a tö rök
pusz tí tá sok fe nye ge tett sé gé ben új ra é led,
s ez nem csak Ti nó di mû ve i ben nyil vá nul
meg, ha nem át hat ja a pro tes táns ének -
szer zõk köl té sze tét is.

Ha meg vizs gál juk a his tó ri ás éne kek
szer ke ze ti fel épí té sét, ak kor négy sza -
kaszt kü lö nít he tünk el. Az éne kek be ve -
ze tõ for mu lá val kez dõd nek. Ti nó di meg -
szó lít ja hall ga tó sá gát, és rö vi den be mu -
tat ja a mon da ni va ló ja tár gyát: 

Si ra lom adat ék sok rend bé li nép nek,
Ki hí ré vel lészön föld ke rek sé gé nek,
Mert vé ge lõn im már mi víg éle tünk nek;
Ezt tevé fog sá ga kegyös ve zé rünk nek.

Esztökben vegyétök az úr nak fog sá gát,
Jó Te rek Bá lint nak tõ lünk igy el vál tát,
Lám min den érötte jám bo rul szol gál tát,
Min de nik urá nak mind ön ben hív-vol tát.

Ezt egy hosszabb sza kasz, a fõ rész
kö ve ti; itt ke rül sor az ese mé nyek rész le -
tes köz lé sé re, hi te les fel tá rá sá ra. 

A ter je del mes fõ rész után imád ság -
sza kasz kö vet ke zik, amellyel Ti nó di kö -
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nyör gés re, há la adás ra, imád ság ra szó lít ja
hall ga tó it (II/a. mel lék let):

Ti jó keresztyénök! Te gyünk ál do za tot,
Hogy Is ten hall gas son tõ lünk imád sá got,
És meg sza ba dít sa jó Te rek Bá lin tot,
Hív ön szol gál has sa ez szeg ín or szá got.

A zá ró sza kasz ban, amely be fe je zi, le zár -
ja az el be szé lést, Ti nó di pon to san rög zí ti az
ének szer zés he lyét és dá tu mát, va la mint
ma gá ról is ejt né hány szót, meg oszt ja hall ga -
tó i val pil la nat nyi han gu la tát, lel ki ál la po tát:

Ezör öt száz negy ven és egy esz ten dõ ben
Bu dá ról csá szár nak el-alá men té ben,
Szi get ben ki szörzé vala nagy fek té ben,
Vi téz urán va ló nagy ke ser gé sé ben.

Ha az ének mon da ni va ló ja meg kí ván -
ja, Ti nó di a fõ rész és az imád ság sza kasz
kö zé a si ra tó for mu lát is be il lesz ti: 

Fo hász ko dik vala és igen sír vala,
Jó Te rek Bálintné hogy hírt nem hall vala,
Mert õ vi téz urát igen fél ti vala,
Hogy az te rek hi ti vég re meg ne csal ná.

Egy le ve let né ki ha megmutatának,
Hogy fog sá ga vol na õ vi téz urá nak:
Erõ szakaszkodék ke zé nek, lá bá nak,
Föld höz üté ma gát, ott so kan sírának.

Csu da kép pen tö ri, fá raszt ja õ ma gát,
Sír va apolgatja fu to só két fi át,
Oly igen ke ser gi urá nak fog sá gát,
És az két fi á val az nagy ár va sá gát.

Ez zel a le he tõ ség gel ak kor él, ha va la -
mi lyen tra gi kus ese mény rõl – pél dá ul egy
vi téz hõ si ha lá lá ról, egy-egy sze ren csét -
len ki me ne te lû vár ost rom ról vagy más
szo mo rú élet hely zet rõl – szá mol be. A
his tó ri ás éne kek négy ré szes szer ke ze te
ez ál tal öt ré szes re bõ vül, ami egyút tal mû -
faj vál tást is ered mé nyez. A si ra tó for mu -
lá val ki bõ ví tett his tó ri ás éne ket vi té zi si -
ra tó nak ne vez zük. A vi té zi si ra tót – a stí -
lus be li ro kon ság el le né re – kü lön kell vá -
lasz ta ni a his tó ri ás ének tõl. Meg fo gal ma -
zód hat a kér dés: va jon a vi té zi si ra tó te -

kint he tõ-e a his tó ri ás ének õs tí pu sá nak?
Vagy ép pen for dít va, a his tó ri ás ének a vi -
té zi si ra tó õs tí pu sa? 

A gyász, a fáj da lom áb rá zo lá sá nál a
Planctus szer zõ je is al kal maz ta a si ra tó -
for mu lát. Míg azon ban a Planctus si ra tó -
for mu lá ja bib li ai ere de tû – Je re mi ás pró fé -
ta köny vén és Je re mi ás si ral ma in alap szik
–, ad dig Ti nó di si ra tó for mu lái a 11. szá za -
di hõ si éne kek, a chan son de geste-ek lí rai
si ra tó sza ka sza i ra, gyász le írá sa i ra em lé -
kez tet nek (I. melléklet).24 To váb bi kü lönb -
ség mu tat ha tó ki a si ra tó for mu la he lyét il -
le tõ en. Ti nó di a si ra tó for mu lát vagy a fõ
rész és az imád ság sza kasz kö zé éke li
(ezek az ún. vi té zi si ra tók), vagy a Planc-
tus szer zõ jé hez ha son ló an be épí ti a fõ
rész be, s ez ál tal a tör té net szer ves ré szé vé
vá lik. Er re ta lá lunk pél dát az Erdéli his tó -
ria el sõ ré szé ben: 

Jó Gróf Mik lós vala ott kö vet ség ben,
Jám bor ta nács vala ki rály hûvségében,
Ma gya rok hoz vala oly nagy sze re tet ben,
Ha lá lát ohûtja ez versszörzõ él té ben.

Nagy sok ma gyar szán ja ez vi téz ha lá lát,
Mert sze re ti vala ma gyar vi téz vol tát,
Min den fé le mes ter nek bölcs tu do má nyát,
Az fel sé ges ki rály es ohítja megholtát.25

A Varkucs Ta más ide jé be lött csa ták
Egörbõl cí mû ének ben:

Lõn ha lá la szeg ín Príni Pétörnek,
Az tes tét megköldék fe le sé gé nek,
Lõn keserõsége szép gyermökinek,
Vélök öszve asszon-feleségének.26

A 17. szá za di ha lot ti bú csúz ta tók
szer ke ze ti fel épí té se ha son ló sá got mu tat
Ti nó di Lan tos Se bes tyén vi té zi siratói-
val.27 A ha lot ti bú csúz ta tók bú csú- és 
si ra tó for mu lá it ugyan is szin tén a fõ rész
és az imád ság sza kasz, il let ve en nek hi á -
nyá ban, a zá ró rész kö zé he lye zik. A si ra -
tó- és bú csú for mu la he lye mind két mû -
faj ban a te me té si szer tar tás fo lya ma tá nak
meg fe le lõ en ala kul. A si ra tó- és bú csú for -
mu lák el he lyez ke dé se rí tus sze rû. A
Planctus si ra tó-for mu lá ja ez zel szem ben74
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nem a te me té si szer tar tás rend jé hez 
iga zo dik. 

A vi té zi si ra tók szer tar tás jel le gét erõ -
sí tik azok az imád ság sza ka szok is, ame -
lye ket Ti nó di a zá ró ré szek elé told be
(II/a. mel lék let). Ezek az imád ság sza ka -
szok a si ra tó for mu la nél kü li éne kek ben is
je len van nak. Az egész nek olyan ha tá sa
van, mint ha az el be szélt tör té net egy is -
ten tisz te let ré sze len ne, vagy mint ha egy -
kor on nan sza kadt vol na ki, s ily mó don
nyer te vol na el önál ló sá gát. Va jon mi le -
het az oka an nak, hogy az imád ság sza ka -
szok az el be szé lõ köl té szet lé nye ges al ko -
tó ele me i vé vál tak? Mi ért al kal maz ták
eze ket ének mon dó ink? 

Köz tu dott, hogy az egy ház mennyi re
le néz te az ének mon dók tevékenységét.28

Már az 1092-i sza bol csi zsi nat is ren del -
ke zik ellenük.29 A bu dai zsi nat 1279-ben
meg til tot ta az egy há zi ak nak, hogy a
mimusokat, histriókat és joculatorokat
hallgassák.30 1460-ban a sze pe si zsi nat
tilt ja a pa pok nak, hogy a mimusoknak,
histrióknak, sí po sok nak, lan to sok nak
Krisz tus ala mizs ná já ból adjanak.31 Ez a
meg ve tés az ének mon dó kat va ló szí nû leg
ar ra ösz tö nöz te, hogy az egy ház fel fo gá sá -
hoz közeledjenek,32 és olyan for má ban fo -
gal maz zák meg mon da ni va ló i kat, amely
az egy ház el vá rá sa i nak is meg fe lelt; ar ra
tö re ked tek, hogy hi te les sé te gyék köl té -
sze tü ket. A kér dés azon ban más irány ból
is meg kö ze lít he tõ. A his tó ri ás éne kek, vi -
té zi si ra tók szer tar tás jel le ge ugyan is nem
el sõ sor ban az ének mon dók al kal maz ko dó
ké pes sé gé vel ma gya ráz ha tó. El kép zel he -
tõ, hogy az imád ság sza kasz nem kül sõ té -
nye zõk ered mé nye, ha nem egy zárt egy -
ség, egy bel sõ fo lya mat al ko tó ele me,
amely a kö zép ko ri te me té si szer tar tás li -
tur gi ai ha gyo má nya i ra ve zet he tõ vissza.
Ez ak kor vá lik iga zán nyil ván va ló vá, ha
Ti nó di mû ve it pár hu zam ba ál lít juk az
1192–95 kö zött le jegy zett ma gyar nyel vû
Ha lot ti be széd del. A szer ke ze ti ha son ló -
ság szem be tû nõ. A szer tar tás jel leg a
15–16. szá za di el be szé lõ köl té szet fenn -
ma radt da rab ja i nál, a pro tes táns ének -
szer zõk bib li ai his tó ri á i nál, a ha lot ti be -
szé dek fel épí té sé hez ha son ló te me té si

éne kek nél és a 17. szá za di ha lot ti bú csúz -
ta tók nál is ki mu tat ha tó (II/b, c, d, e, f, g.
mel lék let). A 17. szá za di ha lot ti bú csúz ta -
tók nak két fõ tí pu sa van. Az el sõ nél a his -
tó ri ás éne kek, a vi té zi si ra tók szer ke ze ti,
stí lus be li sa já tos sá gai fi gyel he tõk meg
(II/f. mel lék let). Ide so rol ha tó pél dá ul
Báthori Gá bor ha lot ti búcsúztatója33 és Vi -
téz Ká dár Ist ván históriája.34 Az imád ság -
sza ka szok az éne kek vé gé re ke rül nek. A
vi té zi si ra tók hoz ké pest ez annyi el té rést
je lent, hogy az ének szer zés dá tu mát, he -
lyét köz lõ zá ró rész meg elõ zi az imád ság -
sza kaszt. A má sik fõ tí pus, az egy há zi, ta -
ní tó jel le gû ha lot ti bú csúz ta tók to váb bi
há rom cso port ra bont ha tók asze rint, hogy
az imád ság sza ka szok meg van nak-e az
éne kek ben, il let ve mi lyen li tur gi ai moz za -
nat hoz kap cso lód nak. Az el sõ cso port hoz
tar toz nak azok, ame lyek ben az imád ság -
sza ka szok – a vi té zi si ra tók szer ke ze té nek
meg fe le lõ en – a bú csú for mu la után kö vet -
kez nek. Czerey Já nos éne kes könyv ében
ta lál ha tunk er re pél dát (II/g melléklet).35 A
má sik cso port nál az imád ság sza kasz egy -
be ol vad a zá ró résszel, amely ben a ha lott
vagy a ha lott ne vé ben va la ki ar ra ké ri a
gyá szo ló kat, hogy ve gyék fel a ko por sót,
és vi gyék a te me tés he lyé re (II/h. mellék-
let).36 A har ma dik cso port ese té ben az
imád ság sza kasz tel je sen hi ány zik (II/i.).37

Ez utób bi ak nál a te me tés re fel szó lí tó zá ró
for mu la ar ra utal, hogy a ha lot ti bú csúz ta -
tó nem a ko por só sír ba he lye zé se kor, 
ha nem elõt te hang zott el. A mû faj a li tur -
gi á ban be kö vet ke zett vál to zá sok hoz al kal -
maz ko dott. 

A kö zép ko ri te me té si szer tar tás leg ré -
gibb le írá sa a Pray-kó dex ben ol vas ha tó,
ame lyet a ké sõb bi for rá sok a 16. szá zad
vé gé ig lé nye gé ben vál to zat la nul közöl-
tek.38 A rí tus hat ese mény so ro zat ra ta gol -
ha tó: Commendatio animae – Lé lek aján -
lás, Vesperae mortuorum – Ha lot ti ve cser -
nye, Vigilia defunctorum – Ha lot ti vir rasz -
tás, Absolutio – Fel ol do zás, Depositio cor-
poris – El te me tés, Consolatio – Vi gasz ta -
lás. A rí tus lé nye gét az el föl de lés cse lek -
mé nye ad ja, me lyet a pap hal kan mon -
dott kö nyör gé sei és a ha lott ne vé ben éne -
kelt (in per so na defuncti) antifonasor kí -
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sér. Az antifonák az el han to lás cse lek -
mény so rát is kö vet ték és ér tel mez ték.
Ami kor a te me té si me net a sír hoz ér, a
holt tes tet le te szik a föld re, és az antifona
a ha lott ne vé ben ké ri a sír hely meg nyi tá -
sát: „Nyis sá tok meg ne kem az igaz ság ka -
pu it, be men vén azo kon há lát adok az Úr -
nak” (Aperite mihi és a 117/118. zsol tár).
A sír meg ál dá sa kor: „Be me gyek a Cso dá -
la tos la kó he lyé re, föl, egé szen az Is ten
há zá ig” (Ingrediar in locum és a 41/42.
zsol tár) hang zik. Ez után meg kez dik a
holt test le bo csá tá sát: „Itt az én nyu go dal -
mam örök kön-örök ké, itt la kom, mert ezt
vá lasz tot tam” (Haec requies mea és a
131/132. zsol tár). Ami kor a ko por só el éri
a sír bolt fe ne két, meg kez dõ dik az el föl de -
lés: „A föld bõl al kot tál en gem, és test be
öl töz tet tél, én Meg vál tóm és Uram, tá -
massz fel en gem az utol só na pon” (De
terra plasmasti me és a 138/139. zsol tár).
Az el föl de lés alatt: „Ne szállj íté let re a te
szol gád dal, Uram, mert egy élõ sem áll
meg igaz ként szí ned elõtt” (Non intres in
judicium és a 101/102. zsol tár). A te me tés
be fe je zé sé ül a fel tá ma dás ról szó ló anti-
fona (Ego sum resurrectio) kö vet ke zett.
Az ének lés sel vál ta koz va kö nyör gé sek
hang zot tak el, a kö zép pont ban pe dig a
Ha lot ti be széd állt, ame lyet a pap a ko por -
só sír ba le bo csá tá sa kor, a Haec requies
antifona után mon dott el. A 16. szá zad
má so dik fe lé ben ez a ha gyo má nyos szer -
tar tás rend fo ko za to san össze zsu go ro dott.
Elõ ször a sír nál vég zett szer tar tá si ele mek
kezd tek el tûn ni; a szer köny vek ek kor már
az „in per so na defuncti” antifonasort sem
közölték.39 Meg vál to zott a ma gyar nyel vû
ha lot ti be széd he lye is. 1583-ban Telegdi
Mik lós irá nyí tá sá val Nagy szom bat ban je -
lent meg az a szer tar tás könyv, mely nek
te me tés sel fog lal ko zó fe je ze te, az Ordo
sepeliendi mortuos a kö vet ke zõ kép pen je -
lö li meg az anya nyel vi gyász be széd he -
lyét: „Sepulto corpore, vel priusquam
illud in sepulchrum deferatur.”40 En nek
alap ján két vá lasz tá si le he tõ ség is adott: a
pap vagy bár ki más a klé rus ból a be szé -
det el mond hat ja a test el te me té se után
(va gyis a sír nál), il let ve mi e lõtt a tes tet a
sír ba he lyez nék (va gyis a test fel vé te le, az

In paradisum deducant antifona és a De
profundis 129/130. zsol tár elõtt). A nép -
raj zi szem pon tú vizs gá la tok is azt tá -
maszt ják alá, hogy a ha lot ti bú csúz ta tó
vagy a sír nál, vagy a ház nál vég zett szer -
tar tás so rán, a ha lot ti be szé det kö ve tõ en
hang zik el.41 A Gyimesekben pél dá ul a
ha lott je len lét ében mon dott gyász mi se
vé gez té vel a sír nál csak egy né hány szó -
ból ál ló pa pi be széd, egy kán tor bú csúz ta -
tó és egy kö nyör gés hang zott el.42 A ka lo -
ta sze gi Magyarvalkón – ahol több nyi re
re for má tus fe le ke ze tû ek él nek – a ház nál
és a sír nál is mond tak búcsúztatót.43 A
ház nál mon dott ha lot ti bú csúz ta tó a ka to -
li kus és a pro tes táns fe le ke ze tek nél is
gya kor lat ban van.44

A tör té ne ti tár gyú his tó ri ás éne kek, a
vi té zi si ra tók, a bib li ai his tó ri ák, a te me té -
si éne kek szer ke ze té ben egy ér tel mû en a
kö zép ko ri te me té si szer tar tás moz za na tai
mu tat ha tók ki. A 17. szá za di ha lot ti bú -
csúz ta tók kö zött vi szont van nak olya nok,
ame lyek sza kí tot tak a kö zép ko ri ha gyo -
mánnyal, és a 16. szá zad ban be kö vet ke zett
li tur gi ai át ala ku lás nyo ma it hor doz zák.

A Ha lot ti be széd, a vi té zi si ra tók és a
his tó ri ás éne kek kö zött más jel le gû kap cso -
lat is fel fe dez he tõ. Mind egyik mû faj
ugyan azok kal a re to ri kai esz kö zök kel él.
Az egy há zi szó nok lat tan (ars praedicandi)
a 13. szá zad tól kezd ve ala kult ki, és eb ben
az idõ szak ban je len tek meg Fran ci a or szág -
ban, Ang li á ban azok a mû vek, ame lyek az
egy há zi be szé dek meg szer kesz té sé nek
mód ja i val fog lal koz tak. Az egy há zi szó -
nok lat tan so kat me rí tett az óko ri görög–
latin ars rhetorica mód szer ta ná ból, ame -
lyet a hit szó nok ok már Szent Ágos ton tól
kezd ve fel hasz nál tak pré di ká ci ó ik ban. Az
ókor ban a szó no ki be szé de ket négy rész re
ta gol ták: exordium (be ve ze tés, kez det),
narratio, confirmatio (meg erõ sí tés, alá tá -
masz tás), peroratio (be fe je zés). Az el sõ és
utol só sza kasz ér zel mi jel le gû, ame lyek kel
a szó nok meg pró bál ja ked ve zõ en be fo lyá -
sol ni hall ga tó it. A kö zép sõ két rész ér tel mi
jel le gû. Itt ke rül sor a té nyek is mer te té sé re
és a té má val kap cso la tos ér ve lés re, lo gi kai
okfejtésre.45 Ezek a szer ke ze ti ele mek a Ha -
lot ti be széd, a vi té zi si ra tók és a his tó ri ás76
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éne kek ese té ben is ki mu tat ha tók. Mind -
egyik mû faj a hall ga tók meg szó lí tá sá val in -
dít ja mon da ni va ló ját:

– Lát já tok, fe le im, sze me tek kel (Ha lot ti
Be széd)

– Szer te len veszödelm lám gyak ran érközik,
Is ten nek os to ra fejönkön jelönik,
Az kegyötlen pogán raj tunk döhösködik,
Mert az mi életönk lám so ha nem jobbodik.
(Ti nó di Sebestyén)46

– Lát já tok, hogy én iga zat szó lok. (Ilosvai
IV/289)

– Sok csu dák közzül hall ja tok egy csu dát
(Ti nó di Sebestyén)47

– No sza, ke resz tyén nép, hall gass nagy
dol gok ra (Batizi András)48

Az elõ adók hi te les sé akar nak vál ni a
hall ga tó ik elõtt. A Ha lot ti be széd szer zõ je
a ha lott szem mel lát ha tó pél dá ján ke resz -
tül kí ván ja meg gyõz ni hall ga tó it:

Ahogy is ti lát já tok sze me tek kel: 
Bi zony egy em ber sem ke rül he ti el ez ver met,
Bi zony, mind ah hoz já ró va gyunk.

A his tó ri ás ének szer zõk az igaz ság be -
mu ta tá sá ra törekszenek.49 Ti nó di is er re
épí ti köl té sze tét. A Cronica elõ sza vá ban el -
mond ja, hogy „Igaz mon dó jám bor vité-
zöktül, kik ez dol gok ba jel ön voltanak,
érteköztem; sem ado má nyért, sem ba rát sá -
gért, sem fé le le mért ha mi sat be nem ír tam
– az mi ke ve set ír tam, iga zat írtam”.50 A hi -
te les ség ked vé ért meg ne ve zik a for rá sa i kat:

– Bib lia mond ja ki rá lyok köny vé ben
El sõ ben, tizönhetedik ré szé ben. (Ti nó di

Sebestyén)51

– Dá ni el ezt ír ja, min den meg hall gas sa
(Batizi András)52

A rég múlt és a kö zel múlt ese mé nyei
is le het nek a hi vat ko zás alap jai. A his tó -

ri ás éne kek, a ha lot ti pré di ká ci ók és a
pré di ká ci ók fel épí té sé hez ha son ló te me -
té si éne kek be ve ze tõ sza ka sza i ban gyak -
ran al kal maz zák az „em lé kez zél”, „em lé -
kez zünk for mu lá kat”.

– Emlekezzenk régiekrel,
Az Szythiából kijüttekrel. (Ének Pan nó -

nia megvételérõl)53

– Emlekezzel meg em ber az ha lál ról, mert
nem ké sik. (Ha lot ti prédikáció)54

– Ez el múlt go nosz üdõket beszélöm,
Vi téz Te rek Já nos ról emléközöm. (Ti nó di

Sebestyén)55

– Emlekezzel, elõ em ber, ne ked szol az
holt em ber. (Te me té si ének)56

A zsi dó és ke resz tény val lás ta ní tá sa
sze rint az el sõ em ber nem volt ha lan dó,
ha nem csak a bûn beesést kö ve tõ en lett
az zá. A Ha lot ti be széd szer zõ je ezt a ta -
ní tást a bib li ai tör té net tel tá maszt ja alá,
s a ha lál té nyét a holt test szem mel lát ha -
tó pél dá já val szemlélteti.57 A his tó ri ás
ének szer zõk is ar ra ösz tön zik hall ga tó i -
kat, hogy okul ja nak az el be szélt tör té net -
bõl. Pél dá i kat a ma gyar tör té ne lem múlt -
já ból, je le né bõl, a Bib li á ból és a kül föl di
re gé nyes iro da lom köl te mé nye i bõl me rí -
tik. Ti nó di a tör té nel mi sze mé lyi sé gek, a
vi té zek cse le ke de te it, a si ke res és si ker -
te len ki me ne te lû csa ták, vár ost rom ok
ese mé nye it va ló ság hû en áb rá zol ja. Ami
tör tént, az meg tör tént, ab ból el ven ni és
hoz zá ad ni már nem le het. A hi bá kat
épp úgy fel tár ja, mint az eré nye ket, és rá -
vi lá gít az azok ból le szûr he tõ er köl csi ta -
nul ság ra:

Az Frá ter György le het nék tek pél dá tok,
Kik má son ta nul nak, nagy bódogok azok;
Kik ma go kon ta nul nak, bódogtalanok,
Ez miá vesz te nek urak, és sok or szá gok. 

(Ti nó di Sebestyén)58

A kö zép kor ban nagy te kin té lye volt
Cornificius Rhetorica ad Herennium cí mû
óko ri la tin re to ri kai tan könyv ének, ame -
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lyet a 12. szá zad ban Ma gya ror szá gon is al -
kal maz tak a káp ta la ni iskolákban.59 Ezt tá -
maszt ja alá az esz ter go mi Fõ szé kes egy há zi
Könyv tár ban õr zött Tractatus de Cantica
Canticorum kó dex ben ta lál ha tó kö zép ko ri
di ák jegy zet is, mely nek re to ri ká val fog lal -
ko zó har ma dik fe je ze te az óko ri tan könyv -
re épül.60 Eb ben a rész ben a be szé det és az
írás mû vet szí ne zõ gon do lat- és szó alak za -
to kat mu tat ják be.61 Ezek a re to ri kai sza bá -
lyok szin tén kap cso ló dá si pon to kat ké pez -
nek a Ha lot ti be széd és Ti nó di köl te mé nyei
kö zött. Az el sõ ilyen elem, ame lyet meg -
em lí tünk, a sor vé gek össze csen gé se. Az
ókor ban a mondategészet leg alább két
kólonra ta gol ták, de a mon dat szer ke zet
leg vá lasz té ko sabb és leg tö ké le te sebb for -
má ja az volt, ha a mondategész há rom
kólonból állt.62 A kólonokat zá ró szó vé gek
össze cseng tek. A rí mek nek két faj tá ját kü -
lö ní tet ték el. A similiter cadens a kólonok
vé gén ál ló sza vak ese te i nek a vég zõ dé sét
je len tet te. A similiter desinens a sza vak
azo nos vég zõ dé sén, de nem eset vég zõ dé -
sen alapult.63 Ba lázs Já nos ki mu tat ta, hogy
a szó vé gek össze csen gé se a Ha lot ti be széd
la tin és ma gyar vál to za tá ban is fellelhetõ.64

Rész let a ma gyar vál to zat ból: „Láttyátuk,
fe le im, szümtükhel mik vogymuk. Isa pur
es chomuu vogymuk. 

Me nyi milosztben terümtevé elevé
miü isemüküt Adámut, es odutta volá ne -
ki paradisumot hazoá.”

Ti nó di Se bes tyén is a sor vé gek össze -
csen gé sé re tö rek szik, s kö vet ke ze te sen al -
kal maz za a re to ri kai sza bá lyo kat: 

Nem szán ja vélök az önnün ha lá lát,
Min den kéncsének né kik ki osz tá sát,
Hol tig szol gál ja az õ szép ha zá ját,
Jó szol gá i nak ígé ri jószágát.65

A szö veg dí szí tés nek, a fi gye lem 
éb ren tar tá sá nak, az emel ke dett, ün ne -
pé lyes ér zé sek, a val lá si áhí tat ki fe je zé -
sé nek tu da to san fel hasz nált esz kö ze
volt az is mét lé ses szö veg al ko tá si mód.66

Az esz ter go mi di ák jegy zet négy szó is -
mét lé sen ala pu ló alak za tot szem lél tet.
A repetitio (gö rö gül ana fo ra) ese té ben a
sza kaszt kez dõ sza vak is mét lõd nek.

Ezek a Ha lot ti be széd ben és Ti nó di nál is
gya ko ri ak:

Vimággyuk Uromuk Is ten kegyilmét…
Es vimággyuk szent achszin Máriát… Es
vimággyuk szent Pé ter urot… Es vimággyuk
mend szentüküt. (Ha lot ti Beszéd)67

Há rom beslia ba sá nak könyörgének,
Há rom kop ját ka pu ból õk kivõnek.68

Conversiónak (epifora) ne ve zik azt az
alak za tot, ami kor a sza vak a tag mon dat ok
vé gén is mét lõd nek:

Láttyátuk, fe le im, szümtükhel mik
vogymuk. Isa pur es chomuu vogymuk.

Ott Kazulnak ezen örö me lõn,
Mert Ba bi ló nia meg ke zé ben lõn,
Csá szár kin cse te vék kel ke zé ben lõn,
Ki csá szár nak igen nagy bú ára lõn.69

A sza vak a tag mon dat ok ele jén és 
vé gén is is mét lõd het nek. Ez az ún. com-
plexio (szimploké).

Bá nat ban az kö vet Ko má rom hoz ju ta.
Mert az terekektõl oly igen fél vala,
Az Du nán el-ál tal éj jel üvölt vala,
Az hõ sek csa lárd ság nak azt vé lik vala.
Az követöt fog va õk bévitték vala,
Ví gan az vitézök úgy in dul nak vala,
Im már Nyá ri Ferencz so kat boly gott vala.70

Sok jó legínynyel Losonczi eljuta,
Az vi téz Bebek György szép szer rel ju ta,
Vi téz Ba las si Já nos es eljuta,
Az jó Zay Ferencz es ju ta.

Az jó Zoltai Ist ván es ott vala,
Ne gyed fél száz ló val õk gyûl tek vala,
Az nap ra Bu ják ra be gyûl tek vala,
Az vi téz Kapitán György örûl vala.71

Traductióról be szé lünk ak kor, ami kor
a szó is mét lés a mon dat bel se jé ben oly
mó don tör té nik, hogy az is mé telt szó ese -
te meg vál to zik:

Mennyi ma laszt ban teremté kezdetben
[Úr] mi õsün ket, Ádá mot, és ad ta vala ne ki78
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pa ra di cso mot ház zá. És mind[en] pa ra di -
csom ban va ló gyü möl csök tõl mon da ne ki
él nie. Csu pán tiltá õt egy fa gyü möl csé tõl.

Míg sza ba don engöm nem látsz Egörben,
Egröt ne add addég sen ki kezében.72

Ez kö vet csá szár tá bo rá ba ju ta,
Kö vet sé gét az ba sák nak nem mondá;
Csá szár hal lá, õtet hoz zá hívatá,
Az csá szár nak az kö vet fe jét hajtá.73

Mind ezek bõl ar ra kö vet kez tet he tünk,
hogy Ti nó di Se bes tyén jól is mer te eze ket
a ré gi re to ri kai alak za to kat, s tu da to san
hasz nál ta is azo kat. Ezek azon ban nem
fe dik le tel je sen azt az esz köz tá rat, amely
köl té sze tét for mál ta. Szá mos olyan is mét -
lõ-alak zat is fel tû nik mû ve i ben, amely
nem ta lál ha tó meg az esz ter go mi di ák -
jegy zet ben. Ilyen pél dá ul a szá mo ló vers:

Alá za tos, békességös egyik részögös,
Az má so dik csak ga ráz dás és oly versönyös,
Imád ko zik és bû nén sír har mad részögös.74

A fel so ro lás:
Vesze Chlinchit György, Bor nem issza Já nos,
Vesze Hor váth György, jó Szö rény Já nos,
Vesze Pár nás György, jó Fe ke te Já nos,
Az Moga Bá lint, vesze Moga János.75

A gram ma ti kai pár hu za mos ság:

Szám ki ve tés be ûk ha mar vet tet nek,
Rab ság ban, ín ség ben õk gyötrettetnek.76

Du nát be ál lot ták nagy ví zi erõ vel,
Ma go kat be ás ták környül nagy vermökvel.77

A ne ga tív is mét lés:

Ez had fel öl sem mi hí re nem vala,
De az Szakszóniába hí re vala.78

Az össze ha son lí tás so rán ed dig azo -
kat a mû fa ji sa já tos sá go kat vizs gál tuk,
ame lyek el sõ sor ban az elõd-mû faj ból, a
Ha lot ti be széd bõl ve zet he tõk le. Az elõd
mû faj és az utód mû faj ok vizs gá la ta so -
rán azon ban fel me rül het nek azok a sa já -

tos sá gok is, ame lyek az elõd mû faj ere -
de té nek a meg ér té sé ben is se gít sé get
nyújt hat nak. A Ha lot ti be széd, a vi té zi
si ra tó és a his tó ri ás éne kek ilyen jel le gû
kö zös pont ja az el be szé lõ jel leg. 

A ma gyar nyel vû Ha lot ti be széd, a
Pray-kó dex szakramentáriumának füg ge -
lé ké ben, a la tin nyel vû te me té si szer tar -
tás vé gén ka pott he lyet. A ma gyar te me té -
si be széd után köz vet le nül egy ha son ló
tar tal mú la tin pré di ká ció is ol vas ha tó. A
két szö veg két kü lön bö zõ hall ga tó ság szá -
má ra ké szült: la ti nul tu dó egy há zi ak nak
és csak ma gya rul ér tõ la i kus híveknek.79

A ma gyar nyel vû be széd a la tin sermo
min tá já ra ké szült, de nem szó sze rin ti
for dí tá sa an nak. A szer zõ a la tin sermó-
ból csak azo kat a gon do la to kat eme li ki,
ame lyek az adott be széd hely zet ben a leg -
ha tá so sab ban szol gál ják a gyá szo lók lel ki
épü lé sét. Ezek a be széd in tõ és em lé kez -
te tõ ré szei:

Lát já tok, fe le im, sze me tek kel, mik va gyunk:
Ime, por és ha mu vagyunk.80

A bûn beesés tör té ne tét sok kal ki fe je -
zõb ben áb rá zol ják a ma gyar be széd ben.
Míg a la tin sermóban csak utal nak rá, ad -
dig a ma gyar vál to zat el be szé lés jellegû.81

A te me tést vég zõ pap új ra el me sé li a pa -
ra di cso mi ese mé nye ket, mint ha tu da tá -
ban len ne an nak, hogy a hall ga tói fo gé ko -
nyak az ef fé le tör té ne tek re, és az íz lés vi -
lá guk hoz iga zo dik. A bib li ai tör té net a
ma gyar be széd ben sem tel jes, nem köz lik
pél dá ul az Évá val kap cso la tos ese mé nye -
ket, ami egy részt ar ra utal, hogy a gyá szo -
lók már több al ka lom mal is hall hat ták a
történetet,82 más részt – mi vel anya nyel vû
bib li á ról nincs tu do má sunk eb bõl a kor -
ból – a szó be li ség szint jén lé tez nie kel lett
egy olyan ma gyar nyel vû bûn beesés-tör -
té net nek is, amely hû en kö ve ti a bib li ai
ese mé nye ket. A ma gyar nyel vû be széd
szer zõ je a la tin sermo sé má ját kö ve ti, a
gon do la ti és szer ke ze ti azo nos sá gok ezt
tá maszt ják alá,83 azon ban a bûn beesés
tör té ne tét sa já tos mó don, sza ba don ke ze -
li, so ra i ban az el be szé lõ köl té szet stí lus je -
gye i re is mer he tünk rá. 
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A Ha lot ti be széd lét re jöt té ben nagy sze -
re pe le he tett a po gány kor ból át örök lõ dött
halottsiratás szokásának.84 A te me té si szer -
ta tás me ne té ben a Ha lot ti be széd a ko por só
sír ba le bo csá tá sát, meg ál dá sát kö ve tõ en, a
Haec requies antifona után következett.85 A
si ra tás egyik csúcs pont ja is a szer tar tás nak
ép pen er re a sza ka szá ra esik. A Székely-
udvarhelyi kó dex sze rint – és a nép raj zi ku -
ta tá sok is ezt tá maszt ják alá – a halott-sir-
atásnak há rom csúcs pont ja van: „el sõ sí rás
leszön, mikoron méglen a ha lott a ház ba
vagyon… má sod szor leszön a si ra lom a ha -
lot ton, mikoron az ka pun kí vül vitetik…
har mad szor leszön a si ra lom, mikoron a
ha lott eltemettetik…”86 A Ha lot ti be széd
szer zõ je fel té te lez he tõ en a si ra tó sa já tos sá -
ga i hoz al kal maz ko dott. A két mû faj kap -
cso ló dá si pont ja az el be szé lõ jel leg, ami se -
gí ti az új mû faj ál tal köz ve tí tett új is me re -
tek könnyebb meg ér té sét, be fo ga dá sát. A
rit mi kus pró zá ban meg szer kesz tett Ha lot ti
beszédnek87 az a ren del te té se, hogy a bib li -
ai is me re te ket ter jessze, és imá ra ser kent se
hallgatóit.88 Ha son ló célt szol gál a 16. szá -
za di bib li ai his tó ria is. Ily mó don a Ha lot ti
be széd a 16. szá za di bib li ai his tó ria elõ kép -
ének te kint he tõ. Ha nem ér zé kel ném a Ha -
lot ti be széd és a bib li ai his tó ria kö zöt ti idõ -
be li és mû fa ji ha tá ro kat, ak kor azt mon da -
nám, hogy a Ha lot ti be széd egy bib li ai his -
tó ria, és a két mû faj az át fe dés ál la po tá ban,
az idõt len ség örö mé ben van.

Az imént már szó volt ró la, hogy a
Ha lot ti be széd a ko por só sír ba bo csá tá sa
és szen telt víz zel meg hin té se után hang -
zott el.89 A be széd után a pap a Szent há -
rom ság ne vé ben há rom szor föl det hint a
sír ba, el mond egy antifonás zsol tárt la ti -
nul, és kö nyör gés re hív ja fel a né pet. Ez a
Ha lot ti Be széd hez szer ve sen kap cso ló dó
ma gyar nyel vû kö nyör gés. A halottsiratás
is a ko por só sír ba he lye zé sé nek idõ szak -
ára esik, ami azt je len ti, hogy a kü lön bö -
zõ rí tu sok pár hu za mo san van nak je len,
egyi de jû leg két szer tar tást vé gez nek. A rí -
tu sok egy ide jû sé ge nap ja ink ban is meg fi -
gyel he tõ azo kon a vi dé ke ken, ahol a
halottsiratás élõ gya kor lat. A Kis-Küküllõ
men ti Magyarkirályfalván az egész te me -
té si szer tar tást vé gig kí sé ri. Az asszo nyok

az is ten tisz te let alatt is si ra tóz nak, és a
lel ki pász tor hi á ba ké ri õket, hogy hagy ják
már ab ba, fel hí vá sa csak ke vés si ker rel
jár.90 Ha a rí tu sok egy ide jû sé ge nap ja ink -
ban is élõ gya kor lat, mennyi re erõs le he -
tett ez a ke resz tény ség ko rai idõ sza ká ban.
E kü lö nös hely zet ha tás sal van a kü lön -
bö zõ rí tu so kat kép vi se lõ mû faj ok ra is. A
sír nál vég zett po gány szer tar tás hoz va ló -
szí nû leg hoz zá tar to zott egy kor egy olyan
mû faj, amely fel so rol ta, el be szél te a ha -
lott ér de me it, cse le ke de te it. Ta lán ez a
mû faj a hõ si ének kel hoz ha tó kap cso lat -
ba, ami a kü lön bö zõ rí tu sok egy ide jû je -
len lé te ál tal aka rat la nul is a ke resz tény
szer tar tás ré szé vé vált, s fo ko za to san át -
ita tó dott az zal. A 16. szá za di vi té zi si ra tó,
his tó ri ás ének a po gány és a ke resz tény
rí tus met szés pont já nak az ered mé nye,
ab ból ve zet he tõ le. 

Kö ves sük most nyo mon azt a fej lõ dé -
si fo lya ma tot, amely el ve zet ben nün ket a
po gány ko ri si ra tó ének tõl a 16. szá za di
vi té zi si ra tó ig, his tó ri ás éne kig. A sír nál
vég zett po gány te me té si szer tar tás nak ki -
emel ke dõ pont ja le he tett egy kor egy hõ si
ének jel le gû si ra tó ének, amely a ha lott ér -
de me it mél tat ta. E mû faj el len sú lyo zá sá -
ra, egy há zi kez de mé nye zés re lét re hoz tak
egy „új mû fajt”, a Ha lot ti be szé det, amely
szin tén a sír nál hang zott el. A ma gyar
nyel vû Ha lot ti be széd kü lön le ges sé ge,
hogy szer ke ze té ben nem csak a kö zép ko ri
pré di ká ci ók sé mái, ha nem a si ra tó ének
el be szé lõ jel le ge is fel fe dez he tõ. Ez a sa -
já tos ság csak a si ra tó ének bõl ve zet he tõ
le, hi szen er re nem ta lá lunk pél dát sem a
Pray-kódex-beli la tin sermóban, sem a 
ha son ló ko rú eu ró pai pré di ká ci ós iro da -
lom ban. A ma gyar nyel vû Ha lot ti be széd
lé te zé se egy al kal maz ko dá si fo lya mat
ered mé nye. Az egy ház a mû faj meg al ko -
tá sa kor te kin tet tel volt a ma gyar ság kul -
tu rá lis adott sá ga i ra, és olyan köz lés min -
ták hoz, kom mu ni ká ci ós esz kö zök höz fo -
lya mo dott, ame lyek a má sik fél szá má ra
is is mer tek vol tak, és a meg ér tés hez kap -
cso ló dá si pon to kat nyúj tot tak. A ke resz -
tény ta nok ter jesz té sé nek leg ké zen fek -
võbb, leg ha té ko nyabb for má ja nem le he -
tett más, mint a si ra tó ének min tá já ra80
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meg szer kesz tett bib li ai tör té net. A Ha lot -
ti be széd fel te he tõ en a 12. szá zad kö ze -
pén hang zott el elõ ször a li tur gi á ban. Er -
re utal nak nyel vi, stí lus be li sa já tos sá gai.
Va jon mi tör tént a po gány ko ri si ra tó -
ének kel? A Ha lot ti be széd be ik ta tá sa elõtt
lé tez nie kel lett, és fel te he tõ en a li tur gia
ré sze volt. Va jon mi lyen for má ban hang -
zott el a li tur gi á ban?  Va ló szí nû leg át ala -
kult, és a ke resz tény egy ház a ma ga ké pé -
re for mál ta, de több sze mé lyes ele met tar -
tal maz ha tott a ha lot tal kap cso lat ban,
mint a Ha lot ti be széd. Ez a tí pus át me ne -
tet ké pez a po gány ko ri si ra tó ének és a
ha lot ti be széd mû fa ja kö zött. A ma gyar
nyel vû Ha lot ti be széd is át me ne ti mû faj -
nak te kint he tõ, míg azon ban a Ha lot ti be -
széd a pré di ká ció mû fa já hoz áll kö ze lebb,
ad dig a si ra tó ének át me ne ti tí pu sa a po -
gány ko ri si ra tó ének hez. A két át me ne ti
tí pus a ke resz tény egy ház al kal maz ko dá -
sá nak a mér té két szem lél te ti. A ke resz -
tény ség ko rai idõ sza ká ban min den bi -
zonnyal na gyobb mér ték ben al kal maz ko -
dott az egy ház a fenn ál ló kul tu rá lis vi szo -
nyok hoz. Ké sõbb a ke resz tény ség meg erõ -
sö dé sé vel már ke vés bé kel lett al kal maz -
kod nia. I. (Szent) Lász ló ki rály (1077–
1095) ural ko dá sá nak egyik nagy cél ki tû zé -
se az volt, hogy foly tas sa az I. (Szent) Ist -
ván ki rály (1000–1038) ál tal meg kez dett
mû vet, és meg szi lár dít sa a ke resz tény sé -
get. III. Bé la ki rály (1172–1196) min ta kép -
ét, Lász lót 1192-ben szent té avat tat ta.
Nem le het vé let len az, hogy a Ha lot ti be -
széd le jegy zé sé re ép pen eb ben az idõ szak -
ban ke rült sor. 

A vi té zi si ra tó mû fa ja az át me ne ti si -
ra tó tí pus ból ere dez tet he tõ. Ez zel eset leg
an nak a kér dés nek a meg vá la szo lá sá hoz
is kö ze lebb ke rül he tünk, hogy a vi té zi si -
ra tó te kint he tõ-e a his tó ri ás ének õs tí pu -
sá nak. Vagy ép pen for dít va? Te hát a tör té -
ne ti tár gyú his tó ri ás ének úgy fog ha tó fel,
mint a vi té zi si ra tó szû kí tett vál to za ta?
Vagy a vi té zi si ra tó úgy ér tel mez he tõ,
mint a tör té ne ti tár gyú his tó ri ás ének bõ -
ví tett vál to za ta? 

Ha ab ból in du lunk ki, hogy az át me -
ne ti si ra tó tí pus a te me té si szer tar tás hoz
kö tõ dik, a vi té zi si ra tót kell a tör té ne ti

tár gyú his tó ri ás ének alap já nak te kin te ni.
A vi té zi si ra tó vi szont már füg get le ne dett
a li tur gi á tól, önál ló mû faj. Ti nó di vi té zi
si ra tói hi á ba õr zik a kö zép ko ri te me té si
szer tar tás ma rad vá nya it, eze ket õ már
nem éne kel te a te me tés al kal ma in. Er re
ab ból is le het kö vet kez tet ni, hogy Ti nó di
a si ra tó for mu lá it ál ta lá ban múlt idõ ben
fo gal maz ta meg. A te me té si szer tar tás
azon ban min dig je len idõ höz kö tött. Si -
rat ni, bú csúz ni, bú csúz tat ni csak je len
idõ ben lehet.91 Az öröm for mu la is er re
utal, ame lyet Ti nó di al kal man ként a si ra -
tó-for mu la he lyé re vagy mel lé il leszt, s
amely szin tén nem le het ré sze a te me té si
szertartásnak.92 Ami kor a vi té zi si ra tó ki -
vált a li tur gi á ból, funk ci ó ját vesz tet te, de
a to váb bi ak ban al kal mas sá vált a tra gi kus
ki me ne te lû tör té nel mi ese mé nyek, em be -
ri sor sok hí rül adás ára, be mu ta tá sá ra.

Va jon mi kor önál ló so dott ez a mû faj?
És mi ért sza kadt el a li tur gi á tól? A mû faj
önál ló so dá sa, fej lõ dé se a kö zép ko ri egy -
há zi tár sa da lom elvilágiasodásával, a li te -
rá tus mû velt sé gû ének mon dó ré teg ki ala -
ku lá sá val hoz ha tó össze füg gés be. A vi lá -
gi ér tel mi sé gi ek ki ala ku lá sá nak el sõ nyo -
ma it Ma gya ror szá gon a 13. szá zad utol só
év ti ze de i ben kereshetjük.93 A ma gyar tár -
sa da lom erõ tel je sebb feudalizálódásával
lét re jött ek kor egy ma ga sabb szer ve zett -
sé gû ál lam ap pa rá tus, amely nek – az Ár -
pád-kor hoz vi szo nyít va – már fo ko zot -
tabb igé nye volt az írás be li ség re, és en -
nek meg fe le lõ en a vi lá gi ál lá sok is meg -
sza po rod tak. Mi vel az írás be li ség egye dü -
li ki vált sá go sai az egy há zi ak vol tak, a vi -
lá gi ál lá so kat is a kle ri ku sok töl töt ték be,
és a kan cel lá ri á kon, a hi te les he lye ken, a
tör vény ho zás és a jog al ko tás te rü le tén, a
köz igaz ga tás pont ja in, a vi lá gi fõ urak ud -
va rá ban tel je sí tet tek szol gá la tot. Eze ket
az el vi lá gi a so dott kle ri ku so kat te kint het -
jük a vi lá gi ér tel mi sé gi õse i nek. 

A kle ri kus (clericus = ki vá lasz tott,
irá nyí tó) szót a kö zép kor ban több fé le ér -
te lem ben hasz nál ták. El sõ sor ban az egy -
há zi rend hez va ló tar to zást je löl te. Így ne -
vez ték a fel szen telt pa po kat, a pap je löl te -
ket (a ki sebb ren de ket fel vet te ket épp úgy,
mint a tonsuratusokat), a pa pi pá lyá ra
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szánt is ko lá so kat (scholaris) és az egy ház -
nak fel aján lott kis gyer me ke ket (oblatus)
is. Ez a ré teg na gyon össze tett volt, hi szen
az egy sze rû pa pok tól kezd ve az ér se kig, a
püs pö kig ide tar to zott min den ki, aki az
egy ház hoz va la mi lyen for má ban kap cso -
ló dott. A kle ri kus szó val a ta nult sá got, az
ír ni-ol vas ni tu dást is je löl ték. A kö zép kor
el sõ fe lé ben ugyan is az írás hoz cse kély
ki vé tel lel csak a pa pok ér tet tek. Könyv -
mû velt sé ge a vi lá gi em ber nek alig volt.
Az írás tu dó (literatus) és a pap (clericus)
fo gal ma egy be ol vadt.

A vi lá gi ér tel mi sé gi önál ló su lá sa, a
pa pi rend tõl va ló el kü lö nü lé se az An jou-
kor szak ban kö vet ke zett be. I. Kár oly ki -
rály (1301–1342) az 1320-as évek ben je -
len tõs gaz da sá gi re for mo kat lép te tett
életbe.94 Ez a gaz da sá gi és köz igaz ga tá si
át szer ve zés olyan hely ze tet te rem tett,
amely az ér tel mi sé gi ek el he lyez ke dé sét
na gyobb szám ban tet te le he tõ vé, egy re
több vi lá gi ér tel mi sé gi vált szük sé ges sé.
Eb ben az át me ne ti idõ szak ban a li te rá tus
ki fe je zés hol vi lá gi, hol pe dig fel nem
szen telt egy há zi sze mélyt je lölt, aki vi lá gi
ér tel mi sé gi mun kát vég zett.

A li te rá tus és a kle ri kus fo gal ma a 14.
szá zad hú szas éve i ben kü lö nült el egy -
más tól, és éle sebb ha tár vo nal ala kult ki az
egy há zi és a vi lá gi ér tel mi sé gi ek kö zött.
Ek kor már csak azt te kin tet ték kle ri kus -
nak, akit mi se pap pá szen tel tek, vagy aki a
miséspapságot meg elõ zõ leg ma ga sabb két
egy há zi ren det, az alszerpapságot, il let ve
a szer pap sá got fel vet te. Szá muk ra már
nem volt vissza té rés a vi lá gi élet be, és az

ér tel mi sé gi mun ka kö rök bõl is fo ko za to -
san ki szo rul tak. Ez zel szem ben li te rá tu -
sok nak ne vez ték azo kat a di á ko kat, akik
nem pa pi pá lyá ra ké szül tek, ha nem vi lá gi
mun ka kör ben, vi lá gi em ber ként kí ván tak
ér vé nye sül ni. A 14. szá zad vé gé tõl a li te -
rá tus ki fe je zés majd nem ki zá ró lag is ko lát
vég zett vi lá git je len tett. 

A le ír tak alap ján jól ér zé kel he tõ az az
át ala ku lá si fo lya mat, amely a kö zép ko ri
egy há zi tár sa da lom ban a 13–14. szá zad -
ban vég be ment, s jól meg ra gad ha tó az az
idõ szak, amely a vi té zi si ra tó önál ló so dá -
sá hoz ve ze tett. 

Ami kor a Ha lot ti be széd a te me té si
szer tar tás ré szé vé vált, az át me ne ti si ra -
tó tí pus fo ko za to san ki szo rult a li tur gi á -
ból. Egy ide ig va ló szí nû leg még gya kor -
lat ban volt a Ha lot ti be széd be ve ze té sét
kö ve tõ en is, de az idõ mú lá sá val ve szí -
tett je len tõ sé gé bõl. A 13. szá zad gaz da -
sá gi, tár sa dal mi vál to zá sai ked vez tek a
mû faj élet ben ma ra dá sá nak. Ha mind ez
nem kö vet ke zik be, ta lán nem is tud -
nánk ró la. Az át me ne ti si ra tó tí pus el -
ma radt ugyan a li tur gi á tól, de át ke rült
egy má sik sze rep kör be, s önál ló so dá sá -
val alap já vá vál ha tott a 15–16. szá za di
el be szé lõ köl té szet nek. 

Ti nó di Lan tos Se bes tyén is er re épí ti
élet mû vét. Igaz, õ már egy új kor szak
kép vi se lõ je, a 16. szá zad lan to sa, „arc vo -
ná sa i ban” azon ban még fel fe dez he tõk a
kle ri kus ének mon dók „arc vo ná sai”, s
köl te mé nye i be át örö kí ti a kö zép ko ri ha -
gyo má nyo kat. 

Sápy Szil via
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lá lá ról); 206. (öröm-formula) (Károl csá szár ha da Saxoniába); 215, 222. (si ra tó- + öröm for mu la) (Szitnya,
Lé va, Csábrád és Mu rán vá rak nak meg ve vé se); 287. (si ra tó- + örömformula) (Verbõci Im ré nek Kaszon ha -
dá val, kozári me zõn vi a dal ja); 295. (si ra tó- + örömformula) (Az szalkai me zõn va ló vi a dal ról); 308. (öröm-
formula) (Kapitán György baj vi a dal ja).
93. Gerézdi Rabán: A ma gyar vi lá gi lí ra kez de tei. Bp., 1962. 19–37;  Mályusz  Elem ér: Egy há zi tár sa da -
lom a kö zép ko ri Ma gya ror szá gon. Bp., 2007. 177–196; Mol nár Erik: A ma gyar tár sa da lom tör té ne te az
Ár pád-kor tól Moh ácsig. Bp., 1949. 289–306.
94. A ki rá lyi bir to kok vissza fog la lá sa, az ál lan dó, jó ezüst dé nár be ve ze té se, a ma gyar arany fo rint, a ket -
tõs va lu ta, a lucrum camerae (ka pu adó) be ve ze té se, a tisz ta arany va lu tá ra va ló át té rés, a ka ma ra bér le -
tek ren de zé se, a kan cel lá ria kor sze rû sí té se. Vö. Hóman Bá lint: A ma gyar ki rály ság pénz ügyei és gaz da -
ság po li ti ká ja Kár oly Ró bert ko rá ban. Bp., 1921.
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Roland-ének (1100 táján)
CLI 

látja Roland     barátját holtában 
teste elnyúlt     arca föld porában 

siratja is     szíve bánatában 
„szánhatom már     vitézséged társam! 

együtt kivel     évek sorát jártam 
nem sértettél     s okát én sem adtam 
fáj az élet     hogy itt fekszel holtan” 

szavát mondja     s szédül lelke nyomban 
Éber nevû     ménjén ül aléltan 

arany kengyel     tartja csak szilárdan 
hogy ne bukjék     járjon bár tudatlan
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Mû címe Budai Ali basa históriája (1554)

Imádságszakasz Ezön kérönk, atya úristen, tégödet,
Kegyösön hallgasd meg hív körösz-
tyénidet,
Térítsed meg pogán ellen szerencsénket,
Ronts meg és elveszesd az fene terekeket.

Mû címe Halotti beszéd és könyörgés 
(1192–95)

Imádságszakasz Imádjuk Urunk Isten
kegyelmét e lélekért, hogy
irgalmazzon õneki, és kegyelmez-
zen, és bocsássa mind[en] õ
bûnét! É imádjuk Szent
Asszony Máriát és Boldog Mihály
arkangyalt és mind[en] angyalokat,
hogy imádjanak érte! És
imádjuk Szent Péter urat,
akinek ad[at]ott hatalom oldania
és kötnie, hogy oldja mind[en]
õ bûnét. És imádjuk mind[en]
szenteket, hogy legyenek neki
segedelmére Urunk színe elõtt, hogy
Isten õ imádságuk miá bo-
csássa õ bûnét! És szabadítsa
õt ördög üldözésétõl és pokol
kínzásától, és vezesse õt pa-
radicsom nyugalmába, és adjon
neki mennyországba utat,
és mind[en] jóban részt! És
kiáltsátok Urunkhoz háromszor:
kyrie eleison!
Szerelmes Testvéreim! Imádjunk
e szegény ember lelkéért,
[a]kit Úr e napon e hamis világ
tömlöcébõl mente, [a]kinek e
napon testét temetjük, hogy
Úr õt kegyelmével Ábrahám,
Izsák, Jákob kebelében helyezze,
hogy bírságnap jutva mind[en] õ
szentei és kiválasztottai között
jobb felõl iktatnia élessze
fel õt! És tibennetek. Clamate 
ter: kyrie eleison!
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Mû címe Szabács viadala (1476) Beriszló Péter éneke 1515 
(Cantio Petri Berizlo)

Imádságszakasz Ma imár õérettek imágyon,
A felett istennek nagy
hálát agyon
Mendennemû nagy sok
jótételrõl,
És erõs Szabács
megvételérõl;
Ki alatt volt népnek
válogatotta,
Dolgát menden ment vitéz
tartotta,
Kit meg nem mondhat
emberi állat,
Mely nagy harcolás volt
Szabács alatt!
Menden ott vitézségét
mutatta,
Mert királ õköt hozzá
núgatta.

Kenyeregjönk az úristennek mi mind
fejenkínt,
Hogy ne hagyjon terekeknek dúlnia
koroskínt,
Bátorítson viadalhoz minket mind
fejenkínt.

Mû címe Farkas András: Az zsidó és magyar nemzetrõl
(1538)

Imádságszakasz Azért mi es kérjük istent mint atyánkat:
Igazgassa az kerált miközöttönk:
Magyari uraknak pártoló szûvöket
Igazgassa immár ah jámbor kerál mellé:
Adjon békességet minden népek között,
Hogy mi õ felségét egyetembe dícsírhessük.

Mû címe Emlékezzünk mi keresztyén nepek
(Szilvás-Újfalvi Anderkó Imre:
In exequiis defunctorum Halott temetéskorra 
való énekek 1598)

Imádságszakasz Dicsirtessek az Attya Úr isten, 
Õ igije az Fiu Úr Isten,
Egyetemben szent Lelek Úr Isten
Szent haromsag egy bizony Úr Isten.
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Mû címe Báthori Gábor halotti búcsúztatója
(1613)

Imádságszakasz Diczertessel attia az magas meniekben,
Es az uigaztalo szent lelek Vr Isten
Uigaztaly megh minket keserusegunkben,
Aldassal my tulunk mind öröken, amen.**

Mû címe Halotti búcsúztató RMKT 9/204. 
(Cserey János énekeskönyve)

Imádságszakaszok Muis mar utanna diczeretet mondgiunk,
Az eö hült testenek njugodalmot adgiunk,
Valakik most azert temetesen vagiunk,
Boldogult lelkiert illjen aldast mondgiunk:

Nyugossa megh Jsten kegyelmessegeben,
Mikor Christus el io angyali seregyben,
Kölczön fel tegedet megh diczioult testben,
Alliczjon tegedét Maria sergiben.

Mû címe Halotti búcsúztató RMKT 9/ 214.
(Cserey János énekeskönyve)

Liturgiailag módo-
sult imádságsza-
kaszok 

Jmmár az Istennek diczeretet mondgunk,
Kik körüle uagyunk, koporsoiat fogiuk,  
Testet eö annyanak, az fodnek megh adguk,
Lelke üduosseget adgya Jsten, mondgiuk.

Mû címe Jármi Ferenc halotti búcsúztatója 1651 
RMKT XVII. sz. 9/121.

Imádságszakasz nélküli zárórész Szollas miat szinte megh faradva vagyok,
Ez vagyon tsak hatra, hogy selyet fogjatok,
Testemet ez földben mindgyart szalitsatok,
Minnyajan el hadlak, Isten mar hozzatok.
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Az év for du lós meg em lé ke zés nem
más, mint a mo dern tár sa da lom szám -
misz ti ká ja. En nek az imá da tá nak hó dol -
va, Amerigo Tot szü le té sé nek 100. év for -
du ló ján a kor társ kul tú ra nem tud nem
meg em lé kez ni a mû vész rõl, élet mû vész -
rõl, szí nész rõl – s ide még sok kér dõ jel be
ál lít ha tó ka te gó ri át so rol hat nánk. Vi szont
be le esik ab ba a hi bá ba, pon to sab ban
meg mu tat ja alap ve tõ mû kö dé si rend el le -
nes ség ét: hogy ap pa rá tu sá nak mû kö dé se
csu pán szá mok (25, 50, 100) ro tá lá sán
nyug szik, vi szont ez eset ben nem egy fe -
hér nyu lat, ha nem egy tar ka va la mit húz
elõ ci lin de ré bõl, ami vel a mai kö zön ség
nem tud mit kez de ni. 

A Ludwig Mú ze um ki ál lí tá sát nagy
kri ti kai vissz hang övez te, a cik kek túl ára -
dá sa jól pél dáz za, de nem vá la szol ja meg
azt a prob lé mát, hogy a tár lat ese té ben
egy esz té ti kai vagy kul túr tör té ne ti prob lé -
má val ál lunk-e szem ben. En nek oka a kri -
ti kai köz élet két pó lu sú sá gá ban ke re sen -
dõ, fe ke te-fe hér lá tás mód já ban, mely az
igen és a nem (imá dat és un dor) re ak ci ók
vá lasz tá sa he lyett nem ké pes az ana lí zis
gya kor la tá val él ni. Két íté let áll szem ben
egy más sal: amely sze rint az alap ve tõ
prob lé ma az, hogy mû vek nem ke rül tek
be mu ta tás ra (ezt az ál lás pon tot kép vi se li
pél dá ul Ró zsa Gyula1 és Ak nai Katalin2),
il let ve az, amely sze rint „ilyen tár la tot
csak a kva li tá sos mû vek érdemelnek”3.
Ezek kel szem ben ki emel ném Ko vács Pé -
ter évek kel ez elõtt Totról írt elem zé sét,
mely él a kri ti kai vizs gá ló dás, a pró és
kont ra érv rend szer ad ta le he tõ sé gek kel,
sõt kö ve tel mé nyek kel. Írá sá ból ki de rül:
ma ga sem szí ve li annyi ra Totot, a mû -
vészt, ám tu do mány ága, a mû vé szet tör té -

net kri ti kai ap pa rá tu sát ve szi elõ, hogy ezt
az ál lás pont ját be mu tas sa, ár nyal ja; ná la
az íté let nem nyom ja el a bemutatást.4

Úgy vé lem, a köz éle ti írá sok be széd -
mód ján túl egy össze tet tebb kér dés lap -
pang mind a „kri ti kai” írá sok, mind a ki -
ál lí tás hát te re mö gött, me lyet az utób bi
eset ben a ku rá tor Mélyi Jó zsef azon ban
vi lá gos sá is tesz: Tot sze mé lyi sé gé nek
(re)konstrukciója mel lett az em lé ke zet és
a fe lej tés kér dé se i vel operál.5 Ge ne rá ci ós
hely ze tem bõl fa ka dó an szá mom ra a Tot-
kiállítás és a kö rü löt te áram ló ér tet len ség
leg in kább azt vi lá gít ja meg, hogy a Ká dár-
rend szer em lé ké nek fel dol goz ha tat lan,
meg boly ga tá sa ese tén foj to ga tó em lék ára -
dá sá val pró bál nak, de nem tud nak mit
kez de ni sem a kri ti zá lók, sem a ku rá tor 
és kor osz tály tól füg gõ en a lá to ga tó sem.
Vi szont ami a kri ti ku sok fi gyel mét el ke -
rül te a mély fú rás ok kö ze pet te, az nem
más, mint  hogy va ló já ban ki nek is szól ez
a ki ál lí tás.

Kor társ Mû vé sze ti Mú ze um lé vén, azt
vár nánk a LUMU-tól, hogy kor társ mû vé -
szek kel, mû vek kel vagy ak tu á lis kér dé -
sek kel tölt se meg ki ál lí tó ter me it. Azon ban
ha a ko ráb bi ki ál lí tá so kat vesszük lajst -
rom ba, rá jö vünk, hogy ez az ars po e ti ca
nem csak ez eset ben nem ér vé nye sül. A
Vál ság je lek ak tu a li tá sát a gaz da sá gi vál ság
ana ló gi á ja ad ja, Anton Corbijn kor társ mû -
vész, Csör gõ At ti lá hoz ha son ló an, de
Robert Capát bár mer rõl is né zem, ki lóg a
sor ból. Az okát ter mé sze te sen ér tem – hi -
szen ha már a ké pek a ma gyar ál lam tu laj -
do ná ba ke rül nek, ak kor il lik meg mu tat ni
õket az adó fi ze tõk nek, akik nek a pén zé bõl
meg vá sá rol tuk –, de ér de kes mód on ké -
pei nek ak tu a li tá sát vagy azt, hogy Capa
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AMERIGO TOT – AZ EM LÉ KE ZET 
ÉS TÖR TÉ NE LEM KÖ ZÖTT



mél tó an, ok kal ka pott-e itt he lyet, nem
na gyon fir tat ták. Ez zel szem ben „sze ren -
csét len” Amerigo Totnak még a ku rá tor
Mélyi sze rint sincs ke res ni va ló ja a
Ludwigban, mind a katalógusban,6 mind a
meg hir de tett tár lat ve ze tés al kal má val be -
is me ri, ab szurd öt let, hogy a Ludwigban
kap jon helyet.7 A fe szült sé get vi szont Tot
ese té ben az okoz za, hogy a LuMú be vett
gya kor la tai, me lyek a cél kö zön ség igé nye -
i hez nagy ban al kal maz kod nak, ez eset ben
mel lé fo gás ként, rossz stra té gi a ként sül nek
el, me lyet ér tet le nül for ga tott szem go lyók
nyug táz nak. Gon do lok itt ar ra, hogy
trend nek tû nik az, hogy moz gó ké pek, fo -
tók nél kül itt nincs ki ál lí tás, de amíg ez
mû kö dött a Vál ság je lek, Corbijn, Capa
ese té ben, akik nél e szem pont mû fa ji kö -
ve tel mény volt, Tot ese té ben, aki kép zõ -
mû vész, fe les le ges és oda nem il lõ pró bál -
ko zás nak tû nik a sze mé lyes jel le gû fo tók
túl ára dá sa, ki vált képp a für dõ nad rá gos
ké pek za var ba ej tõ to la ko dá sa. Ele get s
ele gen kri ti zál ták a mû vek hát tér be szo ru -
lá sát a sze mé lyi ség hang sú lyo zá sá val
szem ben, így én en nek tár gya lá sá tól el te -
kin te nék, in kább azok ra a ki ál lí tá si stra té -
gi ák ra hív nám fel a fi gyel met, ame lyek
szá mom ra szem be tû nõk vol tak. Úgy gon -
do lom, hogy a Ludwig el sõ sor ban a po pu -
lá ris mú ze um sze re pét vál lal ja fel (eb ben
az ál lí tás ban egyéb ként nincs ér ték íté let),
s így szé les kör ben ér dek lõ dést kel tõ té -
má kat, al ko tó kat ál lít ki, s cél kö zön sé gé -
ben erõ sen épít a fi a ta lok ra. A kor osz tály
el éré sé re tett egyik erõl te tett kí sér let az,
mely a mi, va gyis a rend szer vál tás kör -
nyé kén szü le tett ge ne rá ció ál tal hasz nált,
hoz zánk kö zel ál ló mé dia mû faj ok fel vo -
nul ta tá sá ban fo gal ma zó dik meg. Ne mes
Pé ter blogjának8 rész le tei a fa lon, Erhardt
Mik lós moz gó ké pes össze ál lí tá sa, Csoszó
Gab ri el la fo tó ins tal lá ci ó ja s leg fõ kép pen
Vár nai Gyu la báb szín há zi ins tal lá ci ó ja,
mely ben nem a Jüdisches Museum Ber lin
ott mû kö dõ in te rak tív ki ál lí tó ter me it idé -
zi fel, itt vi szont csak ki hasz ná lat lan le he -
tõ ség ma rad (ese tem ben leg in kább a szú -
rós szem mel né zõ ki ál lí tás õrök mi att).

A cél kö zön ség prob lé má já nál ma rad -
va két ré te get kü lö nít he tünk el: azt a ge -

ne rá ci ót, amelynek nem volt sze mé lyes
ta pasz ta la ta a Ká dár-rend szer rõl, il let ve
azt, amely nek volt. Me lyik nek mit nyújt -
hat ez a ki ál lí tás? Ér zé sem sze rint in kább
a má so dik ka te gó ri á ra ha jaz a tár lat, hi -
szen el sõ sor ban nem Tot mun kás sá gát
mu tat ja be, ha nem a Ká dár-ko ri kul túr po -
li ti ka mû kö dé sét (er rõl pró bál ja le rán ta ni
a lep let), a Totról ké szült do ku men tá ci ó -
kat (fény kép és moz gó kép for má já ban),
il let ve mai kor társ mû vé szi ref le xi ó kat
sze mé lyé rõl és mû ve i rõl. A Tot-életmû
kri ti ká ja a fi a ta labb kor osz tály szá má ra is
nyil ván va ló, de ami a leg in kább szem be -
öt lõ, hogy a bí rá lat ban lát vá nyo san nem
tud ják kü lön vá lasz ta ni a Ká dár-rend szer
kri ti ká ját, a ká dá ri kul túr po li ti ka mû kö -
dé sé nek kri ti ká ját, to váb bá Tot mint mû -
vész meg íté lé sét, az elõ zõ ket tõ tõl el vo -
nat koz tat va. Így a mi nem ze dé künk, mely
in kább ké pes le het ne a ki zá ró lag esz té ti -
kai, mû vé szi íté let al ko tás ra, megfosztatik
et tõl a le he tõ ség tõl a ká dá ri kul túr po li ti -
ka, il let ve ki emelt sze rep lõ jé nek gú nya
mi att. Mi sem tud juk ko mo lyan ven ni
Amerigo Totot mint mû vészt, hi szen vé -
le mény al ko tá sun kat el hal vá nyít ják a fa la -
kon ki ra ga dott, ne vet sé ges idé ze tek, az In -
ter na ci o ná lét s Tot meg ha tott sá gát rög zí tõ
fel vé tel, a fal ra hányt bor só ként funk ci o -
ná ló gra fi kák (me lyek kö zül csak az a ket -
tõ van be ke re tez ve, melyek a Szép mû vé -
sze ti Mú ze um tu laj do nát ké pe zik). Ott
van to váb bá az az árul ko dó tény, ér tel me -
zõi gesz tus, mi sze rint a ki ál lí tásis mer te tõ
cím lap ján Tot Al Pacinóval kö zös fo tó ja
sze re pel, a ka ta ló gus bo rí tó ján pe dig (ha
le het) még ne vet sé ge sebb mó don az, aho -
gyan Bu da pest re ve ti ma gát. Azok szá má -
ra pe dig, akik nek volt elõ ze tes fo gal muk,
ta pasz tala tuk Totról, iga zol ják el fe lej té sé -
nek okát. Hi szen ki de rül, hogy Tot mû vé -
szi el is me ré se itt hon, vi lág hí rû vé va ló ki -
ki ál tá sa csak is a rend szer konst ruk ci ó ja
volt, sõt Tóth Kár oly írá sá ban azt is be bi -
zo nyít ja, hogy olasz or szá gi meg íté lé se, a
20. szá za di olasz mû vé szet ben el fog lalt
he lye sem kü lönb, hi szen „ko moly be fo -
ga dá sa és ér té ke lé se so sem tör tént meg”.9

Emel lett ma ga a ku rá tor is hang sú lyoz za,
hogy a vi lág hí rû jel zõ és a kul tú rá ban 
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el fog lalt hely, me lyet itt hon a rend szer tõl
ka pott, va ló já ban Ke mény Zol tánt (ha job -
ban tet szik Zoltan Kemenyt) il let né meg.10

Ér de kes el ját sza ni az zal a gon do lat tal,
hogy  ha Tot emig rá lá sa után nem tért vol -
na ha za, ha nem nyí lik itt hon ki ál lí tá sa,
és nem kap meg ren de lé se ket, ha a rend -
szer nem öle li oly lát vá nyo san keb lé re: ez
eset ben úgy gon dol kod nánk ró la, mint
Robert Capáról, Brassaïról vagy André
Ker tész rõl – mint a mi fi unk ról? Ak kor is
a kö zép sze rû mû vész stig má ját kap ná-e,
ak kor is azt mon da nánk-e rá, hogy „nincs
sa ját stílusa”?11 Fél re ér tés ne es sék, nem
va gyok meg gyõ zõd ve, hogy Tot olyan esz -
té ti kai mi nõ sé get kép vi sel ne, mint a fent
em lí tet tek, he lyet te ar ra a kér dés re pró bá -
lom te rel ni a fi gyel met, hogy ké pe sek va -
gyunk-e kü lön vá lasz ta ni az esz té ti kai íté -
le tün ket a po li ti ka- és tár sa da lom tör té ne -
ti ér tel me zés tõl.

A ki ál lí tás ér tel me zé sé ben tám pon tot
nyújt hat Pierre Nora Em lé ke zet és tör té -
ne lem kö zött. A he lyek prob le ma ti ká ja cí -
mû ta nul má nya, mely a tár la tot is érin tõ
em lé ke zés és fe lej tés kér dé se i vel operál.12

Ar ról van szó, hogy a tár sa da lom em lé ke -
ze te meg vál to zott (leg in kább a rend szer -
vál tás kö vet kez té ben), er re több ször is
utal nak a ka ta ló gus ban, és a ki ál lí tásis -
mer te tõ ben is, amennyi ben Tot má ra
„csak nem el fe le dett mûvész”.13 Ezért a ki -
ál lí tás, il let ve a száz éves szü le té si év for -
du ló is em lé ke zet hely ként funk ci o nál,
mind Tot, mind a Ká dár-rend szer ese té -
ben: „az em lé ke zet he lyek azért lé tez het -
nek, mert az em lé ke zet nek nincs már va -
ló di közege”14 – csak a hi á nya. A tör té nel -
met és az em lé ke ze tet kü lön kell vá lasz ta -
ni egy más tól, hi szen ezek a sza vak nem
szinonímák, sõt éppenhogy szem be ál lít -
ha tó ak egy más sal: az em lé ke ze tet az élõ
cso por tok hor doz zák, így az egyé nek hez
kap cso ló dik, ez ál tal fo lya ma to san vál to -
zik, ki van té ve a fe lej tés ere jé nek, de vég -
sõ so ron a je len ben ar ti ku lá ló dik. Ez zel
szem ben a tör té ne lem csak re konst ruk ci -
ó ja a már nem lé te zõ nek, te hát a múlt hoz
kap cso ló dik, azt je le ní ti meg, de min den -
ki hez és sen ki hez sem köt he tõ, uni ver zá -
lis jellegû.15 Mi vel már a ko ráb bi ge ne rá -

ci ók em lé ke ze té bõl is el tûn ni lát szik vagy
ép pen ség gel el is tûnt Amerigo Tot,
vissza ál lí tá sá nak egyet len mód ja a meg -
em lé ke zés, az em lék év, a ki ál lí tás s az ál -
ta la ger jesz tett köz be széd. Hi szen Tot
mû ve i nek nagy ré sze a ki ál lí tást meg elõ -
zõ en „mú ze u mok rak tá rá ban vagy pin -
cék, ud va rok mé lyén állt”,16 po ro so dott,
csak a tár sa da lom ar chi vá ló lá zá nak és
kény sze ré nek okán ma radt meg, le he tõ -
sé get ad va, hogy va la mi lyen ürügy kap -
csán egy szer elõ húz zák ab ból a bi zo nyos
ci lin der bõl. Vi szont az ürü gyet ese tünk -
ben csu pán az év for du ló, a mo dern tár sa -
da lom pro fán szám misz ti ká ja ad ja, gya -
kor la ta az em lé ke zet tár sa dal má nak üres
rí tu sá ban nyil vá nul meg – em lé kez zünk!
em lé kez zünk! –, s va ló szí nû leg a ki ál lí tás
be zá rá sá val és az új nap tá ri év vel vissza -
ke rül a po ros rak tá rak és az em lé ke zet
süllyesz tõ jé be.

A ki ál lí tott kor társ ref le xi ók kö zül ki -
emel ném Menesi At ti la Posz tu musz Tot –
A meg süllyedt sír em lék cí mû mû vét, mely
mû vé szi esz köz tár ral kö ze lí ti meg az em -
lé ke zés és fe lej tés kér dés kö rét, s szim bo -
li ku san pró bál ja az em lé ke zet ben ke let ke -
zett csor bu lást hely re ál lí ta ni. Esz té ti kai
szem pont ból úgy tû nik, ez az egyet len
olyan al ko tás, mely pon to san meg ra gad ja
a Tot kö rü li kon cep tu á lis prob lé mát,
amennyi ben egy mész kõ bõl ké szült ék
se gít sé gé vel a meg süllyedt sír em lé ket
egye nes be ál lít ja, ugyan ak kor éket tesz a
múlt és a je len kö zé is.

Be nyo má som sze rint a Tot mö gött tor -
nyo su ló ár nyék, a Ká dár-kor szak el hal vá -
nyu ló, el nyo mott vagy fel nem dol go zott
em lé ké nek tra u má ja áll, s nem csak esz té -
ti kai, mû vé szi vagy kul túr po li ti kai vo nat -
ko zá sok ban. A mû vé szet, a ki ál lí tás ürü -
gyén pró bál ja kö ze lebb hoz ni e kor sza kot
a lá to ga tó hoz, felhíva a fi gyel met ar ra,
hogy „az em lé ke zet tör té ne lem mé va ló át -
ala ku lá sa min den kö zös sé get ar ra kö te le -
zett, hogy sa ját tör té nel mé nek új já é lesz té -
se ré vén új ra de fi ni ál ja identitását”.17 Ezt a
fo lya mot jól pél dáz za Péterfy Ger gely
meg nyi tó be szé de, me lyen azt az asszo ci -
a tív tra u mát oszt ja meg a kö zön ség gel,
hogy gye rek ko rá ban sze ret te Ká dár Já -90
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nost, amely ér zé sek kel még ma is küsz -
köd ve szembesül.18

Egyet ér tek az zal a né zet tel, hogy fon -
tos a „Ká dár-rend szer kul tu rá lis lo gi ká já -
nak rekonstrukciója,”19 el fe le dett, il let ve a
ká non ba beemelt mû vé sze i nek új ra ér té -
ke lé se, rekanonizációja, ugyan ak kor úgy
gon do lom, hogy ezt a fel ada tot a ki ál lí tás -
nak nem si ke rült kel lõ en tel je sí te nie,
amennyi ben be le esett az „egyet len mû -
vész ki eme lé sé nek” csap dá já ba. Szá -
mom ra úgy tûnt, hogy A 20. szá za di ma -
gyar szár ma zá sú mû vé szek kül föld ön cí -
met vi se lõ te rem mû tár gyai csak az üre -
sen ma radt ki ál lí tó tér töl te lék anya ga ként

funk ci o nál tak. A lép ték vál tás, a mo dell -
al ko tás így nem si ke rült. Ab ban az eset -
ben, ha Mélyi va ló ban a Ká dár-rend szer
mû vé szi szcé ná ját akar ta vol na be mu tat -
ni, ak kor egy részt a ki ál lí tás nak mond juk
„A Ká dár-rend szer mû vé sze te: Amerigo
Tot” cí met kel lett vol na ad ni, más részt
sok kal na gyobb te ret ad ni az olyan, ál ta la
saj ná lat tal el fe lej tett mû vé szek nek, mint
Ke mény Zol tán. Min den eset re csak az
em lé ke zet fe lül bí rált re konst ru á lá sa ad -
hat se gít sé get ah hoz, hogy ki de rül jön a
tár lat exp li cit mó don fel nem tett kér dé -
se: hol van Amerigo Tot he lye: az el fe lej -
tett vagy a ka no ni zált mû vé szek kö zött?
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„AKI MEG HA JOL, 
AZT SO HA SEM ÜTIK AR CUL”

1.0. Fel mé ré sek sze rint a kom mu ni ká -
ci ó nak csak 35 szá za lé ka va ló sul meg
nyel vi esz kö zök kel: a ma ra dék 65 szá za lé -
kát gesz tu sok, moz du la tok biz to sít ják. A
kul tú rák több sé gé ben 100–200 gesz tust
használnak.1 A tag lej tés „a be szé det vagy

szó be li elõ adást kí sé rõ test-, kü lö nö sen
kéz moz du lat ok. […] Az arc já ték, a kéz- és
test moz du lat ok har mó ni á ja ad ja a gesz -
tust, me lyek a sza va ló és szí ni elõ adás ki -
egé szí tõi s azok eme lé sé re, ki fe je zõb bé té -
te lé re s élén kí té sé re szolgálnak.”2 A gesz -



tus fo gal má nak ha tá ra it nem könnyû
kijelölnünk.3 Azt te kint jük gesz tus nak,
ami a kom mu ni ká ció so rán a be szé lõ
mon da ni va ló ját te szi ért he tõb bé; nem tar -
toz nak ide a hely vál toz ta tás ok, az, ha be -
szél ge tõ tár sunk ön kén te le nül meg érin ti a
ke zét, vagy elpityeredik.4 „Fon tos jel lem zõ
je gye egy gesz tus nak az is, hogy moz gás-e
vagy test hely zet, il let ve va ló di moz gás
vagy arc moz gás-e, mert a kul tu rá lis-tár sa -
dal mi gesz tu sok több nyi re moz gá sok, de
van nak köz tük test hely ze tek is (pl. a térd -
haj tás vagy a meg haj lás kö szö né si formá-
ja).”5 „A test moz gás ok szo ro san együtt mû -
köd nek a ver bá lis kód dal, és ve le együtt
ko he rens egy sé get al kot nak: meg is mé tel -
he tik, ki emel he tik, pre cí zeb bé te he tik az
egyes sza va kat, ki fe je zé se ket, gaz da gít hat -
ják az in for má ci ós sí kot, meg erõ sít he tik
vagy gyen gít he tik a szó ha tást, mó do sít -
hat ják a sza vak je len té sét, il let ve el lent is
mond hat nak azoknak.”6

1.0.1. A meg haj lá sok faj tái. Nap ja ink -
ban az év ez re des tra dí ci ók vi lág szer te
gyö ke res vál to zá so kon men nek át, s en -
nek a gesz tus nyelv ben is van nak nyo mai.
A ko re ai tiszteleti7 nyelv rõl ma gya rul már
szá mos cikk lá tott nap vi lá got, ezért most
a meghajlást8 vesszük szem ügy re: a ma -
gyar és a ko re ai meg haj lá si szo ká so kat
vet jük össze egy más sal (né ha ja pán és kí -
nai, to váb bá tá gabb össze füg gés ben eu ró -
pai meg fe le lõ ik kel), s azt is meg vizs gál -
juk, mi lyen egyéb moz du la tok kal, vi sel -
ke dé si nor mák kal jár hat együtt. 

A dzsol je len té se meg haj lás, pu ked li,
tiszteletadás,9 azon ban szé le sebb hasz ná -
la ti kö re ma gá ban fog lal ja a tisz te le ti for-
mákat,10 a min den na pi eti ket tet, az ül te té -
si ren det – egy szó val em ber tár sa ink hoz
fû zõ dõ összes kapcsolatunkat.11 A Tá vol-
Ke le ten a meg haj lás a min den na pi kap -
cso lat te rem tés esz kö zé nek szá mít (ame -
lyet min dig il lik vi szo noz ni), míg Eu ró pá -
ban fõ ként ri tu á lis gesz tus. 

1.0.2. A meg haj lá so kat prag ma ti kai szem -
pont ból há rom fõ cso port ba so rol hat juk: 

(a) ri tu á lis meg haj lás: ma gas ran gú
sze mé lyek fo ga dá sán;

(b) val lá sos meg haj lás: szent he lye ken
és temp lo mok ban is ten tisz te let al kal má ból;

(c) egy sze rû meg haj lás: a min den na pi
kom mu ni ká ció szer ves ré sze.

Az egy sze rû meg haj lás ke vés bé elõ írá -
sos, mint a ri tu á lis vagy a val lá sos, ezért 
el ma ra dá sa, il let ve sza bály ta lan meg nyil -
vá nu lá sa nem bün te ten dõ cse lek mény. 

1.1. Kon fu ci á nus ha gyo mány. Ko rea 
(és rész ben Ja pán) kul tú rá ja a kí nai kon fu -
ci a niz mus ból táp lál ko zik. Kong mester12

ha tal mas tár sa dal mi meg ráz kód ta tá sok ko -
rá ban élt (i. e. 551–479), s ezért szi go rú
ren det szán dé ko zott meg ho no sí ta ni ha zá -
já ban, ki emel ve ta ní tá sá ban az egyén kö te -
les sé gét és a bel sõ har mó nia meg te rem té -
sé nek szük sé ges sé gét. A kon fu ci a niz mus
jó val több, mint val lás: eti kai rend szer, tár -
sa da lom fi lo zó fia, amely – bár nem is me ri
az is ten fo gal mát, s nem tö rek szik ma ga -
sabb lét for má ra – cél já ul az em be ri élet, az
em be ri vi szo nyok tö ké le te sí té sét tû zi ki.
Ta ní tá sa sze rint az em be rek vi sel ke dé sét
uralkodó–alattvaló, atya–fiú, báty–öcs,
férj–feleség, to váb bá barát–barát kö zöt ti
vi szony irá nyít ja.

Min den kap cso la tot, hely ze tet a sze -
rep lõk tár sa dal mi rang ja tesz egy ér tel mû -
vé. Az il lõ ud va ri as sá gi for mu la al kal ma zá -
sá hoz is mer nünk kell fe le ba rá tunk nak a
rang lét rán el fog lalt helyét.13 „Ud va ri as az
üz let em ber a part ne ré vel, az el adó a ve võ -
vel, a ta xi so fõr az uta sá val, a há zi asszony a
szom széd já val, az al kal ma zott a kol lé gá já -
val […]. Ugyan az a ja pán úr, aki mély meg -
haj lá sok kal, nagy ud va ri as ko dá sok kö zött
bú csú zik el a ba rát já tól a sar kon, fel száll va
a met ró ra ha tal ma sat rúg az elõt te ál ló ba,
dur ván fél re lö ki az utas tár sa it, és min den -
kit le ti por va lezuttyan az üres helyre.”14

A ha gyo má nyos ko re ai családot15 két
alap elv ve zér li: az idõsek–fiatalok köz ti
alá- és fö lé ren delt sé gi vi szony, il let ve a
fér fi ak-nõk kö zöt ti munkamegosztás.16 Az
apa–fiú kap cso lat ki ter jesz té sé vel kü lö nös
hang súlyt ka pott a szade, az erõ sebb szol -
gá la ta je len té sû fo ga lom, amely a tör té ne -
lem ben a va zal lus Ko re á nak Kí na irán ti
alá ren delt sé gét je len tet te. A 20. szá zad -
ban, s fõ leg a má so dik vi lág há bo rú utá ni
év ti ze dek ben erõs nyu ga ti ha tás ér te Dél-
Ko re át, mind amel lett a kon fu ci a niz mus
ma is a ko re ai tár sa da lom egyik talp kö ve. 92
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2.0. Meg haj lás. Is te ne ket, ural ko dó kat
õs idõk tõl fog va vi lág szer te meg haj lás sal
szo kás üd vö zöl ni. Is ten imá dá sát a Bib li -
á ban több nyi re a hôra – mé lyen meg ha jol
– ige je lö li, mely nek gö rög meg fe le lõ je
proskyneó17 – (a föl det meg csó kol va) has -
ra bo rul va imád. Az Ószö vet ség nek nincs
kü lön sza va az imád ság ra: le bo ru lás sal,
térd haj tás sal ér zé kel te ti. A meg haj lás föl -
tét len en ge del mes ség re vall, el mu lasz tá -
sa pe dig lá za dás ra. Kalliszthenész (i. e.
370 k.–327 k.), Nagy Sán dor gö rög tör té -
net író ja az alá za tos le bo ru lás sal já ró kö -
szön tést sza bad em ber hez mél tat lan nak
ta lál va meg ta gad ta, ezért kegy vesz tet té
vált, s bör tön ben ért szo mo rú vé get éle te.

2.0.1. A meg haj lás me ta fo ri kus gesz -
tus is le het. Ide tar to zik a meg ha jol, meg -
hajt ja ma gát, fe jet hajt vki elõtt és a be ad -
ja a de re kát (vkinek) ’behódol, meg ad ja
ma gát (vkinek)’ szó kap cso lat, to váb bá a
de rék be adás, fõ haj tás – be hó do lás, meg -
hát rá lás – fõ név is.18

2.1. Meg haj lás sal üd vöz lik egy mást a
ko re a i ak is. Ré gi sí rok fest mé nyei õr zik a
több ezer éves szo kást. Ha va la ki el mu -
laszt ja meg ad ni em ber tár sá nak a ki já ró
tisz te le tet (nem ha jol meg), ne ta lán
rosszul (al ka lom hoz nem il lõ en) ha jol
meg, ud va ri at lan nak vagy bár do lat lan nak
tû nik. A könnyed, 15 fo kos meg haj lás kor
az em ber fel sõ tes té vel elõ re for dul, ke zét
fesz te le nül ma ga mel lett tart va; bic cen te -
ni tisz te let len ség. A leg szé le sebb kör ben
hasz ná la tos. Ja pán ban a két kéz fér fi ak -
nál ol dalt a comb hoz si mul, nõk nél a két
kéz fej a com bon elöl nyug szik. A meg haj -
lás csak ad dig tart, amíg el mond juk a szo -
ká sos (de nem kö te le zõ) ud va ri as sá gi for -
mát: yoroshiku onegai shimasu – ör ven -
dek a sze ren csé nek. A kö ze pes (Ko re á ban
30–35, Ja pán ban kb. 45 fokos)19 meg haj -
lás kor a két kéz össze fog va a test elõtt
nyug szik, idõ sek je len lét ében vagy szer -
tar tá so kon al kal maz zák. Bo csá nat ké rés -
kor és rész vét nyil vá ní tás kor is el ter jedt.
A té vé be mon dók ül ve is meg haj lás sal kö -
szön tik a né zõ ket. A ka rá cso nyi vá sár
alatt a szö u li Kyobo köny ves bolt al kal ma -
zot tai a lép csõ sor két ol da lán fel so ra koz -
va ha jol nak meg a zá rás elõtt pár perc cel

tá vo zó vá sár lók elõtt. Ko re á ban a mély
meghajlás20 nap ja ink ra vissza szo rult: új -
év kor, az õsök re emlékezéskor,21 es kü võ -
kön vagy a 60. szü le tés na pon hasz ná la -
tos. A fér fi há rom szö get be zá ró te nye rét a
föld re he lye zi, s elõ ször bal, majd jobb
tér dé vel meg érin ti. Elõ re ha jol va hom lo -
ká val il le ti kéz fej ét, és egy mély lé leg zet -
vé tel nyi idõ re eb ben a hely zet ben ma rad.
Ke zét ki egye ne sít ve föl eme li a fe jét, jobb
és bal tér dét, s fel áll. A nõ nem tér del, ha -
nem ke reszt be tett láb bal ül, föld re szege -
zett te kin tet tel, s te nye ré vel ki fe lé for dí -
tott tér dei kö zött érin ti a föl det. Ami kor
csí pe je hoz zá ér a föld höz, fel sõ test ét elõ -
re hajt ja. Az ere de ti póz ba vissza tér ve le -
sze gi a fe jét. A meny asszony négy szer 
ha jol így meg az apó sa-anyó sa elõtt, a võ -
le gény csak kétszer.22 Mi nél las súbb a le -
bo ru lás, an nál ér té ke sebb esz té ti ka i lag.
„A meg haj lás el sõ két tí pu sa vagy kí sé ri,
vagy ki vált ja a ver bá lis köszönést.”23

Ko ráb ban mo dor ta lan ság nak tar tot -
ták, ha va la ki kéz fo gás sal üd vö zöl te elöl -
já ró ját vagy az idõ seb bet, de a nem zet kö -
zi együtt mû kö dés és a tu riz mus ha tá sá ra
ro ha mo san ter jed az eu ró pai kézrázás24

is. Ez ré gen Ma gya ror szá gon jó részt csak
egyen ran gú fér fi ak közt for dult elõ. Né -
mely vi dé ken a le gé nyek a lá nyo kat kéz -
fo gás sal üd vö zöl ték (for dít va sohasem).25

Ja pán ban gyak ran „egy-egy vál la lat
vagy bank tel jes ve ze tõ sé ge mé lyen meg -
ha jol va bo csá na tot kér a nem zet tõl (üz le -
ti ha nyag sá gért, sik kasz tá sért stb.), vagy
pl. a mi nisz ter el nök és a pénz ügy mi nisz -
ter így kö szö ni meg az or szág gyû lés nek,
hogy meg sza vaz ta a költségvetést”.26 Nem
a meg haj lás gya ko ri sá ga, ha nem a mély -
sé ge a mérv adó. A Má so dik Vi lág há bo rú
vé gé ig az is ko lák ban a di á kok nak 90 fok -
ban kel lett meg ha jol ni uk a csá szár arc ké -
pe elõtt az ok ta tás ügyi mi nisz té ri um ren -
de le tén csügg ve. Az ef fé le tisz te let nyil vá -
ní tás az if jú ság kö ré ben egy re rit kább.

Ma gya ror szá gon a meg haj lás a fen ti -
ek hez ké pest szór vá nyos. Elõ adó mû vé -
szek ez zel kö szön tik a né zõ ket, há lál ják
meg a tap sot, s ki tün te tés át nyúj tá sát az
ün ne pelt ugyan csak így nyug táz za. A
gesz tus nak ezt a je len té sét az ázsi a i ak is
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is me rik. Meg ha jol ezen kí vül a szál lo da -
por tás, a pincér27 és a ta xi so fõr. Nyo ma té -
ko sí tó sze re pet tölt het be meg haj lás kor a
kéz szív re té te le. 

2.1.1. Ko re á ban az õsök re em lé ke zés -
kor két szer ha jol nak meg. A tisz te let ma ga -
sabb fo kát a Kö zel -Ke le ten is, Eu ró pá ban
is a gesz tus is mét lé sé vel fe jez zük ki. A 16.
szá za di Kí ná ban az ötö dik fe le ség be mu -
tat ko zás kor négy sze res meg haj lás sal üd vö -
zöl te az el sõt. Gár do nyi re gé nyé ben Do bó
mel lõ zi a tö rök eti ket tet, nincs ínyé re,
hogy az el len ség sa ját szo ká sa sze rint vi -
sel ke dik az ost rom lott vár ban: „A tö rök
há rom szor ha jolt meg, míg az asz tal elé
ért. Ott meg ha jol tan ma radt. Ke ze a mel lén
ke reszt ben. – Mi a ne ved? – kér dez te Do -
bó. – Juszuf. – Juszuf, va gyis ma gya rul Jó -
zsef. Állj egye ne sen! – A tö rök föl egye ne -
se dett” (Gár do nyi Gé za: Eg ri csillagok).28

A meg haj lást egyéb esz kö zök kel is
nyomatékosíthatjuk. Szi ge ti Jó zsef he ge -
dû mû vész 1931-ben így ír Ja pán ban szer -
zett be nyo má sa i ról Moh ácsi Je nõ nek:
„Egy ál ta lán a for ma a min den na pi élet -
ben is: az ud va ri as ság, a há rom szor föl dig
meg haj lás a be mu tat ko zá sok nál (mi a latt
a le ve gõt be kell szív ni han go san, hogy
mu tas sa, »hogy bol dog ugyan azt a le ve gõt
be szív ni, amit õ kilélegzik«).”29

2.1.2. Egy ame ri kai re gény ben Hoszo-
kava úr 53. szü le tés nap ját ün nep li, de az
es tély túsz drá má ba tor kol lik. Messner, a
Vö rös ke reszt al kal ma zott ja meg pró bál
köz ve tí te ni a ter ro ris ták és a kor mány kö -
zött. Az ün ne pelt és ja pán tol má csa gyö ke -
re sen el té rõ en vi sel ke dik: „Gen könnye -
dén meg ha jolt. Messner elõtt de ré kig kel -
lett vol na ha jol nia, hogy érez tes se ve le
tisz te le tét, ami ért er re a hely re jött, ami ért
éle tét koc káz tat ja ér tük, de tud ta, hogy az
úgy sem ér te né meg. Ek kor Hoszokava úr
oda lé pett, […] meg ráz ta Messner ke zét, és
mé lyen meg ha jolt, arc cal a föld fe lé.” (Ann
Patchett: Bel Canto) 

Ne megy szer a tisz te let nyil vá ní tás
bó lin tás sá egy sze rû sö dik; ilyen kor a
szó be li kö szön tést kí sé ri vagy he lyet te -
sí ti (rend sze rint meg is elõ zi). Egy múlt
szá za di ma gyar il lem kó dex óva int a túl -
zá sok tól: „A meg haj lás nem hét rét gör -

nye dés! De nem is fej bic cen tés me rev
ge rinc cel. De rék ból ha jolj meg, de
könnye dén, és idõ sebb urak és höl gyek
elõtt hajtsd meg kis sé fe je det is. […]
Ügyelj rá, hogy moz du la ta id ne olya nok
le gye nek, mint ha dró ton rán gat ná nak.
A bo ká dat pe dig ne csapd össze, ha nem
vagy katona.”30

2.2. Ko re á ban üd vöz lés elõtt il len dõ
le ven ni fe jünk rõl a kalapot31 és meg áll ni.
Me net köz ben meg ha jol ni ud va ri at lan -
ság. Ha ülünk, ak kor elõt te föl ál lunk,
hogy meg ad juk em ber tár sunk nak a kel lõ
tiszteletet.32 Ma gya ror szá gon a meg haj lás,
il let ve meg gör nyedt test tar tás, to váb bá
ka lap- vagy sü veg le vé tel csak fel jebb va ló
kö szön té se ese tén volt szo kás, ak kor sem
kölcsönös.33 A 15. szá zad ban még szór vá -
nyos sü veg le eme lés a 17. szá zad óta vált
általánossá.34 A ka lap eme lés „hal ló tá vol -
sá gon kí vül – a kö szö nést, üd vöz lést pót -
ló, egyéb ként a kö szö nést kí sé rõ ud va ri as
gesz tus fér fi ré szé rõl. El ha gyá sa – ter mé -
sze te sen csak ak kor, ha ka lap van fe jün -
kön – ud va ri at lan ság. He lyet te sít he tõ –
ha hajdonfõtt va gyunk – bó lin tás sal, in -
tés sel, integetéssel.”35

A meg haj lást meg elõ zi a ka lap le eme -
lés. Ma gya ror szá gon mind ket tõt gyak ran
kí sér te az alá za tos szol gá ja, alá szol gá ja,
leg alá za to sabb szol gá ja kö szön tés. 

Ja pán az eu ró pai szo ká sok át vé tel -
ében jócs kán elé be vá gott Ko re á nak: „Le -
vet te tá nyér sap ká ját, és fé lén ken meg szó -
lí tott. […] Meg emel tem a ka la po mat, és
továbbmentem.”36

2.2.1. Ha a pa raszt nem emelt ka la pot
a ran go sabb elõtt, az dac nak, lá za dás nak
szá mí tott. Ne me sek nél ha son ló sze re pet
ját szott a meg haj lás el mu lasz tá sa:

„– Térd re elõt tem! – kiálta rá juk
Zsig mond, elõt tük meg nem szo kott
büsz ke ség gel.

A har minc egy ne mes fel emel te fe jét és
nem ha jolt meg. Zsig mond ki vi tet te õket a
Szent György tér re és lenyakaztatá.” (Jó kai
Mór: A ma gyar nem zet tör té ne te re gé nyes
raj zok ban)

Clavell re gé nyé ben a térd haj tást meg -
ta ga dó pa raszt nak a sza mu ráj azon nal 
fe jét veszi.3794
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2.2.2. A köl csö nös ség hi á nya a ma -
gyar kul tú rá ban ha ra got, ne hez te lést is je -
lent het: „Valeria szót lan meg haj lás sal kö -
szön töt te. [Galerius] nyers fej bó lin tás sal
vi szo noz ta az üd vöz lést, az tán föl emel te
jobb ját, és dör gõ han gon szó lalt meg.”
(Mó ra Fe renc: Arany ko por só)

2.3. Eu ró pá ban üd vöz lés kor két egyen -
ran gú fél kö szön ti egy mást. Ko re á ban és
Ja pán ban elõ ször min dig az if jabb vagy
ala cso nyabb be osz tá sú sze mély üd vöz li az
idõ seb bet. Ha vi tat ha tó, hogy kit il let az el -
sõbb ség, ak kor egy szer re ha jol nak meg.
Ma nap ság az eny he ke le ti meg haj lást
össze kap csol ják a gyön ge nyu ga ti kéz fo -
gás sal. Ma gya ror szá gon nem kö te le zõ a
meg haj lást ha son ló képp vi szo noz ni: „Föl -
állt és meg ha jolt. A fõ or vos a ke zét nyúj tot -
ta.” (Né meth Lász ló: Em be ri szín já ték)

A két faj ta vi sel ke dés for ma össze üt kö -
zé sé rõl így ír egy ame ri kai szer zõ: „Ha el -
sõ íz ben ta lál ko zom egy ko re a i val, so ha
nem tu dom, hogy elõ ször meg ha jol jak-e, s
utá na nyújt sak ne ki ke zet, vagy fordítva.”38

A kul tú rák ta lál ko zá sá ra egy má sik pél da a
már idé zett re gény bõl: „– Hoszokava úr –
szólt Roxane, és ke zét nyúj tot ta a fér fi nak.
– Miss Coss – mond ta amaz, és meg ha jolt.”
(Ann Patchett: Bel Canto)

2.3.1. Meg ha jol ni ta lál ko zás kor és bú -
csú zás kor is le het. Ré gen a ko re a i ak csu -
pán meg haj lás sal kö szön tek el egy más tól,
„ma in te get nek is, de nem eu ró pai mó don:
nyi tott uj jak kal len ge tik kéz fe jü ket jobb ról
bal ra és viszont.”39 Idõ sek tõl így bú csút
ven ni ud va ri at lan ság. Lá nyok sem egy -
más sal, sem fér fi ak kal nem fog nak ke zet.

El vá lás kor az oro szok nem üd vöz le tü -
ket, ha nem meg haj lá su kat kül dik má sok -
nak (nередать поклон кому-л.), s ná luk a
’meghajol’ je len té sû кланяться igé nek 
ki ala kult 1. üd vö zöl, 2. üd vöz le tet át ad
je len té se is.40 Az orosz – есть имею
кланяться – ör ven dek a sze ren csé nek [tkp.
meg tisz tel te tés, hogy meg ha jol ha tok] –
mond ha tó ta lál ko zás kor, bú csú zás kor
egy aránt. Kí ná ban fõ haj tást le vél ben is
le het kül de ni: „Csen Hung, a csa lád fõ,
meg hajt ja fe jét és tisz te let tel jes üd vöz le -
tét kül di uno ka öccsé nek, a ne mes Hszi-
men Csingnek.”41 A ko re ai Porim-tem-

plom 858-ban ké szült Budd há já nak bal
kar ján ol vas ha tó: „Kim [Szu-csong] meg -
ha jol és meg fo gad ja, hogy nem saj nál
sem mi ne mû erõ fe szí tést [már mint a szo -
bor el ké szí té sé ben].”  

2.4. Be mu tat ko zás. Be mu tat ko zás kor
elõ ször a fér fi nak il lik meg ha jol nia. Ez zel
„ná lunk ál ta lá ban együtt jár a kéz fo gás. Bi -
zo nyos hely ze tek ben pó tol hat ja a könnyed
meg haj lás vagy fõ bó lin tás. Vi gyáz zunk: a
meg haj lás nem haj lon gás, hajbókolás!”42

2.5. Kéz csók. Eu ró pá ban a meg haj lás
kap cso lód hat kéz fo gás sal és kéz csók kal
is,43 Ko re á ban és Ja pán ban vi szont nem.
Ott a nyil vá nos ság elõt ti ér zel mi megnyil-
vánulás44 – a csók45 vagy az öle lés bár mely
for má ja – ta bu. Jel lem zõ, hogy a ko re a i ak a
20. szá zad ele jén vet ték át az an gol kiss
szót, ugyan is ko ráb ban a csók a tisz te let -
adás kí sé rõ je len sé ge ként annyi ra is me ret -
len nek szá mí tott kul tú rá juk ban, hogy még
ne ve sem volt.46

Ré gen Ma gya ror szá gon a kéz csók
nõk nek, fér fi ak nak egy aránt ki járt. Mik -
száth fe le sé ge, „Livia asszony meg kö ve -
tel te az alá za tos kö szö nést, a kéz csó kot az
utcán.”47 Ami kor Jó kai 1880-as lá to ga tá sa
al kal má val Zichy Mi hállyal Za lán sé tált,
a hely bé li fi a ta lok sor ra ke zet csó kol tak a
festõmûvésznek.48 Tempora mutantur nos
et mutamur in illis: az 1880-as évek ben
kéz csó kot Ma gya ror szá gon csak zárt he -
lyi sé gek ben, nem pe dig az ut cán ad tak a
hölgyeknek.49

2.5.1. A kéz csók gyak ran az alá zat, a
be hó do lás je le, s meg ta ga dá sa az önál ló ság
hang sú lyo zá sá val egyen lõ: „Mind a hár -
man meg ha jol tak. Azu tán, hogy a szul tán
elé jük lé pett, és a ke zét nyúj tot ta, a ba rát is
lé pett egyet, és meg csó kol ta a szul tán 
ke zét. Az öreg Petrovich is ke zet csó kolt.
Tö rök Bá lint kéz csók he lyett is mét meg ha -
jolt, és el hal vá nyo dott arc cal, de azért
büsz kén né zett a szul tán ra.” (Gár do nyi
Gé za: Eg ri csil la gok) Az eti kett sze rint a
kö ve tek több nyi re a szul tán nak csak ru ha -
sze gé lyét csó kol ták meg.50 Eu ró pai ural ko -
dók nak ha son ló tisz te let du kált. 

2.5.2. Az ó- és kö zép kor ban a láb csók
is elõ for dult. A per zsák le bo rul tak, meg -
csó kol ták a föl det, az is ten ség lá bát és ke -
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zét. Bi zán ci ere de tû szo kás sze rint a csá -
szá rok és fe je del mek a pá pá nak lá bat
csó kol tak. 

2.6. Ka to nák a meg haj lást sza lu tá lás -
sal kap csol hat ják össze. Ez Ja pán ban sem
szo kat lan. A ko re ai egye te mek be já ra tá -
nál az õrök nem csak an nak sza lu tál nak,
aki rá juk kö szön, ha nem az egye te mi ok -
ta tó kat és hall ga tó kat szál lí tó busz nak is,
ami kor az ki- vagy be gör dül a ka pun. Ja -
pán ban ha son ló képp. Kí sér he ti a meg haj -
lást a ka to nás bo ka össze ütés is. 

2.7. Ma ga sabb ran gú sze mély tõl mély
meg haj lás után hát ra fe lé szo kás tá voz ni,
s eb ben nincs kü lönb ség Eu ró pa és Ázsia
kö zött. Ko re á ban a ki rály fi a ki rály lány
elõtt bú csú zás után ugyan csak hát rált.
Nap ja ink ban a ha gyo má nyos eti kett sze -
rint az ala cso nyabb ran gú sze mély (be -
osz tott, egye te mi hall ga tó) hát rál va hagy -
ja el a ma ga sabb be osz tá sú (fõ nök, pro -
fesszor) szo bá ját. Ha son ló a szo kás a ja -
pán csá szá ri ud var ban is.51 Az an gol,
fran cia vagy spa nyol ural ko dó nak két -
sze res-há rom szo ros meg haj lás du kált: az
el sõ a te rem be lé pés kor, a má so dik fél -
úton, a har ma dik pe dig köz vet le nül Õfel -
sé ge szí ne elõtt (bú csú zás kor for dí tott
sorrendben).52

2.7.1. Bú csú já ró he lye ken hát rál va tá -
voz nak a hí võk a tisz telt kép tõl vagy szo -
bor tól. Ka lo csai za rán do kok gyak ran föl -
ke re sik az andocsi Má ria-szob rot, mely
va la ha az õ fa lu juk ban volt. A temp lom -
hoz ér ve a szen telt víz tar tó tól a szo bo rig
tér den csúsz va te szik meg az utat, ki fe lé
me net hát rál va távoznak.

2.8. Ma gyar tánc mu lat sá gon, bál ban a
fiú meg haj lás sal ké ri fel part ne rét a tánc -
ra. Eu ró pai vagy ame ri kai tán cok ese té -
ben Ko re á ban és Ja pán ban is ha son ló a
szo kás. Az ázsi ai né pi tán cok elõ adói
nem is me rik ezt a faj ta meg haj lást. 

Bár mennyi re rö vid is e váz lat, ki tet -
szik be lõ le, hogy a meg haj lás, no ha uni-
verzálénak tû nik, ap ró je len tés ár nya la ta it
te kint ve szá mos el té rést tar tal maz. Re -
mél jük, hogy a nem ver bá lis kom mu ni ká -
ció ok ta tá sa el nye ri az õt meg il le tõ he lyet
a nyelv ok ta tás ban is. 

Pél da tár
2.0. meg haj lás + föld re bo ru lás
„Betsabé meg ha jolt, és le bo rult a ki -

rály elõtt, a ki rály pe dig ezt kér dez te: Mit
kí vánsz?” (1Kir 1,16).

2.0.1. me ta fo ri kus meg haj lás
„Meg ha jolt a jó ta nács elõtt, s si e tett a

kony ha mes tert fel ke res ni.” (Jó kai Mór:
Akik két szer hal nak meg)

2.1. pub li kum elõt ti meg haj lás
„A má so dik dal után a lá nyok fél re tet -

ték hang sze rü ket, szél ben haj la do zó vi -
rág szá lak ként az asz tal hoz lép tek, és
szer tar tá so san meghajoltak.” (Szép asz-
szonyok egy gazdag házban)

meg haj lás + kéz szív re té te le
„A szõ ke sza kál lú szer tar tá so san meg -

ha jolt, szí vé re szo rí tot ta ke zét.” (Déry Ti -
bor: Al ko nyo dik, a bá rá nyok el vé rez nek)

2.1.1. több szö ri meg haj lás
„A szo kás úgy kí ván ta, hogy akit di -

csér tek, fel áll jon a he lyé rõl, oda men jen a
ta ná ri asz tal hoz, meg ha jol jon elõ ször a
tes tü let, az tán az osz tá lyok fe lé, ezt csak
mi kor ide jött, ta lál ta ne vet sé ges nek, ké -
sõbb meg szok ta, s a két meg haj lást nem
ko mi kus nak ér zé kel te, in kább irigy len dõ -
nek.” (Sza bó Mag da: Abi gél) 

2.1.2. meg haj lás + bó lin tás
„Ar cán el osz lott a pír, nyá ja san, kis sé

fáj dal ma san mo soly gott, s a meg haj lást he -
lyet te sít ve köl csö nö sen meg haj tot tuk a fe -
jün ket.” (Ná das Pé ter: Em lék irat ok köny ve)

2.2. meg haj lás + ka lap le vé tel
„Meg ha jolt, le emel te ka lap ját Ákos

elõtt.” (Kosz to lá nyi De zsõ: Pa csir ta)

2.2.1. meg haj lás/ka lap le vé tel 
el mu lasz tá sa
„Egy szer re meg ta gad va öt ven ki lenc ro -

bot! | Egy szer re széj jel tör ve a mo gyo ró fa
bot! / Egy szer re úr a job bágy: ka lap ját föl te -
szi, / S mel lé a »szabadságot« négy garasér’
ve szi.” (Arany Já nos: Fur kó Ta más). 
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2.3. meg haj lás + kéz fo gás
„A Ve zér oda nyúj tot ta a ke zét, s a fi a -

tal em ber mély bók kal akart meg ha jol ni,
de az eré lyes kéz szo rí tás nem en ged te.”
(Mó ricz Zsig mond: Jó sze ren csét!)

2.5. meg haj lás + kéz csók
„Ha a gróf nõ vé gig vo nult a fa lun, kéz -

csók kal üd vö zöl ték. A gró fot az »alá’ szol-
gája« il let te meg, mély meghajlással.”53

meg haj lás + kéz csók + kéz fo gás
„Az õsz, öt ven hat esz ten dõs De zsõ ke

ke zet csó kolt a pap né nak, meg ha jolt az 
is mert szög alatt a ta ní tó né elõtt, ke zet 
fo gott a fér fi ak kal, s az órá já ra néz ve meg -
gyor sí tot ta lép te it.” (Fa lu Ta más: Nyolc va -
nas évek)

meg haj lás + kéz csók + ka lap le vé tel
„Bal ke zé vel las san le vet te a ka lap ját

s köz ben a lány sze mé be né zett, va dász -
ru hás, vál las alak ja su dá ron, egye ne sen
állt elõt te. Az tán ko mo lyan és szer tar tá -
so san meg ha jolt, s elõ ször éle té ben tisz -
te let tel meg csó kol ta a volt ját szó paj tá sa
ke zét.” (Ujfalusy Lász ló: Ta va szi sé ta egy
lánnyal)

kéz csók + ka lap le vé tel
„Az alag út elõtt ke zet csó kolt ne ki,

meg emel te mé lyen a ka lap ját, s jött vissza
a »Víg kéményseprõ«-be.” (Laczkó Gé za:
Lo vag Niedzelsky)

2.5.1. le tér de lés + kéz csók
„Ke mény szí ve meg dob bant ze ké je

alatt, az tán le tér delt és úgy csó kol ta meg a
püs pök ke zét.” (Szitnyai Zol tán: Égi erõk)

le tér de lés + ruhaszegélycsók
„Le tér delt a ki rály né elé, és meg csó -

kol ta ru há ja sze gé lyét.” (Szerb An tal: Sze -
re lem a pa lack ban)

le tér de lés + kéz csók + meg haj lás 
+ ruhaszegélycsók
„Ve ron ka pi ros lett, mint a bí bor, ki vált

mi kor a ven dé gek fel ug rál tak, és oda men -
tek rend re ke zet csó kol ni, né me lyik le is
tér delt elõt te, a val lá sos Mravucsánné pe -
dig le ha jolt a föl dig, s a szok nyá ja sze gé -
lyét érinté aj ka i val.” (Mik száth Kál mán:
Szent Pé ter es er nyõ je)

2.5.2. le tér de lés + láb csók
„Merlin meg csó kol ta Parzival lá bát és

bol do gan át vet te tõ le a Föld nek Kely hét.”
(Szerb An tal Kris tóf: A vá lasz tott lovag)

2.6. meg haj lás + sza lu tá lás
„Szem ben ve le, mint egy szöcs ke, hár -

ma sá val ug rál va a lép csõ fo ko kat, egy al -
tiszt sza ladt fel fe lé. Ahogy meg lát ta Jaszu-
kicsit, ki húz ta ma gát és tisz tel gett. Nyil ván
si e tett, el szá gul dott Jaszukicsi mel lett.
Jaszukicsi kis sé meg ha jolt, s nyu god tan
foly tat ta út ját le fe lé.” (Akutagava Rjúno-
szuke: Jaszukicsi föl jegy zé se i bõl. Nap pa li
pihenés)

meg haj lás + bo ka össze ütés
„A po má dés ha jú csi nos fi a tal em ber

össze csap ta bo ká ját és tánc mes te ri meg -
haj lás sal be mu tat ko zott.” (Ba lázs Bé la: Is -
ten tenyerén)

2.7. meg haj lás + hát rá lás
„Utá na mé lyen meg ha jol tam, és ab ban

a mély meg haj lás ban tá vo lod ni kezd tem
hát tal ki fe lé, mint ha egy ér sektõl ven ném a
bú csút.” (Ta má si Áron: Ábel Ame ri ká ban) 

2.8. meg haj lás tánc ra fel ké rés kor
„A lány ta ga dó an in tett. Any ja a vál lá ra

tet te a ke zét, de Éva nem akart tán col ni. Csa -
ba eset le nül meg ha jolt, és to vább ment a
szék sor mel lett, nem kért fel mást.” (Moldova
György: Sö tét an gyal)

Ba lá zsi Jó zsef At ti la
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Az er dé lyi ma gyar mû ve lõ dés ben ál ta -
lá ban az iro da lom nak kel lett vál lal nia a
ve szé lyez te tett nem ze ti tu dat és iden ti tás
fenn tar tá sát. Tu do má nyos in téz mé nyek
hí ján az írók nak kel lett elvégezniök a
nem ze ti sé gi mû ve lõ dés stra té gi ai fel ada -
ta it; a tör té nel mi múlt fel tá rá sá val, a tár -
sa dal mi va ló ság ku ta tá sá val és le írá sá val
épp úgy foglalkozniok kel lett, mint a
nyelv mû ve lés sel, a nép mû vé szet vagy a
he lyi ha gyo má nyok ápo lá sá val. Az iro -
dal mi kul tú rá nak fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nye ket, ku ta tó köz pon to kat, tu do má nyos
szer ve ze te ket kel lett pó tol nia, ne megy -
szer a nem ze ti kö zös ség po li ti kai kép vi se -
le tét is el kel lett lát nia. In nen eredt a ki -
sebb sé gi-nem ze ti sé gi iro dal mak szo ci o-
g ra fi kus haj la ma: a ki sebb sé gi író nak kép -
zett és szen ve dé lyes szo ci og rá fus nak kel -
lett len nie an nak ér de ké ben, hogy fel tár -
has sa az er dé lyi ma gyar ság tár sa dal mi és
kul tu rá lis hely ze tét, fel vet hes se a több sé -
gi és ki sebb sé gi nép együtt élé sé nek kér -
dé se it, és ja vas la to kat te hes sen a nem ze -
ti sé gi ér tel mi ség, il let ve szel le mi élet ten -
ni va ló i ra. Az er dé lyi ma gyar iro dal mat az
imént vá zolt tör té nel mi szük ség sze rû ség
von zot ta a tár sa da lom ku ta tás fel ada ta i -
hoz. Ez a ku ta tó mun ka kü lön ben a két vi -
lág há bo rú kö zött, majd a hat va nas évek
kö ze pé tõl a ma gyar or szá gi szel le mi élet -
ben is fon tos he lyet töl tött be, en nek bi -
zony sá ga volt a nagy si ke re ket el ért Ma -
gyar or szág fel fe de zé se cí mû könyv so ro -
zat. En nek a so ro zat nak a kö te tei meg újí -
tot ták az or szág hely ze té nek is me re tét,
ne megy szer gya kor la ti ten ni va ló kat je löl -
ve meg a kor mány zat szá má ra.

A szo ci og rá fi ai ku ta tás nak nem lé vén
önál ló mû he lye, iro dal mi fo lyó irat ok nak,
írók nak és re gé nyek nek kel lett vállalniok

a szo ci og rá fus mun ká ját, és a szép iro da -
lom ke re tei kö zött, e ke re te ket ál lan dó an
tá gít va kel lett idõ rõl idõ re felmérniök az
er dé lyi ma gyar ság élet kö rül mé nye it, tár -
sa dal mi, gaz da sá gi és mû ve lõ dé si vi szo -
nya it. A szo ci og ra fi kus ér dek lõ dés nek ne -
mes er dé lyi ha gyo má nyai vol tak, így
Kõváry Lász ló és Benkõ Jó zsef, a 19. szá -
zad er dé lyi his to ri ku sai ma guk is ér dek -
lõd tek az er dé lyi tár sa da lom tu do má nyos
vizs gá la ta iránt. Or bán Ba lázs, aki A Szé -
kely föld le írá sa cí mû nagy sza bá sú mun -
ká já val a ma gyar szo ci og rá fi ai mun ka
egyik kez de mé nye zõ je volt, „Er dély fel fe -
de zé sé re” szó lí tot ta fel a tu do má nyos köz -
vé le ményt, még is több év ti zed nek kel lett
el tel nie, amíg vég re meg in dul tak a mód -
sze res szo ci og rá fi ai ku ta tá sok. Az er dé lyi
tár sa da lom vi szo nya i nak tu do má nyos
igé nyû fel tá rá sá ra elõ ször a Hu sza dik Szá -
zad kö re vál lal ko zott. Bra un Ró bert, a kör
ne ves szo ci og rá fu sa Lippa (1908), majd
Ma ros vá sár hely (1909) tár sa dal má nak 
fel mé ré sét vé gez te el. (Ez utób bi mû ve:
Ada tok a vi dé ki mun kás ság éle té hez. Ma -
ros vá sár hely szer ve zett mun kás sá ga a ma -
gyar mun kás szo ci og rá fi ák kö zött is kez de -
mé nye zõ sze re pet ka pott.) Vé gül 1913-ban
Maroscsicsér köz ség éle té nek szo ci og ra fi -
kus fel dol go zá sa ré vén hoz ta lét re hí res
köny vét, A fa lu lé lek ta nát. Ara di (Er dé lyi)
Vik tor pe dig az er dé lyi Móc vi dék rõl írt a
nem ze ti sé gi vi szo nyo kat is meg vi lá gí tó
szo ci og rá fi ai ta nul má nyo kat.

Az 1918 után ki bon ta ko zó er dé lyi
ma gyar iro da lom ban kez det ben a bal ol -
da li kö rök és fo lyó irat ok (Dienes Lász ló
Korunkja és Ara di Vik tor szem léi, A Jö võ
Tár sa dal ma, il let ve a Hu szon egye dik Szá -
zad) fog lal koz tak ha tá ro zot tab ban tár sa -
da lom ku ta tás sal. Gaál Gá bor, mi u tán át -100
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vet te a Ko runk irá nyí tá sát, min de nek elõtt
az iro da lom va ló ság áb rá zo ló és va ló ság -
ala kí tó fel ada ta it hang sú lyoz ta; már csak
ezért is ért he tõ, hogy igen nagy sze re pet
adott a szo ci og rá fi ai írá sok nak. En nek kö -
vet kez mé nye volt, hogy a ko lozs vá ri fo -
lyó irat rend sze re sen fi gye lem mel kí sér te
a ma gyar or szá gi szo ci og rá fi ai iro da lom
ered mé nye it, és szá mos köz le mé nye se gí -
tet te elõ a ro má ni ai ma gyar tár sa da lom
ku ta tá sát. Az Er dé lyi He li kon vi szony lag
ké sõbb kez dett ér dek lõd ni a tár sa da lom -
ku ta tás iránt, a transzszilvanista irány zat
kép vi se lõ it in kább az er dé lyi múlt hõ sei,
ese mé nyei és tör té nel mi ta nul sá gai ér de -
kel ték. A múlt fe lé for du ló fi gye lem a
nem ze ti sé gi ön tu dat és az er dé lyi ott ho -
nos ság ki ala kí tá sát volt hi vat va elõ se gí te -
ni. Két ség te len, hogy a He li kon ez zel rész -
ben le mon dott a kor tár si va ló ság mé lyebb
vizs gá la tá ról, át fo góbb áb rá zo lá sá ról, en -
nek el le né re, fõ ként a har min cas évek ben
több szo ci og rá fi ai ér dek lõ dés rõl ta nús ko -
dó írás je lent meg a fo lyó irat ban, pél dá ul
Szemlér Fe renc és Ta má si Áron írá sai.

Az er dé lyi szo ci og rá fi ai mun ka tel je -
sebb ki bon ta ko zá sa tu laj don kép pen a „má -
so dik” er dé lyi nem ze dék nek volt kö szön -
he tõ, azok nak a hú szas évek de re kán és
még in kább a har min cas évek ben fel lé põ
írók nak kö szön he tõ en, akik a „né pi ér tel -
mi ség” kép vi se lõ i ként vál lal tak fel ada to kat
a ki sebb sé gi ma gyar ság tár sa dal mi és kul -
tu rá lis vi szo nya i nak vizs gá la tá ban vagy
ép pen a magyar–román együtt élés ta pasz -
ta la ta i nak és prob lé má i nak rög zí té sé ben.
Az Er dé lyi Fi a ta lok és a Hi tel cí mû fo lyó -
irat ok kö rül gyü le ke zõ fi a ta labb író nem ze -
dék mód sze re sen lá tott hoz zá a tár sa da -
lom ku ta tás hoz, okul va an nak a tu do má -
nyos mód szer nek az ered mé nye in is, ame -
lyet a ne ves bu ka res ti szo ci o ló gus tól,
Dimitrie Gustitól ta nult. En nek a tény fel tá -
ró és elem zõ mun ká nak szá mos (má ra
klasszi kus nak szá mí tó) ered mé nye volt,
így ko ráb ban Ba lázs Fe renc, Bözödi György
és Ta má si Áron, ké sõbb Jancsó Bé la, Mikó
Im re, De me ter Bé la és Venczel Jó zsef mun -
kás sá gá ban – te vé keny sé gük a ma gyar or -
szá gi né pi moz ga lom szo ci og rá fi ai ér dek lõ -
dé sé re is ha tott, és mi kor a het ve nes évek -

ben az er dé lyi ma gyar szo ci o ló gi ai ér dek lõ -
dés és iro da lom is mét vi rág zás nak in dult,
fel le he tett ele ve ní te ni, igény be le he tett
ven ni az elõ dök ta ní tá sa it.  

A má so dik vi lág há bo rú után ki bon ta -
ko zó er dé lyi szo ci og rá fi ai iro da lom gaz dag
örök ség re épít he tett. A ma gyar szel le mi
élet új já szer ve zé sé nek idõ sza ká ban – a
negy ve nes évek má so dik fe lé ben – a ko -
lozs vá ri Bo lyai Tu do mány egye tem Gaz da -
sá gi és Tár sa da lom po li ti kai In té ze te vál -
lal ta a szo ci o ló gi ai és szo ci og rá fi ai mun ká -
la tok szer ve zé sét és irá nyí tá sát. Egy szak -
em be rek bõl és fõ is ko lai hall ga tók ból ál ló
mun ka kö zös ség – Kohn Hillel pro fesszor
ve ze té sé vel – Csík me gye el ma ra dott fal -
va i nak ku ta tá sá val fog lal ko zott, majd a ro -
mán Babeº Tu do mány egye tem meg fe le lõ
mun ka cso port já val kar ölt ve a Móc vi dék
(az az az Er dé lyi-szi get hegy ség) te le pü lé se -
i nek ha son ló vizs gá la tá ra vál lal ko zott. Ma -
gyar és ro mán szak em be rek kö zös mun ká -
ja ré vén 1958–1959-ben ké szült el az ak -
ko ri Kolozs tar to mány gaz da sá gi éle té nek
mo nog ra fi kus fel dol go zá sa. A szo ci og rá fi -
ai mun ka, a fa lu ku ta tás eb ben az idõ ben
még is nagy részt a szép iro da lom ten ni va lói
kö zé tar to zott, s ma ga az új já szü le tõ er dé -
lyi iro da lom is ab ban ta lál ta meg egyik leg -
fon to sabb fel ada tát, hogy ké pet ad jon a ki -
sebb sé gi ma gyar ság új hely ze té rõl, a be kö -
vet ke zett nagy tár sa dal mi vál to zá sok ról: a
„va ló ság áb rá zo lás” és ez zel együtt a „va ló -
ság iro da lom” ter mé sze tes mó don lett en -
nek az iro dal mi kul tú rá nak a jel sza va. Az
iro dal mi élet a Ko runk tár sa da lom ku ta tó
és áb rá zo ló tö rek vé se it kö vet te, az er dé lyi
ma gyar ság éle té nek múlt ját és je le nét
akar ta tu do má nyos mód sze rek kel fel de rí -
te ni. El sõ sor ban a tör té nel mi vál to zá sok, a
föld re form, az ál la mo sí tás kö vet kez mé -
nye it, il let ve a magyar–román együtt élés -
ben be kö vet ke zett for du la tot, pon to sab -
ban a for du lat hoz fû zõ dõ vá ra ko zá so kat.
Az er dé lyi ma gyar ság ki sebb sé gi meg pró -
bál ta tá sa i ról ugyan ak kor jó részt hall gat tak
a tu dó sí tá sok, ezek már sér tet ték vol na a
ha ta lom ér de ke it.

A na pi saj tó, il let ve az Utunk cí mû
iro dal mi he ti lap ri por tok so rá ban szá -
molt be a gyors tár sa dal mi vál to zá sok ról,
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a nem ze ti sé gi köz élet moz gal ma i ról. A
há bo rús évek dél-er dé lyi ma gyar sá gá nak
sú lyos meg pró bál ta tá sa i ra Méliusz Jó zsef
Sors és jel kép cí mû be szá mo ló ja te kin tett
vissza, Ko vács György Bé kü lõ Er dély cí -
mû mun ká ja a las san ként ma gá ra ta lá ló
ma gyar ság új éle té rõl adott ké pet, A sza -
bad ság út ján cí mû ri port köny ve pe dig a
mold vai csán gók az óta meg szûnt nem ze -
ti sé gi in téz mé nye i nek ki ala ku lá sát mu -
tat ta be. E va ló ság ku ta tó igény nyo mán
szü let tek a há bo rút kö ve tõ évek nép sze rû
re gé nyei: Nagy Ist ván, Asz ta los Ist ván,
Ko vács György, va la mint Kurkó Gyár fás
mû vei: va la mennyi en az er dé lyi ma gyar -
ság át ala ku ló éle té rõl hoz tak be szá mo lót,
ezek nek hi te les sé gét kez det ben még ke -
vés bé kor lá toz ta az iro da lom po li ti ka.
Utá nuk az er dé lyi iro da lom ban ha nyat lás
kö vet ke zett, a se ma tiz mus rend re le ron -
tot ta a mû vek va ló ság hi te lét és mû vé szi
mi nõ sé gét. Az öt ve nes évek ben, nem kis
mér ték ben az ak ko ri iro da lom po li ti ka 
vá ra ko zá sá val szem ben, csak né hány ér -
té ke sebb, szo ci og rá fi a i lag is hi te les írói
al ko tás szü le tett. Így Sü tõ And rás el be -
szé lé sei és kis re gé nye, a Fél re já ró Sa la -
mon, va la mint Sza bó Gyu la nagy fa lu re -
gé nye, a Gon dos atya fi ság, ame lyet ép pen
va ló ság áb rá zo lá sá nak kö vet ke ze tes sé ge
mi att bí rált meg igen erõ sen a szek ta ri á -
nus iro da lom po li ti ka. Va ló já ban a hat va -
nas évek kö ze pé ig kel lett vá ra koz ni a ro -
má ni ai ma gyar „va ló ság iro da lom” újabb
ered mé nye i re.

Eze ket az ered mé nye ket két ség te le nül
az iro dal mi ri port mû fa já nak nö vek võ
sze re pe ké szí tet te elõ. A „va ló ság áb rá zo -
lás” jel sza va a ri por te ri ér dek lõ dés élén -
kü lé sé vel járt együtt, és a po li ti kai ve ze -
tés is vár ta, hogy az írók idõ rõl idõ re be -
szá mo lót ad ja nak a ter me lõ mun ka ered -
mé nye i rõl. Akár csak Ma gya ror szá gon,
Ro má ni á ban is min den na po sak vol tak az
írók üze mek ben, gaz da sá gok ban, épít ke -
zé sek nél tett lá to ga tá sai. Ezek rõl a lá to ga -
tá sok ról rend re ké szül tek be szá mo lók,
sok szor a leg ki vá lóbb írás tu dók, Szemlér
Fe renc, Nagy Ist ván, Asz ta los Ist ván, Hor -
váth Ist ván, Szabédi Lász ló, Sü tõ And rás
és Papp Fe renc tol la nyo mán. Ki ala kult az

író-ri por ter sze re pe és te vé keny sé gi kö re,
azé a ri por te ré, aki szép iro dal mi esz kö -
zök kel, sze mé lyes fo gal ma zás ban be szélt
a ter me lés kö rül szer zett ta pasz ta la ta i ról.
Beke György, Fo dor Sán dor, Dá nos Mik -
lós, Ma ro si Bar na és Si mon Mag da a fa lu -
si vál to zá sok ról, Do mo kos Gé za, Mikó Er -
vin és Orosz Irén az üze mi élet rõl és a
nagy épít ke zé sek rõl (pél dá ul a bé ká si
vízierõmû vagy a Zsil-völ gyi ipar vi dék
fel épí té sé rõl) ké szí tett ri por to kat, majd
fel lép tek a fi a ta labb író nem ze dék kép vi -
se lõi is, kö zöt tük Gálfalvi György, Cseke
Pé ter és Cseke Gá bor. A meg je lent ri por -
tok nagy ré sze egy sze rû en ter me lé si be -
szá mo ló nak bi zo nyult, ter mé sze te sen
nem be szél he tett azok ról az em be ri, er -
köl csi és kul tu rá lis konf lik tu sok ról, ame -
lye ket a dik ta tó ri kus tár sa da lom irá nyí tás
oko zott, még ke vés bé te het te szó vá az er -
dé lyi ma gyar ság nem ze ti sé rel me it. Hi -
ány zott a ri por tok ból a dol go zó em ber va -
ló sá gos hely ze té nek áb rá zo lá sa, hi á nyoz -
tak a meg je le nõ új tár sa dal mi és nem ze ti
konf lik tu sok. Az öt ve nes évek iro dal mi
ri port jai kö zül ke vés ma radt ele ven, pél -
dá ul Asz ta los Ist ván Há zunk tá ja, Si mon
Mag da Ta nyai lel kek és Sza bó Gyu la A
szü lõ föld szim fó ni á ja cí mû kö te tei.

Az iro dal mi ri port mû fa ját a hat va nas
évek vé gén be kö szön tõ kul tu rá lis for du -
lat jut tat ta iga zán ér vény re. A ri port ek -
kor vált vég re ün ne pi be szá mo ló ból a va -
ló ság be mu ta tá sá nak esz kö zé vé, amely -
nek szo ci og rá fi ai hi te le, sõt mód sze re
van. Mind ez nem tör tén he tett vol na meg
a szo ci og rá fi ai ha gyo má nyok fel fe de zé se
és a szo ci o ló gia tu do má nyos mû ve lé se
nél kül, mind eh hez a két vi lág há bo rú kö -
zöt ti szo ci og rá fi ai iro da lom: rész ben a
Ko runk, rész ben az Er dé lyi Fi a ta lok szel -
le mi örök sé gé nek fel tá rá sa ad ha tott biz ta -
tást. A ro má ni ai tu do má nyos élet ben,
akár csak Ma gya ror szá gon a hat va nas
évek kö ze pén, el kö vet ke zett a „szo ci o ló -
gi ai pil la na ta”, mi dõn a tár sa da lom igé -
nyel te az or szág va ló sá gos hely ze té nek
fel tér ké pe zé sét. Tu do má nyos mû he lyek
és fo lyó irat ok ala kul tak, új ra nép sze rû vé
vált az imént em lí tett Dimitrie Gusti
mun kás sá ga, és meg szer ve zõ dött a Tár sa -102
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dal mi és Po li ti kai Tu do má nyok Aka dé mi á -
ja, a tár sa da lom tu do má nyi ku ta tá sok ve -
ze tõ tes tü le te, ame lyet ter mé sze te sen a
bu ka res ti kor mány po li ti ka ki szol gá ló já -
nak szán tak, mind azo nál tal vol tak tu do -
má nyos te kin tet ben hi te les kez de mé nye -
zé sei is, és ese ten ként tá mo gat ta a ko lozs -
vá ri vagy ma ros vá sár he lyi ku ta tá so kat.

A ro mán tár sa da lom tu do mány fej lõ -
dé sé vel pár hu za mo san ka pott szárny ra a
ro má ni ai ma gyar szo ci o ló gia, el sõ sor ban a
Ko runk mû he lyé ben, amely ek ko ri ban
rend sze re sen fog lal ko zott a szo ci o ló gi ai
mun ka el mé le ti és mód szer ta ni kér dé se i -
vel. A fo lyó irat – Gáll Er nõ, Ba logh Ed gár,
Imreh Ist ván, Mikó Im re, Sztranyiczki Gá -
bor és má sok tol lá ból – szá mos szo ci o ló gi -
ai, el sõ sor ban nem ze ti ség szo ci o ló gi ai ta -
nul mányt kö zölt. Gáll Er nõ meg ír ta a ro -
má ni ai pol gá ri szo ci o ló gia tör té ne tét (A ro -
má ni ai pol gá ri szo ci o ló gia, 1958), és ala -
pos ta nul má nyok so rá ban adott szá mot a
má so dik vi lág há bo rút meg elõ zõ ro má ni ai
ma gyar szo ci og rá fia kü lön fé le áram la ta i -
ról. A tu do má nyos ala po kon épít ke zõ tár -
sa da lom ku ta tás egyik leg fon to sabb ered -
mé nyét az Imreh Ist ván szer kesz té sé ben
1979-ben meg je lent Vál to zó va ló ság cí mû
ta nul mány gyûj te mény je len tet te. En nek a
kö tet nek az írá sai – a töb bi kö zött Keszi-
Harmath Sán dor, Va sas Sa mu, Ve té si Lász -
ló, Kósa-Szánthó Vil ma, Ma jor Mik lós
mun kái – gaz da sá gi, né pe se dé si és csa lád -
szo ci o ló gi ai vizs gá la tok tük ré ben mu tat -
ták be az át ala ku ló er dé lyi ma gyar fa lu éle -
tét. A kö tet szer kesz tõ je Elöl já ró ban cím -
mel váz la tos ké pet adott az er dé lyi szo ci o-
g rá fi ai mun ka múlt já ról, majd a kö vet ke -
zõ ket ál la pí tot ta meg a ta nul mány gyûj te -
mény szer zõ i rõl: „Mód sze re ik ben sem
egy sé ge sek. Tud ják ugyan, hogy »a je len sé -
gek ér tel me zé sét meg elõ zi a je len sé gek
felfedezése«, ez a fel tá ró mun ka azon ban
több fé le. Akad kö zöt tük je len sé ge ket
kvantifikáló, sta tisz ti kát ké szí tõ, egy kis
egy ség min den ada tát egy be gyûj tõ, s
olyan, aki min ta vé tel lel ké szít rep re zen ta -
tív sta tisz ti kát. Az an két, a kér dõ ív is hasz -
ná la tos, a tény anyag azon ban so kak nak
éle tük ré sze, tu da tuk ba ivó dott va ló ság, s
azt so ra koz tat ják fel a »méréssel« meg is -

mert tár sa dal mi va ló ság mel lé. Szer zõ ink
egy ré sze a mód szer rel va ló ta lál ko zás friss
él mé nyét az ol va só val is meg kí ván ja osz -
ta ni, míg má sok fel té te lez nek va la me lyes
szak mai jár tas sá got; s van olyan is, aki
mód szer re nem is gon dol, köz li azt, amit
el mon dan dó nak érez.”1

A ta nul mány so ro zat má so dik da rab ja
Egyed Pé ter szer kesz té sé ben 1984-ben Vá -
ros ku ta tás al cím mel ke rült az ol va só elé,
eb ben Tó fal vi Zol tán, Keszi-Harmath Sán -
dor, Létay Lász ló, Vécsei Kár oly, Vár he gyi
Jú lia, Vofkori Lász ló, Bodó Bar na és Mol -
nár H. La jos írá sai kap tak he lyet, je len té -
keny ku ta tá si ered mé nyek kel lé pett fel
Pillich Lász ló, Ve té si Lász ló és Vincze Zol -
tán ta nul má nya, amely az 1899 és 1980
kö zöt ti idõ szak ban mu tat ta be a
kolozsvári-hóstáti kö zös ség „né pe se dé si és
szer ke ze ti át ala ku lá sát”. A kö tet elõ sza vá -
ban Egyed Pé ter a kö vet ke zõ ket ál la pí tot ta
meg: „A szak mai és tár sa dal mi be il lesz ke -
dés a nem ze ti sé gi vá ros la kó ese té ben sa já -
tos prob lé má kat is fel vet, te kint ve, hogy a
nyel vi-kul tu rá lis be il lesz ke dés fel tét elei
kö zött zaj lik. A csa lá don kí vül nem ren -
del ke zik már azok kal a pri mer kap cso la ti
rend sze rek kel, ame lyek nem ze ti sé gi iden -
ti tá sát a ha gyo má nyok au to ma tiz mu sá nak
se gít sé gé vel tart ják fenn. En nél fog va igen
fon tos sze rep há rul a nem ze ti sé gi kul tu rá -
lis in téz mé nyek re, is ko lák ra és a tö meg -
kom mu ni ká ci ós in téz mé nyek re, ren dez -
vé nyek re, ame lyek a kul tu rá lis iden ti tás
fenn tar tá sát szol gál ják, más részt a vá ro si
be il lesz ke dés és élet mi nõ sé gi kö ve tel mé -
nye i nek és el vá rá sa i nak meg fe le lõ kor sze -
rû is me re tek kel anya nyel ven lát ják el a
nem ze ti sé gi vá ros la kót.” Majd be ve ze tõ jé -
nek vé gén stra té gi ai je len tõ sé gû meg ál la -
pí tás ra ju tott: „A vá ros ku ta tás – ön is me re -
ti diszciplína.”2 A kö te tet a ro má ni ai ma -
gyar fo lyó irat ok (az If jú mun kás, az Utunk,
a Ko runk, A Hét és a Fal vak Dol go zó Né pe)
ko ráb bi szo ci og rá fi ai írá sa i nak (Barthy
Zol tán, il let ve Cseke Pé ter ál tal össze ál lí -
tott) re per tó ri u ma zár ta le.

A gya kor la ti szo ci og rá fia, pon to sab -
ban a szo ci og rá fi á val is je lent ke zõ iro dal -
mi ri port az el mé let gaz da go dá sát kö vet te
nyo mon, elõ ször az iro dal mi és po li ti kai
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la pok so ro zat sze rû kez de mé nye zé se i ben.
Az Utunk 1964-ben ri port so ro zat ban
mér te fel Ro má nia tar to má nya i nak és
ezen be lül a ma gyar lak ta te rü le tek nek az
éle tét, 1965-ben Hi va tal-hi va tás fa lun
cím mel a vi dé ki élet vizs gá la tát vé gez te
el, 1967-ben Szü lõ föld cím mel hir de tett
iro dal mi ri port pá lyá za tot, amely Sza bó
Gyu la, Far kas Ár pád, Palocsay Zsig mond,
Hu szár Sán dor, Pusz tai Já nos, Cseke Gá -
bor és Ko csis Ist ván írá sa i val az er dé lyi
ma gyar ság tá ja i nak és vá ro sa i nak éle tét
mu tat ta be. Ezt a vál lal ko zást is mé tel te
meg igé nye seb ben és ér de ke seb ben az
Utunk Év könyv 1974-es kö te te, mi dõn
Kós Kár oly, Molter Kár oly, Bartalis Já nos,
Ka csó Sán dor, Nagy Ist ván, Szemlér Fe -
renc, Hor váth Im re, Ba logh Ed gár, Mikó
Im re, Létay La jos, Sü tõ And rás és tár sa ik
szü lõ föld re em lé ke zõ, szü lõ föld rõl val lo -
mást te võ írá sa it gyûj töt te össze. Az
Utunk mel lett a Ko runk, az Igaz Szó, a
Bras sói La pok, a Me gyei Tü kör, a Har gi ta
és az Elõ re iro dal mi mel lék le te is rend -
sze re sen kö zölt szo ci og rá fi ai dol go za to -
kat és ri por to kat. A Ko runk ré gi ha gyo má -
nya it kö vet ve adott te ret a fa lu szo ci og rá -
fi ai mun ká nak, 1967-ben pe dig a Szil ágy
me gyei Bogdándra kül dött ki ku ta tó cso -
por tot az zal a cél lal, hogy Ko vács Ka to na
Je nõ egy még 1937-ben írott szo ci og rá fi ai
ri port já nak ada ta it ha son lít sa össze az
idõ köz ben be kö vet ke zett vál to zá sok kal. 

Kü lön kell meg em lí te ni az If jú mun -
kás cí mû he ti la pot, amely Gálfalvi György,
Ma tek ovics Já nos, Bodó Bar na, Tar Kár oly
és má sok ri port ja i ban is mer tet te rend sze -
re sen az er dé lyi ma gyar ság hely ze tét. Az
If jú mun kás szer kesz tõ sé ge hoz ta lét re a
Tó és nád cí mû tus ná di szo ci og rá fi át, 
ké sõbb A De me ter gye re kek pá lya vá lasz -
tá sa és más igaz tör té ne tek cím mel je lent
meg a lap ri por te re i nek írá sa i ból ké szült
vá lo ga tás. A lap saj tó tör té ne ti je len tõ sé -
gé re és a szo ci og rá fi ai ta nul sá gok kal szol -
gá ló ri por tok gon do zá sá ban be töl tött 
sze re pé re Cseke Pé ter hív ta fel a fi gyel -
met az er dé lyi szo ci og rá fi ai iro da lom
ered mé nye it be mu ta tó össze fog la lá sá -
ban: „Az If jú mun kás a ro má ni ai ma gyar
la po kat jó val meg elõz ve vált az 1968-as

»liberalizálódás« ér zé ke lõ jé vé, az új ság -
írói mû faj ok új já te rem té sé nek szel le mi
mû he lyé vé. A lap szer kesz tõi a ro mán fõ -
vá ros ban köz vet le neb bül ta pasz tal hat ták,
hogy Nicolae Ceauºescu ha tal mi tér nye -
ré sé nek el sõ sza ka szá ban la zult a cen zú -
ra szo rí tá sa, az 1968-as po li ti kai ol va dás -
sal pe dig – át me ne ti leg – meg nõtt a szó ki -
mon dás le he tõ sé ge. Nem akár mi lyen
hely ze ti elõnyt je len tett az sem, hogy az
egye tem rõl fris sen ki ke rült, szel le mi-
er köl csi tisz ta sá gért ha da ko zó, köz éle ti
el kö te le zett sé gû fi a tal te het sé gek egész
so ra ta lált egy más ra a Da li Sán dor, majd
Cseke Gá bor ve zet te szer kesz tõ ség ben.
Ara di Jó zsef, Do mo kos Esz ter, Ele kes Fe -
renc, Fej ér Lász ló, Gálfalvi György, Her-
vay Gi zel la, Ko csis Ist ván, Ko vács Ne me -
re, Matekovics Já nos, Müller Fe renc és
má sok. Több sé gük egyé ni sé gé nek és írás -
kész sé gé nek ki for rá sá ban meg ha tá ro zó
sze re pet ját szott a nem ze dék szer ve zõ ko -
lozs vá ri Gaál Gá bor Iro dal mi Kör. A szer -
kesz tõi mun ká val és az új ság írói mû faj ok-
kal nem »gyorstalpaló« tan fo lyam okon is -
mer ked tek; a ma gát mind étig köz író nak
te kin tõ Ba logh Ed gár saj tó tu do má nyi kol -
lé gi u ma már az egye te men al kal mat kí -
nált szak mai felkészülésükre.”3 Ha son ló -
kép pen vál lal tak sze re pet a ri port mû faj
és a szo ci og rá fi ai mun ka tá mo ga tá sá ban
az Igaz Szó és a Me gyei Tü kör cí mû la pok.

A hon is me ret és a nép is me ret ügyét
szol gál ták azok a cso por tos vál lal ko zá sok,
ame lyek az er dé lyi ma gyar ság egy-egy vi -
dé ké nek és nép cso port já nak hely ze tét,
ha gyo má nya it tár ják az ol va só elé (Beke
György – Fo dor Sán dor – Mikó Im re: Or -
bán Ba lázs nyom do ka in, 1969; Beke
György – Far kas Ár pád – Fo dor Sán dor –
Ko vács György: Bõ vi zû pa ta kok men tén,
1972; Beke György – Ke néz Fe renc – Ma -
ro si Bar na: Csõ pos ta, 1974, Beke György –
Cseke Pé ter – Ma ro si Bar na: Em ber ar cok,
1976). A Kriterion ki adó mód sze re sen tö -
re ke dett az ilyen ri por te ri mun kák tá mo -
ga tá sá ra, ennyi ben a szo ci og rá fi ai iro da -
lom egyik kez de mé nye zõ mû he lye volt.
Em lí tés re ér de mes az 1969-ben a Szil ágy
me gyei Csákigorbón meg in dult tu do má -
nyos fa lu fel mé rés, amely a na gyobb tu do -104
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má nyos ké szült ség gel és ap pa rá tus sal
vég zen dõ szo ci o ló gi ai mun ká la tok meg in -
dí tá sá nak fon tos sá gá ra fi gyel mez te tett.
Ha son ló mó don vál lal tak szer ve zõ sze re -
pet a Ko runk, az Utunk és az Igaz Szó
cí mû fo lyó irat ok. Az utób bi nál Gálfalvi
György nek volt kez de mé nye zõ sze re pe,
aki 1969-ben he lyez ke dett el a ma ros vá -
sár he lyi fo lyó irat szer kesz tõ sé gé ben,
mun ká já ban Herédi Gusz táv (aki már ko -
ráb ban is utat nyi tott a tár sa dal mi vál to -
zá sok ri port sze rû be mu ta tá sa elõtt), majd
több szo ci og rá fi ai jel le gû írás szer zõ je ként
Beke György, Far kas Ár pád és má sok tá -
mo gat ták. Cseke Pé ter imént idé zett köny -
vé ben köny vé sze ti át te kin tést adott a fo -
lyó irat szo ci og rá fi ai jel le gû iro dal mi ri -
port ja i ról az 1969–1979-es év fo lyam ok -
ban: esze rint eb ben az év ti zed ben öt ven -
négy olyan írás lá tott nap vi lá got, amely
mint egy lát le le tet adott az er dé lyi ma gyar
tár sa da lom, min de nek elõtt a ma gyar fal -
vak és ipa ri mun ka te le pek vi szo nya i ról.
Ugyan csak Cseke Pé ter ál la pí tot ta meg,
hogy az Igaz Szó in kább a szo ci og rá fi ai ri -
por tok nak, a Ko runk „a szo ci o ló gi ai fel -
mé ré sek nek nyúj tott na gyobb te ret”, az
Utunk nak pe dig „meg ma radt a sal lang ja i -
tól meg tisz tí tott (?) iro dal mi riport.”4 A
há rom fo lyó irat kö zött bi zo nyos mun ka -
meg osz tás ala kult ki, ugyan ak kor mind -
há rom ar ra tö re ke dett, hogy hi te les írá -
sok kal szol gál ja az er dé lyi ma gyar ság ön -
is me ret ét – ami nem volt ép pen könnyû
fel adat, mint hogy a po li ti kai ve ze tés in -
kább a ked ve zõt len va ló ság meg ha mi sí tá -
sá ra, mint sem ken dõ zet len fel tá rá sá ra
ösz tö nöz te a tár sa da lom ku ta tást.

A ri por te ri mun kát el sõ nek min dig az
anyag is me ret mi nõ sí ti: a fel fe de zett és
be mu ta tott élet da rab, az össze gyûj tött té -
nyek és ada lé kok mennyi sé ge, fon tos sá -
ga. Eb ben a te kin tet ben Beke György ri -
por te ri te vé keny sé ge volt pél da mu ta tó:
is mer te a tá jat, a nem ze ti sé gi in téz mé -
nye ket, könnyen ala kí tott ki ben sõ sé ges
em be ri kap cso la to kat, szó ra tud ta bír ni
azo kat, akik kel ta lál ko zott, a je len mö göt -
tes te ré be min dig oda raj zol ta a múl tat is
(er dé lyi író ta lán nem is szól hat na úgy a
kor tár si va ló ság ról, hogy ne érin te né a

tör té nel met). Mel let te szá mos író-ri por ter
és szo ci og rá fus fá ra do zott a nem ze ti sé gi
ön is me ret ki ala kí tá sán. Ba logh Ed gár
Vargyasi vál to zá sok cí mû köny ve egy
Kovászna me gyei kis szé kely fa lu éle té -
nek kor sza kos át ala ku lá sá ról adott ké pet.
Benkõ Sa mu Murokországa az Alsó-
Nyárád men té rõl kí nált ér de kes mû ve lõ -
dés tör té ne ti ri por tot. Ko vács And rás Val -
lo má sok a szé kely szom ba to sok pe ré ben
cí mû mun ká ja az uni tá ri us egy ház ból ki -
vált „zsi dó zó” szé ke lyek múlt ját dol goz ta
fel. Meg kell em lí te nünk Ma ro si Bar na
(Meg boly ga tott vi lág), Mikó Er vin (Tér ben
és idõ ben), Lá tó An na (Hon vá gyam hi te -
les tör té ne te) és Kassay Mik lós (Ide gen be
reg gel ér kezz), to váb bá a fi a ta labb nem ze -
dé kek hez tar to zó Tar Kár oly (Ha zai uta -
kon), Gálfalvi György (Szü lõ föld ön, vi lág -
szé len), Cseke Pé ter (Víznyugattól vízke-
letig; Lá tó he gyi töp ren gé sek, Ha za té rõ
sza vak), Tó fal vi Zol tán (Po gány fo há szok
fa lu ja), Lõrincz György (Amíg csak él az
em ber) és Mol nár H. La jos (És ak kor át -
men tem a tû zön) iro dal mi ri port ja it, vagy
ép pen Csép Sán dor te le ví zi ós ri port ját,
amely a ka lo ta sze gi né pes ség fo lya ma tos
csök ke né sé nek szo ci o ló gi ai és lé lek ta ni
hát te rét mu tat ta be (Egyet le nem). A fi a ta -
labb író nem ze dék (a For rás-nem ze dé kek)
szo ci og rá fi ai ér dek lõ dé se és iro dal mi ri -
port jai (ame lyek rõl az elõbb szó esett)
hely re ál lí tot ták a ko ráb bi szo ci og rá fi ai ér -
dek lõ dés és iro da lom foly to nos sá gát, az
er dé lyi ma gyar tár sa da lom éle te – a hat -
va nas és het ve nes évek ben – ezek bõl a
szo ci og rá fi ai írá sok ból igen hi te le sen is -
mer he tõ meg.

A „va ló ság iro da lom” új fel vi rág zá sát
az iro dal mi ri port gaz da go dá sa és nép sze -
rû sé ge ké szí tet te elõ. A hat va nas évek vé -
gé nek er dé lyi ma gyar pró zá ja ugyan is ép -
pen a nem ze ti sé gi élet va ló sá gá nak az áb -
rá zo lá sá ban ér te el leg szebb ered mé nye it.
Klasszi kus köny vek is szü let tek a „va ló -
ság iro da lom” nyo mán. Így Hor váth Ist -
ván (ahogy Cseke Pé ter ne vez te) „rend ha -
gyó írói fa lu raj za”: a Magyarózdi to rony -
al ja, amely az er dé lyi folk lór ku ta tá sok
mel lett a szo ci og rá fi ai iro da lom szá má ra
is új is me re te ket kí nált, vagy Sü tõ And rás
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Anyám könnyû ál mot ígér cí mû klasszi -
kus al ko tá sa, amely a szór vány ban élõ
ma gya rok éle té nek áb rá zo lá sa mel lett
szá mos szo ci og rá fi ai ta nul ság gal is szol -
gált. A szo ci og ra fi kus-ri port sze rû iro dal -
mat és az zal a nem ze ti sé gi tu dat fej lõ dé -
sét gaz da gí tot ták Sü tõ rö vi debb írá sai is a
Ri gó és apos tol, va la mint az Is te nek és 
fa lo vacs kák cí mû kö tet ben. A „va ló ság -
iro da lom” si ke rét és fon tos sá gát bi zo nyí -
tot ták Méliusz Jó zsef (Vá ros a köd ben),
Szemlér Fe renc (Ud var he lyi Odüssze ia),
Sza bó Gyu la (Sze rel münk ha vá ban), De -
ák Ta más (Egy agg le gény em lé ke zé sei),
Papp Fe renc (A ré szeg vad õr), Beke
György (Bûn ben társ ta la nul), Fo dor Sán -
dor (Büdösgödör), Szé kely Já nos (Soó Pé -
ter bá na ta) és Hu szár Sán dor (Esõs dél -
utá nok a tar ka ökör ben) mû vei.

A szo ci og rá fi ai mun ka és az iro dal mi
riportázs új fo gal mat ál lí tott az er dé lyi ma -
gyar mû ve lõ dés fó ku szá ba: a nem ze ti sé gi
ön is me ret, Beke György ta lá ló ki fe je zé sé -
vel él ve, a „ma gunk ke re sé se” fo gal mát. A
nem ze ti sé gi mû ve lõ dés nek ki kel lett fe jez -
nie és ki kel lett ala kí ta nia a ki sebb sé gi kö -
zös ség sa já tos tu da tát, amely az anya -
nyelv bõl és a né pi-nem ze ti sé gi ha gyo má -
nyok ból táp lál ko zik, ugyan ak kor messze -
me nõ en fi gye lem be ve szi a magyar–román
együtt élés ta pasz ta la ta it. Tár sa da lom tu do -
mány és ön is me ret cí mû – a Ko runk 1969-
es év fo lya má ban meg je lent – ta nul má nyá -
ban Gáll Er nõ a kö vet ke zõk ben ha tá roz za
meg a nem ze ti sé gi ön is me ret sze re pét:
„va la mely et ni kai kö zös ség (pél dá ul nem -
ze ti ség) is mér vei kö zött el sõ ren dû sze re -
pet ját szik a szub jek tív moz za nat: az együ -
vé tar to zás tu da ta, a nem ze ti sé gi lét meg -
õr zé sé nek és fej lesz té sé nek, a nem ze ti sé gi
tu dat ki ala kí tá sá nak aka ra ta. E szub jek tív

té nye zõ el ide ge nít he tet len ele me a test vé -
ri ro mán nép pel va ló év szá za dos együtt -
élés té nyé nek és mai kö vet kez mé nye i nek
tu da to sí tá sa. Eh hez pe dig tu do má nyos ön -
is me ret re, a múlt s je len el fo gu lat lan vizs -
gá la tá ra van szük ség. Csak tár gyi la gos ön -
arc kép bir to ká ban, e port rét szün te le nül
ár nyal va és mé lyít ve lát ha tunk ne ki az
idõ sze rû nem ze ti sé gi-po li ti kai fel ada tok
ki je lö lé sé hez a tár sa dal mi, kul tu rá lis élet
kü lön bö zõ területein.”5 A szo ci og rá fia és
az iro dal mi ri port en nek az ön is me ret nek:
a nem ze ti sé gi tu dat nak a ki ala kí tá sán és a
nem ze ti ség po li ti kai fel ada tok ki je lö lé sén
fá ra do zott.

Az er dé lyi ma gyar szo ci og rá fia tö rek -
vé sei azt ígér ték, hogy a nem ze ti sé gi kö -
zös ség éle té nek fel mé ré se, az iro da lom és
a szo ci og rá fia kap cso la ta fo lya ma tos ma -
rad. Ezt a fo lya ma tos sá got tör te meg a
nyolc va nas évek ele jé tõl a bu ka res ti zsar -
no ki ura lom, amely mind erõ sza ko sabb
esz kö zök kel lé pett fel. A dik ta tó ri kus erõ -
szak ér vé nye sü lé sét nem csak a ma gyar
is ko la rend szer le épí té se és szá mos kul tu -
rá lis in téz mény (fo lyó irat ok, szín há zak,
egye sü le tek) meg szün te té se je lez te, ha -
nem az iro dal mi al ko tó te vé keny ség el le -
he tet le nü lé se is, to váb bá azok nak a tö -
rek vé sek nek az el foj tá sa, ame lyek hi te les
ké pet ad tak az er dé lyi ma gyar tár sa da lom
bel sõ vi szo nya i ról és a román–magyar
együtt élés konf lik tu sa i ról. A „va ló ság iro -
da lom” és az írói szo ci og rá fia le he tõ sé gei
nagy részt meg szûn tek, azok a mû vek,
pél dá ul Beke György mun kái, ame lyek a
va ló ság nak meg fe le lõ ké pet kí ván tak fes -
te ni az er dé lyi ma gyar ság éle té rõl, ezek
után (egé szen az 1989 vé gi vál to zá so kig)
el sõ sor ban bu da pes ti könyv ki adók nál je -
len het tek meg.
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Thomka Be á ta 2009-es köny vé ben úgy
buk kan nak fel a szer zõ alap té mái (nar-
ratívák, esszé, Tol nai Ot tó, Mé szöly Mik -
lós, Új Symposion), hogy köz ben szin te
ész re vét le nül ve ze ti be ol va só ját a kö tet a
dél szláv re gi o ná lis és nem ze ti iden ti tá -
sok, il let ve a tér ség ki emel ke dõ kul tu rá lis
ér té kei kö zé. Mind vé gig van nak konk rét
fo gó dzó ink: szer zõk, mû vek, kon tex tu sok.
A kö tet vé gén ol vas ha tó két in ter jú ugyan -
ak kor egy sze mé lye sebb narratívát is fel -
mu tat – ezek fe lõl néz ve az is pon to sab -
ban lát ha tó, mi ért és ho gyan fog lal koz tat -
ja Thomka Be á tát a „dé li” tér ség kul tu rá lis
min tá za ta. A szak mai és a sze mé lyes tör -
té ne tek össze kap cso lód nak és erõ sí tik
egy mást.

A sze mé lyes tör té net (és a kö tet vé gén
ol vas ha tó in ter júk, em lé ke zõ írá sok) irá -
nyá ból Thomka Be á ta kö te té nek szer ke ze -
tét is hoz zá kap csol hat juk ah hoz a tér be li
és kul tú ra kö zi moz gás hoz, amely csa lád ja
éle té ben és sa ját pá lyá ján egy-egy kor -
szak ban meg ha tá ro zó nak bi zo nyult: „Ki -
vé te les kö rül mény nek te kint he tem Édes -
apám át fo gó eu ró pai hu mán mû velt sé gét,
sok nyel vû könyv tá rát, in tel lek tu á lis igé -
nyes sé gét, va la mint azt, hogy egy al föl di
te le pí té sû, ar cha i kus vo ná so kat át men tõ
re for má tus kö zös ség ben, egy négy-öt ezer
lel kes bá ná ti ma gyar fa lu ban nö ve ked het -
tem. Az anyai magyar–szerb és az apai
két nyel vû ség, a magyar–német szár ma zás
mel lett a két vi lág há bo rú kö zött Fran ci a -
or szág ban, Ber lin ben, Bu da pes ten töl tött
évei és ta nul má nyai meg ha tá roz ták ér tel -
mi sé gi ne ve lõ dé sem irá nyát.” (223.) De
nem csu pán a szü lõk nem ze dé ké nek élet -
tör té net ében buk kan fel a kü lön bö zõ

nyel vi kö ze gek köz ti moz gás. A déd apa,
Thomka Kár oly pél dá ul Po zsony ban ne -
vel ke dik, negy ven nyol cas õr mes ter ként
részt vesz a se ges vá ri csa tá ban, ké sõbb
bu ka res ti lel kész és szá mos lap ot ta ni tu -
dó sí tó ja. Ezek az élet tör té ne tek ter mé sze -
te sen nem okai an nak, ahogy Thomka Be -
á ta kö te té nek szer ke ze te fel épül, csu pán
pár hu za mai. A leg na gyobb ter mé sze tes -
ség gel je len nek meg a könyv ben a fran cia -
or szá gi, finn or szá gi, hol lan di ai, len gyel -
or szá gi hely szí nek (kon fe ren ci ák, kul tu rá -
lis ese mé nyek), szerb, ma gyar és fran cia
nyel ven írt köny vek re tör té nõ hi vat ko zá -
sok. Ugyan ak kor jól ér zé kel he tõ a könyv -
ben an nak a szel le mi kí vül ál lás nak az igé -
nye is, amely hi vat ko zá si rend sze re i ben
nem va la mi fé le mainstream elvárásrend-
szerének kí ván meg fe lel ni, ha nem egy
több év ti ze den ke resz tül meg ala po zott
sze mé lyes kul tú ra ké pet épít to vább – és
eb ben a kul tú ra kép ben az egye te mi mes -
te rek kel, szer kesz tõk kel tör té nõ mun ka, a
’68-as fran cia szel le mi moz gá sok hoz fû zõ -
dõ szo ros szel le mi kap cso lat, a ma gyar or -
szá gi ká nont a hat va nas-het ve nes évek -
ben vissza me nõ leg és egy ide jû ség ében is
re vi de á ló ki vé te les ju go szlá vi ai ma gyar
szel le mi tel je sít mé nyek, az interkulturális
és re gi o ná lis ta pasz ta la tok nyo mai egy -
aránt meg ta lál ha tók, sa já tos, egyé ni öt vö -
ze tet ké pez ve. Ez a füg get len ség vagy tá -
vol ság, mond ja Thomka Be á ta az egyik in -
ter jú já ban, „nem elõnyt, ha nem meg gyõ -
zõ dé sem sze rint ez csu pán ele mi fel té telt
biz to sít a kri ti kai mû kö dés hez és in tel lek -
tu á lis gya kor lat hoz”. (226.)

A kö tet prob lé ma fel ve té se i nek lé nye -
gét ta lán né hány kulcs szó ki eme lé sé vel téka
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le het ne leg in kább ér zé kel tet ni. Az egyik
kulcs szó alig ha nem a ha tár át lé pés fo gal -
ma le het ne, a szó szel le mi ha tár át lé pést
je lö lõ ér tel mé ben. Thomka Be á ta szá má -
ra a fo ga lom az ön ref le xió le he tõ sé gét
hor doz za (11.), a kö tet egé szé ben pe dig
azok nak a po zi tív ta pasz ta la tok nak a je lö -
lõ je, ame lyek a köl csö nös for dí tá sok ból, a
ko ope rá ci ó ból szár maz nak, és a má sik
kul tú rán ke resz tül tör té nõ ön meg ér tés
fel té te le. Az egyik fon tos pél da er re az at -
ti tûd re a könyv ben a Danilo Kiš élet mû -
ve, a ma ga kö zép-eu ró pai kon tex tus ban
ki bon ta ko zó ön meg ér té sé vel. Má sik,
rész le te sen tár gyalt élet mû a kö tet ben az
Ivo Andrićé, aki nem csu pán re gény író -
ként, ha nem ku ta tó ként is fog lal ko zott a
kul tú rák tör té ne ti egy más ra ha tá sá val.
Andrić dok to ri ér te ke zé se a tö rök ura lom
alat ti Bosz nia szel le mi éle té vel, kul tú rá -
já val és a tö rök be fo lyás kér dé sé vel fog -
lal ko zott a hú szas évek ben. Ilyen ér te -
lem ben egy faj ta elõ ta nul mány nak is te -
kint he tõ a Híd a Drinán cí mû re gény hez,
ame lyik meg ha tá ro zó nak bi zo nyult
Andrić iro dal mi No bel-dí já nak oda íté lé -
se kor. A szer zõ pró za nyel vét anya nyel vi
és ide gen sti lá ris és le xi ká lis ré te gek ala -
kít ják, ame lyek egy komp lex po é ti kai
funk ció sze rint ren de zõd nek el a könyv -
ben. A nar rá to ri szó lam, mu tat rá
Thomka Be á ta, sze mély te len és tá vol ság -
tar tó, amit szá mos kor társ „ha gyo má -
nyos” nar ra tív stra té gi a ként ér zé kelt, ez
azon ban rend kí vül meg fon tolt meg ol dás,
amely mö gött az ab szurd lét ér zé ke lés hez
kö ze lí tõ él mény áll. (66.) Ugyan ak kor egy
olyan ér tel mi sé gi sze rep bon ta ko zik ki a
hang nem és a po é ti ka együt te sé bõl, ami
ko ránt sem ve szí tet te el az ak tu a li tá sát a
szû kebb és a tá gabb ré gi ó ban: „Szem lé let -
mód ját a dél- és kö zép-eu ró pai, il let ve
szláv és bal ká ni iro dal mak ban rit kán ta -
pasz tal ha tó hig gadt ság, be lá tás, szem lé le -
ti tá gas ság és böl cses ség jel lem zi. Az
egyé ni és kö zös sé gi, tör té nel mi és kul tu -
rá lis ta pasz ta lat sok ré tû sé gé vel s nyil ván
egyéb al ka ti, szel le mi vo ná sok kal ma gya -
ráz ha tó az a mér ték le tes ség és tá vol ság -
tar tás, amellyel a rég múl tak, a múlt és a
kor társ ként át élt, ta lán a ko ráb bi kor sza-

k ok nál egye te me sebb tö ré se ket és vál to -
zá so kat ho zó 20. szá za di eu ró pai tör té ne -
lem tör té né se i hez vi szo nyult.” (55.)

Egy má sik kulcs ter mi nus a könyv ben
a lo ka li zált kép ze let vi lág – és amennyi -
ben e szó kap cso lat mel lé he lyez zük azo -
kat a ne ve ket, ame lye ket Thomka Be á ta
ide kap csol (Do mon kos Ist ván, Tol nai Ot -
tó, Nagy Jó zsef, l. 55.), ak kor jól ér zé kel -
het jük, hogy a lo ka li zált kép ze let vi lág
nem sta ti kus sá got je lent, ha nem ugyan -
úgy hoz zá tar toz hat a ko ráb ban em le ge tett
ha tár át lé põ ma ga tar tás. Eb ben a le írás -
ban, amely a vaj da sá gi Új Symposion at ti -
tûd jét, szel le mi tá jé ko zó dá sát pró bál ja
kö rül ír ni, a lo ká lis elem be lép te té se a
szö veg be egy fe lõl nem ta bu, más fe lõl
nem nor ma tív el vá rás. A szer zõ ezek nek
a kép ze let vi lág ok nak a „moz gat ha tó ele -
me i rõl” be szél, ame lyek ké pe sek a ha tár -
át lé pés re: „Nagy Jó zsef moz gás esz té ti ká -
ja, Tol nai biografikus köl tõi fik ci ó ja, mû -
faj ta lan mû fa ja i nak tó nu sa, hang hor do -
zá sa ki sza kad va a ré gió és a nyelv, mi
több az anya nyelv és a mû vé szi nyelv já -
rás ere de ti kö ze gé bõl, el len áll va min den -
fé le szétszórattatásnak, fel is mer he tõ,
össze té veszt he tet len ér ték ren det to váb bít
az ide gen kul tu rá lis kon tex tus ba.” (124.)
Nem vé let len, hogy a könyv szá mos gon -
do lat me ne te nem zet kö zi kon fe ren ci á kon
vagy akár ide gen kul tú rák fe lõl kér de zõ
in ter jú ké szí tõk pro vo ká ci ó já nak ha tá sá ra
ala kul: e kö ze gek irá nyá ból konk rét ta -
pasz ta la tok tár sít ha tó ak azok hoz a vé le -
ke dé sek hez, ame lyek a sa ját kul tú ra ide -
gen kör nye zet ben tör té nõ rekontextuali-
zációjára vo nat koz nak, és ame lyek a kö zép-
eu ró pai kul tú rák ban gyak ran in kább vá -
gyak és fik ci ók, mint re á lis aktualizációk.

A kö tet írá sai úgy foly tat nak pár be -
szé det Andrićtyal, Kišsel, Tol nai Ot tó val,
Balassa Pé ter rel, Mé szöly Mik lós sal, hogy
po é ti ká ba for dít ják át a szem lé le tet, és
szem lé let be a po é ti kát. Az esszé rõl
mond ja Thomka Be á ta: „Fel sza ba dult,
még is fe le lõs ség tel jes pár be széd hely ze tet
ala kít ki ér té kek kel, esz mék kel, mû vek -
kel, je len sé gek kel anél kül, hogy fel ad ná a
kri ti kus ön ref le xi ót. […] az esszé író az ol -
va só hoz ha son ló an nem kül sõ hely ze tû,108
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ha nem a mû fo lya ma ta i ba be vont, a fik ci -
ós és/vagy fi lo zó fi ai szö veg be in teg rált té -
nye zõ. E fel is me rés di na mi zá ló ha tá sú és
ele ven ség re ösz tö nöz. A mû faj töb bes
azo nos sá gá nak gon do la tát iga zo ló szer ke -
zet, amely me ré szen nyit ja meg ha tá ra it,
for má ját, té má it, hang nem ét, ar ti ku lá ci ós
mó do za ta it il le tõ en. Mû faj já emel ked vén

ép pen az át lé pést le gi ti mál ja.” (179–180.)
E so ro kat ol vas va, össze vet ve õket a ki -
emelt kulcs fo gal mak kal, az le het az ér zé -
sünk, hogy Thomka Be á ta meg ta lál ta azt
a hang ne met, ame lyik leg in kább il lesz ke -
dik lá tás mód já hoz. Ilyen for mán ez a re -
cen zió is leg alább annyi ra szól az esszé
po é ti ká já ról, mint a könyv dé li té má i ról.

téka
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AZ EU RÓ PA I SÁG LE HE TÕ SÉ GE I RÕL 
Egyed Pé ter (szerk.): Eu ró pa i ság és fi lo zó fia

Az eu ró pai szel le mi ség, az eu ró pai kul -
tú ra és a fi lo zó fia össze fo nó dá sa, az eu ró -
pai iden ti tás ke re sé se, a nyu ga ti gon dol -
ko dás ha gyo má nyá nak le he tõ sé ge i rõl,
korlátairól va ló ref lek tá lás ré szét ké pe zi
kö zös sé gi lé tünk meg ha tá ro zá sá nak. A
gö rög po lisz és a ke resz tény Eu ró pa egye -
te mes spi ri tu á lis kö zös sé gé nek po li ti ka fi -
lo zó fi á ja és eti ká ja mel lett egy olyan bel sõ
gon dol ko dá si for má ról be szél he tünk,
amely egy kö zös kul tu rá lis nyelv hasz ná -
lat mi to ló gi ai, fi lo zó fi ai és me ta fi zi kai
mo dell je i re tá masz ko dik. Ugyan ak kor az
eu ró pa i ság kér dé se kap csán a fi lo zó fia sa -
ját, kér dé se ket meg fo gal ma zó és ki fej tõ
dis kur zu sá ból kö vet ke zik az eu ró pai és
nem eu ró pai meg kü lön böz te tés, amely re
az azo nos ság és más ság prob lé má já nak
for má já ban ref lek tál ha tunk, a fi lo zó fia és
a tu do má nyok szem be ál lí tá sa, amely le -
he tet len né te szi az em ber ál ta lá nos ön -
szem lé le tét, és az eu ró pai szel lem vál sá -
gá hoz ve zet. Az egy ség és sok fé le ség pa ra -
dig má já ban a mû vé szet új di men zi ót ad a
fi lo zó fi ai meg kö ze lí té sek nek, a Bá bel-me -
ta fo ra pe dig el mé lyí ti a le het sé ges gon dol -
ko dá si irá nyo kat. A fel so rolt pa ra dig mák
az eu ró pai gon dol ko dás in va ri án sa it ké -
pe zik, ame lyek eb ben a mi nõ sé gük ben is
a ref le xió tár gyá vá vál nak. Ez le he tõ sé get
ad szá munk ra, hogy e pa ra dig mák ki eme -
lé sé vel pró bál koz zunk meg a kö tet be mu -
ta tá sa so rán. 

A 20. szá zad fo lya mán az eu ró pa i ság
és a fi lo zó fia ál la po tá ra irá nyu ló kér dést
egy mély vál ság le írá sa vá la szol ja meg. Ez
nap ja ink ak tu a li tá sá ban az eu ró pai kö zös -
ség esz mé jé nek meg ha tá ro zat lan sá gát je -
len ti, a szel le mi tar ta lom se ké lyes sé gét
vagy fel szí nes sé gét ered mé nye zi Sza bó
Lász ló elem zé se i ben. Meg ke rül he tet len e
te kin tet ben Edmund Husserl krí zis-kö te -
te. Salat Csil la ta nul má nyá ban ar ra a kér -
dés re ke re si a vá laszt, hogy ha e vál ság -
ban „az eu ró pai szel le mi al kat” el ve szí te -
ni lát szik egyen sú lyát, ak kor mi lyen jö võ -
kép rõl be szél he tünk (146). Kö vet kez te té -
sé ben ki eme li az eu ró pai fi lo zó fia sa ját
ere de té hez va ló vissza ta lá lá sá nak a fon -
tos sá gát. Zuh Deodáth elem zé sé ben el vá -
laszt ja a vál ság di ag nó zi sá ra va ló tö rek -
vést és a vál ság ke ze lé sé nek le het sé ges
mód ja it. Ez utób bi kér dés meg vá la szo lá -
sá ra a husserli te le o ló gia fo gal má nak az
új ra gon do lá sát ja va sol ja, ame lyet az esz -
mé lõ dés ben vél meg ra gad ha tó nak. Mint
fo gal maz, az esz mé lõ dés egy sé gét kell ki -
dom bo rí ta ni, ame lyet „a foly to no san csa -
lat ko zó meg is me ré sünk és az en nek kor -
rek ci ó já ra ön ma gunk nak sza bott nor mák
struk tú ra moz za na ta i nak ha son ló jel le gé -
ben” le het meg ta lál ni (136.).

A kö tet ér de kes szín folt ját ké pe zi Hor -
váth An dor írá sa, amely ben a ré gi ek és a
mo der nek vi tá ját egy 17. szá za di fran cia
iro da lom tör té ne ti pél dán be mu tat va vá -
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zol ja, mi ben áll nak és mi lyen kö vet kez -
mé nyek kel jár nak egy rend szer vál to zá sá -
nak a tü ne tei. A vi ta elõ ze tes ké pét ad ja
an nak a vi lág kép vál to zás nak, amely a 18.
szá zad dal be kö szönt. Az ál lam az „ér te -
lem” fo gal má ra ala pít ja ha tal mát, a tár sa -
dal mat egyen lõ, önál ló egyé nek al kot ják,
akik fö lött az ural ko dó sze mé lye tart ja
össze az uni ver zu mot, a vi lág ban rend
ural ko dik, ál ta lá nos sá vá lik a ha la dás esz -
mé jé nek a val lá sa, ha va la mit még át kell
ala kí ta ni, az csak a gon dol ko dás le het. 

Ba logh Bri git ta a há bo rú kér dé sét
elem zi a he ge li fi lo zó fi á ban. A há bo rú el -
vá laszt ha tat lan a mo dern ál la mok ter mé -
sze té tõl, mi vel ezek ter mé sze ti ál la pot -
ban van nak egy más sal szem ben, és nem
le het sé ges szá muk ra át me net a jog ál la -
pot ba (206.). Az egyes ál la mok szá má ra a
sa ját jó lét ük a tör vény. E fe szült ség re fel -
ol dást az el is me rés el mé le te nyújt hat na,
amely csak egy hosszú ta nu lá si-ta pasz ta -
lá si fo lya mat so rán vál hat va ló sá gos sá,
az az köl csö nös sé (215.). A meg bo csá tás,
tör té nel mi meg bé ké lés mint a há bo rú fel -
ol dá sa rejt ve ma rad, mi vel hi á nyoz nak
hoz zá a tör té ne ti ta pasz ta la tok. Ve ress
Kár oly meg fo gal ma zá sá ban a vál ság mi -
ben lét ének a meg fo gal ma zá sa a kö vet ke -
zõ ala kot öl ti: az eu ró pai fi lo zó fia Eu ró pa-
ar ca, a fi lo zó fi á tól va ló el for du lás „érte-
lemösszefüggéseiben kifejezésnélkülivé”
te szi a lé tet (255.). 

A Bá bel-me ta fo ra, a nyelv és a for dí -
tás prob le ma ti ká ja szin tén több he lyen is
fel buk kan. Kiss End re ta nul má nyá ban
egy rej tett Bá belt ír le, ame lyet az „erõ tel -
jes és va ló sá gos ki egyen lí tõ fo lya ma tok
mé lyén to vább élõ el té rõ struk tú ra ként”
ha tá roz meg (15.). E struk tú rák ak kor vál -
nak iga zá ból rej tet té, ami kor a fe lej tés kö -
vet kez mé nye ként ref lek tá lat lan ná lesz -
nek. Be lá tá sát a fi lo zó fia tör té net re al kal -
maz va a szer zõ Russell né met ide a liz -
mus re cep ci ó ján mu tat ja be, hogy mi lyen
hi á nyos sá gok kal és né ha ere de ti meg lá tá -
sok kal jár ez a fo lya mat. Valastyán Ta más
ér tel me zé sé ben a Bá bel-me ta fo rá ban élõ
egy sé ges nyelv a tö ké le tes ség és a tel jes -
ség igé nyét hor doz za, amely ben Is ten
gon do lá sa és ki mon dá sa azo nos sá vál hat,

va gyis az em be ri ha ta lom ké pes az is te ni
ha tal mat meg tör ni. A nyelv mint egy ség a
nyelv ha tal mát je le ní ti meg, fel szá mol va
a má si kat, ugyan ak kor mint sok fé le ség 
le he tõ vé te szi a kü lön bö zõ sé get, és meg -
ne he zí ti a meg ér tést. Egyed Pé ter ta nul -
má nyá ban ar ra mu tat rá, hogy az eu ró pai
fi lo zó fia olyan ke vés ter mi nus ra szû kí tet -
te le le he tõ sé ge it, hogy vé gül csak ön ma -
gát ér tel mez het te. Ugyan ak kor egy faj ta
bõ ví tés, a ter mi nu sok inf lá ci ó ja is meg fi -
gyel he tõ: a gon dol ko dó szub jek tum sa ját
ál lí tá sát a fo gal mak vég te len Bá be lé ben
tud ja csak el kép zel ni (97.). Losoncz
Alpár kö vet kez te té se i ben a for dí tás le he -
tõ sé gét ép pen a for dít ha tat lan ság té nyé -
ben lát ja meg ala po zott nak, míg Ve ress
Kár oly ta nul má nyá ban a di a ló gus au ten -
ti kus for má ja te szi le he tõ vé a Má sik meg -
je le né sét. 

Gál Lász ló „az eu ró pai egy ség alap ja
az eu ró pai fi lo zó fia” mon dat lo gi kai elem -
zé se so rán ar ra ve zet rá, hogy a fi lo zó fia és
az eu ró pa i ság egy ség vagy so ka ság for má -
já ban je len het meg. Egyed Pé ter ta nul má -
nyá ban az eu ró pai gon dol ko dás nak a kon-
tráriusokra és a meg ha tá ro zott sá gok ra va -
ló be ál lí tó dá sát ve ze ti le, szem ben egy
olyan gon dol ko dás sal, amely az ál ta la alk-
maióni út nak ne ve zett ha tá ro zat lan sá got,
probabilisztikus re lá ci ó kat vál lal ná fel
(79.). Losoncz dol go za tá ban Husserl és
Merleau-Ponty gon dol ko dá sá ra tá masz -
kod va a sa ját és az ide gen kér dé sét jár ja
kö rül, rá kér dez ve az ön ref lek tá lás le he tõ -
sé ge i re. Ve ress Kár oly ta nul má nyá ban az
egy ség-sok fé le ség el len té te fel ol dó dik:
Eu ró pa „egy szer re a ta pasz ta la tok so ka sá -
ga és sok fé le sé ge s az eze ket át ha tó
értelem-összefüggések egy sé ge” (248.).

A tör té net, a mí tosz sze re pe Valastyán
Ta más és Soós Amá lia elem zé se i ben köz -
pon ti he lyet fog lal el. A mí to szok és a mi -
to ló gi á nak a fi lo zó fi á ban va ló ér tel me zé sé -
re tö re ked ve Soós Amá lia ki eme li, hogy
ezek nek az ér vé nyes sé gét nem a logosz
irá nyá ból kell meg kö ze lí te ni, ha nem egy
sa já tos ki fe je zés ként, amely ké pi for má ba
fog lal egy olyan ta pasz ta la tot, amely kor,
hely és gyak ran kul tú ra fö löt ti. An gi Ist ván
ta nul má nya az er dé lyi ma gyar esz té ti ka -110
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tör té net fel tá rá sá nak le he tõ sé gét ku tat va
ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy a ma gyar
nyel vû vagy ma gyar esz té ti ka szin tag mák -
hoz ha son ló an el gon dol ha tó a mû vé szet -
esz té ti ka vagy a mû vé szet esz té ti ká ja al ter -
na tí va, amely nek az er dé lyi ma gyar esz té -
ti ka tör té net és/vagy az er dé lyi ma gyar esz -
té ti ka tör té ne té nek szint je i vel kell meg -
küz de nie (283.). De me ter At ti la a sza bad -
ság li be rá lis és re pub li ká nus fo gal mát
elem zi. Ez utób bi nem csak a kény szer, ha -
nem a kény szer le he tõ sé gé nek a hi á nya -
ként de fi ni ál ja a sza bad sá got (228.). 

A ta nul mány kö tet vissza té rõ mo tí vu -
ma az eu ró pai fi lo zó fia in va ri án sa i ra vo -
nat ko zó kér dés, aho gyan ez az is mer te tett
te ma ti ká ból is elénk tá rul. Me lyek az eu -
ró pai gon dol ko dás jel lem zõ in va ri án sai?
Mi ért nem le het más kép pen gon dol kod -
ni? – kér de zi Egyed Pé ter (93.). Zuh
Deodáth meg kö ze lí té sé ben an nak az ál ta -
lá nos, örök „esz mé nek” a ke re sé se fo lyik,
amely a fi lo zó fia tör té ne te so rán nem vál -
to zott (105.). A kér dés re adott vá la szok
sorsdöntõek, hi szen a fi lo zó fia le he tõ sé -
gé re vo nat koz nak. Zuh Deodáth sze rint a
lé nyeg szem lé let mint „sza bad tett” „ké -

pes a fi lo zó fia tör té net in va ri áns ele mé -
nek fel tér ké pe zé sé re”, ily mó don az
„eidetikus va ri á ció” a fi lo zó fia lé nye gé -
nek a le írá sá hoz is hoz zá já rul hat (130.).
Sza bó Lász ló a kép ze let ere jé ben lát le he -
tõ sé get ar ra, hogy az alap igaz sá got ke re sõ
el mé let he lyett a gya kor lat el mé le tét a
hermeneutika és a neopragmatizmus út -
ja in tár ja fel (173.). Ve ress Kár oly egy új
kez det, új ra kez dés le he tõ sé gé rõl be szél a
fi lo zó fia és az eu ró pai egy ség ese té ben,
„va la hány szor Eu ró pa ön ma ga szá má ra a
Má sik ar ca ként tû nik elõ” (258.). Egyed
Pé ter vá la szá ban a meg ha tá ro zat lan ság
el gon do lá sá hoz kell vissza for dul ni „az az -
hogy a dol go kat – leg alább is né ha – úgy
kell ven ni, ahogy ép pen adód nak, mint
fe hér-fe ke te, édes-ke se rû, jó-rossz, nagy-
ki csi, te hát a töb bi do log ról csak ha tá ro -
zat la nul né ze lõd ni, a dol go kat in kább
eset le ges és akcidens, kon tin gens jel le gû -
ek nek lát ni, ha tá ro zat lan sá ga i kat sok kal
in kább fi gye lem be ven ni, mint meg ha tá -
ro zott sá gu kat” (98.). Ez a fel ve tés ugyan -
ak kor az egy más mel lett lé te zõ fi lo zó fi ák
igaz sá ga i nak a plu ra li tá sát je len ti.  

Ko vács Bar na

téka
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REF LE XI ÓK 
A DI GI TÁ LIS ZE NE KUL TÚ RÁ RÓL
Batta Bar na bás (szerk.): Mé di um, Hang, Esz té ti ka –
Ze ne i ség a mediális tech no ló gi ák ko rá ban

A klasszi kus ze ne ter ré nu má ról, az itt
szer zett ze ne tu do má nyi, ze ne esz té ti kai
ta pasz ta la ta im bir to ká ban (ta risz nyám -
ban a classic ha mu ban sült po gá csa ze nei
össze te võ i vel) ko moly in tel lek tu á lis ex pe -
dí ci ó ra hí vott a Mé di um, Hang, Esz té ti ka
cí mû ta nul mány kö tet. Nem tel je sen ide -
gen szá mom ra a di gi tá lis ze ne vi lá ga, ám
iga zán jár tas nak sem ne vez ném ma gam,
et tõl füg get le nül fel tet tem az usb-kábel
szem üve get, amit a le mez ját szó tû vel rög -

zít ve a fü lem fe lé irá nyí tot tam, és ha lán -
té kom nál meg nyom tam a playgombot.

Ha ma ro san vi lá gos sá vált szá mom ra,
hogy jár tas sá gom eb ben a té má ban cse ké -
lyebb, mint gon dol tam. Nem is me rem a
szak ter mi no ló gi át, nem is me rem a szoft -
ve re ket, a tech ni ká kat, a tren de ket, a mû -
fa jo kat, a stí lu so kat, a le mez lo va sok ról
nem is be szél ve. Mind ezt be pó to lan dó,
netlabel-szörfre ad tam fe jem, amit nem ré -
gi ben be szer zett hang fa la im na gyon kel le -
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me sen re a gál tak le. Tet szett, amit hal lok:
han gok, za jok, rit mu sok, hang szí nek, tex -
tú rák po li fó ni á ja iz gal ma san há lóz ta be
szo bám fa la it. És tet szett, amit ol va sok.

Há lás öröm mel nyug táz tam, hogy
nem „tisz táz ni” kí ván ja ol va sói elõtt a kü -
lön bö zõ stí lu sok és mû faj ok tu laj don sá -
ga it, je len tõ sé gét, ha nem fel vet, ki emel,
kö rül ír és je lez, axi ó mák meg fo gal ma zá -
sát mel lõz ve. Pi he nõ stá ci ó im a kü lön bö -
zõ intra- vagy ext ra ze nei fo gal mak de fi ní -
ci ói vol tak, me lyek kon temp la tív jel le -
gük nél fog va ér de kes sé, szó ra koz ta tó vá
tet ték a kö te tet.

A ta nul mány kö tet szer kesz tõ je, Batta
Bar na bás elõ sza vá ban szem lé let be li vál -
tást je lez. Cím vá lasz tá sát ma gya ráz va a
ze ne el mé le ti és gya kor la ti te rü le tén fel lé -
põ vál to zá sok ra utal, je lez ve a fo gal mi
hár mas gaz da sá gi, jo gi, kul tú ra el mé le ti és
esz té ti kai kér dés kö ré nek kör be sé tá lá sát.
Batta az egy sé ges, „egyes szá mú ze ne fo ga -
lom” ha tá ra it tár gyal ja, nem egy eset ben
se gít sé gül hí va a Dahlhaus-Eggebrecht Mi
a ze ne? (Osiris, Bp., 2004) cí mû kö te té ben
sze rep lõ szö ve ge ket. Le het sé ges vá la szok
he lyett (ami ket egyéb ként sem a szer zõk
nem ígér nek, sem az ol va só nem vár) já -
té kos na i vi tás sal rí mel er re a kér dés re a
kö tet (szin te) ne ga tív arany met szés pont -
ján ta lál ha tó mon dat (E. Ferrand és H.
Schellinx ta nul má nya idé zi Cornelius
Cardew-t): „Ami kor ze nét ját szol, te vagy
a ze ne.” (78.)

De mit is kell tud nunk er rõl a di gi ta -
li zált ze ne mû vé szet rõl? Batta töb bek kö -
zött na gyon frap pán san az aláb bi ak ra
hív ja fel a fi gyel met: a hang rög zí tés és -
feldolgozás, in téz ménnyé va ló ala ku lá sa
„de mok ra ti zál ta” a ze nei al ko tást; a tech -
ni kai esz kö zök (szoft ve rek, szekvenszer,
MI DI) bir to ká ban „szin te min den ki” kre -
ál hat; effektprocsesszorok, zaj ge ne rá to -
rok vi lá ga ez, mely ben „ug rás sze rû kul tu -
rá lis és esz té ti kai vál to zá sok” fi gyel he tõk
meg. Ár nyal tabb hoz zá ál lást igé nyel a
notációelmélet kap csán meg fo gal ma zott
pa ra gra fus, akár csak a szer zõ ál tal a „vég -
sõ” klasszi kus ze nei „struk tú ra” kód rend -
sze ré nek meg ha tá ro zá sa. (13.) Fon tos nak
tar tom a szer zõ fel is me ré sét, mi sze rint „a

ha gyo má nyos gon dol ko dás, ami az al ko tó
ne vé hez egy meg ha tá ro zó mû vé szi szem -
lé le tet és egy sé ges mû al ko tás ok so ka sá gát
jel zõ ho ri zon tot pá ro sí tott, má ra meg ha -
la dot tá vált. A di gi tá lis ze nei kul tú rá ban
a szer zõi név már nem a mû vek ha tá rát
jel zõ sze gély le ta po ga tó ja, ami biz to sít ja a
ze nei stí lus bi zo nyos jel lem zõ min tá za ta -
i nak fel tû né sét, ha nem gyak ran sok szí nû
al ko tá sok egész ren ge te gét jel zi, me lye ket
csak ko moly „in tel lek tu á lis erõ fe szí té sek”
mel lett le het egy ka lap alá te rel ni”. (15.)

Ignácz Ádám az ex pe ri men tá lis ze ne
Michael Nyman-féle de fi ní ci ó ját al kal -
maz za az elekt ro ni kus ze ne elõ tör té ne-
t ének be mu ta tá sá hoz. Az elekt ro ni kus ze -
ne „szü le té si dá tu mát” Karlheinz Stock-
hausen egyik esszé jé bõl ve szi át. Mi u tán
tisz táz za az ún. elektronische Musik és a
musique concrète köz ti el té rést, rá mu tat
ar ra, hogy concert de bruit né ven már jó val
az idé zett szü le té si dá tum elõtt elekt ro ni -
kus kí sér le te ket mu tat tak be. Szám ba 
ve szi a 20. szá zad el sõ har ma dá ban szü le -
tett írá sos és szó be li meg nyi lat ko zá so kat,
me lye ket az elekt ro ni kus ze ne kul tú ra ki -
ala ku lá sá hoz ve ze tõ út el sõ fon tos ál lo má -
sa i ként tar ta nak szá mon, majd meg kí sé rel
egy faj ta an to ló gi át össze ál lí ta ni azok kal az
al ko tá sok kal, me lyek nek kom po zí ci ós
vagy esz té ti kai prob lé ma fel ve té sei re le -
ván sak, ami kor di gi tá lis ze né rõl van szó. 

Danczi Csa ba Lász ló a hang ma gas ság
és hang szín kul túr tör té ne té re ref lek tál
írá sá ban. És nem csu pán er re. Iz gal ma san
ír a ze ne és a tár sa da lom struk tú rá já nak
ana ló gi á já ról, a hang ma gas ság sa já tos sá -
ga i ról, han go lá si rend sze rek rõl, a hang -
szín „di men zi ó i ról”, a ze nei tex tú rá ról. A
di gi tá lis for ra da lom ter mé ke Danczi szá -
má ra egy olyan át ala ku ló ze nei pa ra dig -
ma, amely „egy elõ re még lát ha tat lan di -
men zi ók ba tá gul majd”. (52.)

Az E. Ferrand és H. Schellinx tol lá ból
szár ma zó, már em lí tett ta nul mány (Az
elekt ro a kusz ti kus imp ro vi zá ció mint me -
ta nyelv és rög zí tett pont) olyan ter mi nu -
so kat ve zet be az elem zés ben, mint: ski-
zofónia, szkizmogenezis, poszt ze ne,
hang kör nye zet (soundscape). Ezek mel -
lett olyan szin tag má kat hasz nál, mint:112
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rög zí tett referenciális hang, abszt rak ci ós
ak tus, loopalapú al ko tás, a hang nem-ref-
erencialitása, dekontextualizálása, adott
mé di um szonicitása, sza bad ze ne,
metazene, poszt mo dern ze nei ál la pot, 
in tu i tív ze ne. 

Batta Bar na bás Hang(minta) – Kul tu -
rá lis for du lat – Tech&Bass. Az elekt ro ni kus
ze nei evo lú ció vizs gá la tá nak mar gó já ra
cím mel a kor társ elekt ro ni kus (tánc-) ze -
nei evo lú ció el mé let tel kap cso la tos vizs -
gá la ta it oszt ja meg az ol va só val. A to váb -
bi el mél ke dé sek re a ze ne esz té ti ka, mé -
dia el mé let és kul tú ra el mé let te rü le te it
össze fo gó egy sé ges pers pek tí vát ajánl ja. 

Két ta nul mány ban is ol vas ha tunk a
hang, a hor do zó és a le ját szó egy más hoz
va ló vi szo nyá ról, a dizájnkultúra ku ta tá -
sa i ról, el mé le ti ho ri zont ja i ról (Mi hály Ka -
mil la: Ál cáz ni ta nul a for ma ter ve zõ? A
hang le ját szó be ren de zé sek tör té ne te a
designer szem szö gé bõl és Markó Bar ba ra:
Az iPod be vo nul a szen tély be. Az ana lóg-
di gi tá lis vál tás dizájnelméleti ho ri zont jai).

John Chowning írá sá ban két kér dés -
kört tár gyal: a hal ló rend szer ér zé keny sé -
gét, va la mint a hal lás pers pek tí va ter mé -
sze tét ku tat ja. Ér de kes a hal ló-, il let ve a
kog ni tív rend szer esz té ti kai el uta sí tá sá -
nak gya kor la tá ról szó ló passzus.

Ko vács Ba lázs a hal lás pszi cho ló gi ai
és fe no me no ló gi ai ku ta tá sa i ról, a hal lás -
kul tú rá ról ír. A hal lás és hall ga tás kü -
lönb sé ge it tag lal ja: „a pszichoakusztika és
a ze nei pszi cho ló gia az el vá rá sok kal te li
hal lást, a fe no me no ló gia a hal lás tár gyá -
nak ke re sé sét, a kom mu ni ká ció pe dig ter -
mé sze te sen a csend ben lé tet azo no sít ja a
hall ga tás sal (ér tel mez het jük-e au di tív
mó don Wittgenstein ki je len té sét is:
»amirõl nem le het be szél ni, ar ról hall gat -
ni kell«?)” (172.). Rop pant ér de kes meg lá -
tá sa it él ve zet ol vas ni. 

Fran cis co López A szín pad el len cí mû
szö ve gé bõl ki de rül el kö te le zett sé ge a hang -
zó anyag mé di um ként va ló fel mu ta tá sa
iránt. A szín pad meg je le né si for má já nak
el tün te té se mel lett fog lal ál lást, úgy gon -
dol ja, hogy így egé szen új ze nei él mény ben
ré sze sül ne a hall ga tó. „A mai elekt ro ni kus
ze ne gya kor la tá nak egyik leg jobb vagy leg -

fon to sabb jel leg ze tes sé ge (kü lö nö sen a 80-
as és 90-es évek ben le zaj lott esz té ti kai és
tech no ló gi ai fel sza ba du lást kö ve tõ en) a
hang sze res tu dás kö ve tel mé nyé nek ha tá ro -
zott, szin te tel jes hi á nya. En nek két fõ oka
van: (1) az elekt ro ni kus hang szer ma nap -
ság „tes tet len” for má ja (vál to za tos elekt ro -
ni kus mo du lok min den fé le kom bi ná ci ó ja,
szoft ve res ele mek stb.) foly ton vál to zik, és
(2) a han got lét re ho zó sze mé lyek (va gyis
bár ki, aki han got kí ván lét re hoz ni) gya kor -
la ti lag azon nal hoz zá jut nak min den ilyen
vál to zat hoz. […] Úgy hi szem, a hang szer -
hez szük sé ges tu dás (ha van egy ál ta lán)
nem annyi ra tech ni kai, mint szel le mi jel le -
gû és sze mé lyes. Sok kal in kább, mint a ze -
né lés tör té ne té ben bár mi kor.” (183.). Va ló -
ban, gya ko ri a ze ne ked ve lõk kö ré ben, hogy
a hang szer já ték tech ni kai as pek tu sa mi att
szin te meg tor pan nak és el for dul nak a
klasszi kus ze né tõl, gya kor la ti lag „hoz zá fér -
he tet len nek” ér zik a hang szer ok ta tást. Ám
nem sza bad el fe lej te nünk, hogy elõ adó mû -
vé szek so ra azt vall ja, hogy az elõ adó csu -
pán egy üveg lap, amely át bo csát ja a fényt,
a ze ne szer zõ al ko tá sá nak cso dá ját, így ta -
lán nem itt kell kü lönb sé get ten ni a két ze -
ne kul tú ra kö zött, hi szen mind két eset ben
szel le mi és sze mé lyes jel le gû meg nyil vá -
nu lás ról van szó.

Összeg zés képp el mond ha tó, hogy a
Mé di um, hang, esz té ti ka cí mû ta nul -
mány kö tet ki vá ló ka la uz az elekt ro a kusz -
ti kus és di gi tá lis ze ne vi lá gá hoz. A fi a tal
ma gyar or szá gi ku ta tók és el is mert kül föl -
di szak em be rek köz re mû kö dé sé vel lét re -
jött mun ka a jel zett te rü let tör té ne ti és el -
mé le ti meg kö ze lí té sét vá zol ja fel, ugyan -
ak kor egy kor társ mé dia- és kul tú ra el mé -
le ti né zõ pont men tén a di gi tá lis ze nei ter -
ré num esz té ti kai vo nat ko zá sa it is meg fo -
gal maz za. A gyûj te mény új ka pu kat nyit
a kor társ kul tú rá ról va ló gon dol ko dás ban,
il let ve le he tõ vé te szi a kü lön bö zõ tu do -
mány te rü le te ket át fo gó in ter disz cip li ná -
ris vizs gá la tok elõ moz dí tá sát. Ezen túl -
me nõ en szá mos ér de kes ada lék kal szol -
gál a vi lág vál to zá sa it meg ér te ni kí vá nó
ér dek lõ dõ ol va só és a di gi ta li zált kul tú rá -
ban élõ ze ne ked ve lõ szá má ra is. 

Csá kány Csil la
téka
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Ne vel jünk önál ló, konst ruk tív élet ve ze -
tés re al kal mas sze mé lyi sé ge ket, vall ja a
poszt mo dern ben ér vé nyes nek te kin tett di -
dak ti kai el mé let. Ki, kit, hogyan?… A té ma
konk re ti zá lá sa ne héz kes, vi ta tott és pil la -
nat nyi lag ki dol go zat lan. Nem ez lett vol na
a kez de tek tõl mos ta ná ig az ún. „di dak ti kai
cél” – még ha ke vés bé aka dé mi ai nyel ven
meg fo gal maz va is? Ha pe dig cé lunk ez, mi -
lyen pe da gó gu sok ra van szük ség? Mennyi -
re ér zi át a ma tár sa dal ma azt a fe le lõs sé get,
ami a szak má val jár? Öve zi-e meg be csü lés
a ta nárt, ok ta tót, ne ve lõt?

A fen ti kér dé sek meg vá la szo lá sa
szem pont já ból mér he tet len el té ré sek ész -
lel he tõk ré gi ók, or szá gok sze rint. Ho gyan
fest a hely zet itt hon? „A he do nis ta pe da -
gó gia hí ve va gyok, hi szek ab ban, hogy a
de rû, a nyi tott ság, a ru gal mas ság él vez he -
tõ vé te he ti a fi lo zó fia órát, amely már nem
pusz tán tan óra, ha nem egy kör nye zet,
ahol nincs fe szült ség, min den ki ön ma ga
le het, s a fel ve tett té mák meg moz gat ják
azo kat is, akik mind ed dig kí no san ügyel -
tek ar ra, hogy min den bõl ki von ják ma gu -
kat. […] A gon dol kod ta tás, a sa ját vi lág -
kép ki ala kí tá sá hoz va ló hoz zá já ru lás, a fi -
lo zó fi ai szö ve gek elem zé se ál ta li ön ala kí -
tás kü lön le ges le he tõ ség mind a di ák,
mind a ta nár szá má ra, mi köz ben bi zo -
nyos fo kig el sik kad an nak a táv la ti je len -
tõ sé ge, hogy ki volt Leib niz, és mit je lent
a te le o ló gia. Nyil ván az in for má ció me -
mo ri zá lá sa sok kal ha té ko nyabb le het, ha
a gon do lat, mon da ni va ló már interiori-
zálódott.”1 Kál mán Ung vá ri Kin ga a fi lo -
zó fia ok ta tás idõ sze rû sé gé rõl, le he tõ sé ge i -
rõl írt ta nul má nyá ban vall ja, hogy el le -
het sza kad ni a fron tá lis „anyag le adás tól”,
és le het kö vet ke ze te sen „élet re ne vel ni”,
sze mé lyi ség fej lesz tõ pe da gó gi át mû vel ni.

Az irány zat nem a poszt mo dern ta lál má -
nya. Ko ráb bi vál to za ta i ra jó pél da Szók ra -
tész maieutikája, de en nél jó val kö ze lebb,
a szá zad ele ji di dak ti ká ban is vol tak ilyen
irá nyú tö rek vé sek.

Kont ra György mo nog rá fi á ja egy
olyan pro fesszor élet fi lo zó fi á ját, hi va tás -
tu da tát, mód sze re it tár ja elénk, aki a mai
ok ta tá si in téz mé nyek ben is min den bi -
zonnyal ki emel ke dõ egyé ni ség len ne. A
Ka rá csony Sán dor Mû ve lõ dé si Tár sa ság
és a Gon do lat Ki adó köz re mû kö dé sé vel
lét re jött kö tet 2009-ben má so dik ki adás -
ban ke rült a kö zön ség elé Ka rá csony Sán -
dor, a nagy hí rû pro fesszor cím mel. Kis -
gyer mek ko runk tól va la mennyi ünk nek
fû zõd nek kel le mes és ke vés bé kel le mes
em lé kei ok ta tók hoz, ne ve lõk höz. Rit ka az
olyan ta ní tó, ta nár, pro fesszor, aki rõl szu -
per la tí vusz ok ban be szél ta nít vá nyai
több sé ge és ko rá nak nagy jai egy aránt.
Kont ra György le írá sá ban egy ilyen ta nár
éle té rõl, mun kás sá gá ról, vi lág né ze té rõl
ol vas ha tunk, mind er rõl el sõ kéz bõl. Egy -
ko ri ta nít vá nya vall ar ról a ne ve lõi ha tás -
ról, ame lyet „Sán dor bá csi” gya ko rolt kü -
lön le ges sze mé lyi sé gé vel, gon dol ko dás -
mód já val.

A szer zõ ma ga is pe da gó gu si pá lyát
vá lasz tott, és igye ke zett mes te ré nek gon -
dol ko dás vi lá gá val sa ját ta nít vá nya it is
meg is mer tet ni, an nak el le né re, hogy a
dik ta tú ra ide je alatt Ka rá csony mû vei a
til tó lis tán sze re pel tek. „Kont ra min den
volt egy ki csit: hí võ, hi tet len, szel le mes,
gú nyo ló dó, ál do za tos, sze rény, sze rény te -
len, ko moly, fe cseg ve pre le gá ló és hall ga -
tag, vi lág fi és hát tér be hú zó dó csa pat -
mun kás. Ren ge teg ál lá sa, funk ci ó ja és
dol ga volt, és a mû velt sé ge ki me rít he tet -
len. Kont ra iga zi pe da gó gus volt, an nak
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szü le tett, Ka rá csony Sán dor né ze te i ben
fi a ta lon vol ta kép pen ma gá ra ismert”2 –
ek képp be szél ró la Spiró György. Bu da
Bé la át fo gó me ta fo rá val „mo rá lis eta lon -
ként” tart ja szá mon Kont ra Györgyöt.3

Az ugyan csak nagy hí rû vé lett ta nít -
vány pro fesszo rá ról írott köny ve a je len -
bõl in dul; Ka rá csony Sán dor-dí jat kap -
hat nak olyan ki vá ló ta ní tók, akik mun ká -
juk cél já ul tû zik ki a gyer me kek har mo ni -
kus sze mé lyi ség gé va ló for má lá sát, en nek
szel le mé ben tar tó san te vé keny ked nek. Itt
kap han got Kont ra György szán dé ka a
mo no grá fia meg írá sá val: „A mi mun kánk
– ti. a pe da gó gu so ké – be csü le te ma sem
olyan, mint ami lyen nek len ni ké ne. Jó
len ne, ha ez a könyv leg alább va la mics -
két vál toz tat na raj ta.” A kö vet ke zõ fe je -
zet ben rö vi den ér vel amel lett, hogy mi ért
ér de mes Ka rá csony Sán dor sze mé lyé nek
egy egész köny vet szen tel ni, il let ve meg -
fo gal maz za azo kat a fõ kér dé se ket, me -
lyek re ma gya rá za tot kí ván ad ni a könyv
so rán. A szer zõt „Sán dor bá csi” idõt ál ló
esz méi és kü lö nös nép sze rû sé ge ih let te.
(„Sán dor bá csi ért” vagy ra jon ga ni le he -
tett, vagy erõ sen szem be he lyez ked ni ve -
le, sem mi kép pen nem le he tett vi szont
kö zöm bös nek ma rad ni irán ta.)

A be mu ta tás az élet rajz írás sza bá lya it
kö ve ti, sor ra ve szi a szü lõ fa lu tól a ta nu lá -
son, ka to na sá gon, vi lág há bo rún, hi va tá -
son, te vé keny sé gen át Ka rá csony Sán dor
éle té nek fõbb ál lo má sa it, hang sú lyoz va a
di ák moz gal mak ban, egye sü le tek ben ki -
fej tett mun kát, el idõz ve pe da gó gi ai té má -
jú mû ve i nél. Ez utób bi a kat Kont ra rész le -
te sen ki bont ja, olyan sza bad füg gõ stí lus -
ban, hogy né hol el ha tá rol ha tat lan egy -
más tól ta ní tó és ta nít vány vé le mé nye. Bi -
zo nyí té ka ez an nak, hogy nem tá vol ság -
tar tó és sze mély te len ok ta tó mun kát vég -
zett a „nagy hí rû pro fesszor”, ha nem azo -
no sult a nö ven dék vi lá gá val. Nyelv tan,
ész já rás, iro da lom, vi lág né zet, val lás, tár -
sa dal mi együtt élés, ero ti ka, au to nó mia
te rü le tén szük sé ges tu da tos, ter ve zett,
élet sze rû, diákközeli ne ve lõi te vé keny sé -
get foly tat ni – eme li ki a szer zõ Ka rá -
csony Sán dor esz me rend sze ré nek leg fon -
to sabb össze te võ it. Mind pe da gó gi ai,

mind fi lo zó fi ai, mind pe dig szép iro dal mi
al ko tá sai ugyan azon el vek alá tá masz tá sá -
ra szol gál nak. A ta ní tást „katedrátla-
nítani” kel le ne, a tanár–diák, il let ve a
tananyag–élet tá vol sá got csök ken te ni. A
„meg ér tés zá lo ga a má sik em ber”, a ne ve -
lés pe dig „két em be ri lé lek kö zös funk ció-
 ja: a ne ve lõ ké és a nö ven dé ke ké” – hang -
za nak a pro fesszor ta lán leg gyak rab ban
is mé telt el vei.

A le írást kö ve tõ en az élet mû ér té ke lé -
sé re tesz kí sér le tet a szer zõ. Be vall ja,
hogy ne héz íté le tet mon da ni an nak át fo -
gó vol ta, il let ve az ér tel me zé si ke re tek
szé les ská lá ja mi att is. Kö vet kez te té se vi -
szont szu per la tí vusz ok ban fo gal ma zó dik
meg: egye dül ál ló a meg élt pe da gó gi ai
hely ze tek el mé le ti meg ala po zá sa, a ne ve -
lés tu do mány te rü le te i nek és a ne ve lés
sza ka sza i nak le fe dé se, önál ló, ko ra gon -
dol ko dá sát meg ha la dó, szer ves egy ség gé
for mált rend sze re mi att. Kont ra a meg fo -
gal ma zó dó kri ti kák ra pró bál fel men tést
ad ni töb bek kö zött az zal, hogy Ka rá csony
Sán dor a há bo rú mi att nem jut ha tott hoz -
zá kül föl di szak iro da lom hoz, il let ve
hang sú lyoz za, hogy az élet mû vet a ko ra -
be li szem üve gen, a szá má ra ak tu á lis kör -
nye zet ben, vi szony rend szer ben le het sé -
ges ér té kel ni. 

Az ér té ke lést az ed dig fel so ra koz ta -
tott, mû vek sze rint rend sze re zett esz mék
át struk tu rá lá sa kö ve ti. Pszi cho ló gi ai, lo -
gi kai, fi lo zó fi ai, pe da gó gi ai disz cip li ná ris
egy sé gek ben fo gal ma zód nak új ra a pro -
fesszor meg lá tá sai. Ér zé kel he tõ Kont ra 
fo gal ma zá si stí lu sá ban az ob jek ti vi tás ra
va ló tö rek vés, ezt csak he lyen ként és ma -
gya rá zat tal el lát va tö rik meg szub jek ti vi -
tás ról árul ko dó el szó lá sok, nosz tal gi kus
vissza em lé ke zé sek. Er rõl árul ko dik pél -
dá ul a „bölcs pro fesszo runk” meg ne ve zés
mel lett né hány is ko lai él mény fel idé zé se.
Eze ket akár hi te les ség fo ko zó ele mek ként
is szá mon tart hat juk. Át érez he tõ a könyv
lap ja in az a mér he tet len ha tás, ame lyet a
pro fesszor ta nít vá nyá ra gya ko rolt, er rõl
leg fõ képp a meg szó la ló han gok össze mo -
só dá sa árul ko dik, he lyen ként el dönt he -
tet len, hogy mennyi ben az egye nes ka rá -
cso nyi meg lá tás és mennyi ben a ka rá cso -
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nyi esz me Kont ra-fé le le csa pó dá sa kap
han got. Ez ta lán még hang sú lyo sabb bi -
zo nyí té ka a mes ter ha tá sos mód sze ré nek,
mint az exp li cit ki je len té sek.

A jegy ze tek elõtt egy mon da tos ér té ke -
lés ben je lent ke zik a fel vál lalt szub jek ti vi -
tás. „Alap ve tõ”, „kor szak al ko tó” – fo gal -
maz  Kont ra Ka rá csony Sán dor ne ve lés tu -
do má nyi el mé le té rõl, amely sze rint ér zel -
met, aka ra tot, hi tet, élet ér zést ne vel ni
nem le het, eze ket köz vet ve, val lá sos, tu -
do má nyos, mû vé szi, jo gi, tár sa dal mi és
nyel vi te rü le tek mû ve lé sé vel le het csak
meg va ló sí ta ni.

A jegy ze te ket kö ve tõ en kro no lo gi kus
ada tok szem lé je kap he lyet a mo nog rá fi á -
ban. A pro fesszor mû ve i nek ne ve lés tu do -
má nyi té má jú át te kin té se kö vet ke zik mû -
fa ji bon tás ban, majd önál ló ki ad vány ként
meg je lent mû vei, ve le kap cso la tos, ide gen
nyel ven meg je lent ta nul má nyok és élet raj -
zi ada tok. Kö szö net nyil vá ní tás és név mu -
ta tó zár ja a kö vet ke ze tes be mu ta tást.

Pé ter Im re mél tat ja a kö tet hát ol da lán
a ben ne sze rep lõ ket. „A ma gyar ne ve lés
és kul tú ra új ra for má lá sá ért ví vott em ber -
öl tõ nyi küz de lem” tör té ne tét ol vas hat juk
Pé ter Im re sze rint egy „Ka rá csony Sán dor
sze ke rén uta zó tól”.

És hogy mi ért van há bo rú? Ka rá csony
Sán dor A nyolc éves há bo rú ban ír ja: „Há -
bo rú van, hát há bo rú van, mit ta gad juk.
Ki tört az el sõ ta ní tó és ta nít vány leg el sõ
ta lál ko zá sa kor, és tar ta ni fog, míg csak is -
ko la lesz a vi lá gon. Leg fel jebb a ha di esz -
kö zök és a harc mo dor mó do sul nak né ha.

A di ák há bo rú ról az él a di ák tu dat ban,
hogy a ta ná ri kar kezd te. És ez meg le he -
tõ sen va ló szí nû, úgy el sõ látásra.”4 Rend -
jén van ez? – kér dez het nénk. A ka rá cso -
nyi rend szer er re is meg ad ja a vá laszt.
Sze rin te az if jú em ber lét ele me a harc a
fel nõtt vi lág ba va ló be ke rü lé sért, an nak
meg vál toz ta tá sá ért; mû vé sze te ri tu á lis a
ma ga ál tal szen te sí tett ha gyo má nyok kö -
ve té se szem pont já ból; tu do má nya dog -
ma ti kus; leg fõbb tár sa vi ta part ne re; tár sas
éle te – az ugyan ab ban a sö rö zõ ben,
ugyan az zal a tár sa ság gal, ugyan an nál az
asz tal nál – li tur gi kus; hi te pe dig a kétely.5

Ka rá csony Sán dor négy ta ná csa a csa ta -
bárd el ásá sá ra irá nyul: ne mu száj ból és
ne va kon ta nít sunk/ta nul junk, fel ap róz -
va, de nem el ap róz va, az élet tel össze füg -
gés ben és az egyé ni mód sze rek al kal ma -
zá sá val. Ma gya rá zat ra szük ség van, de
„olyan ra, amely min den el mé le ti sal lang
nél kül, a ma ga hét köz na pi sá gá ban, hogy
úgy mond jam: le mez te le nít ve ál lít ja
elénk a dolgot”6 – jel lem zi Szil ágyi N.
Sán dor a Ka rá csony Sán dor-fé le fogalom-
meghatározási mó dot. 

Lát ha tó, hogy a Kont ra György ál tal
be mu ta tott pe da gó gus rit ka sze mé lyi ség a
szak má ban, em ber is me ret ét, ta pasz ta la ta -
it, el ve it pe dig a kor sze rû ne ve lés tu do -
mány is jog gal meg fon tol hat ja. Kont ra
György köny ve nem csak az élet rajz ok
ked ve lõ i nek le het te hát hasz nos ol vas -
mány, ha nem a ne ve lé si fo lya mat va la -
mennyi sze rep lõ jé nek.

Ma da ras Szi dó nia
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Ba lázs La jos leg újabb könyve az em-
 be ri élet ri tu á lis for du ló i nak, a szü le tés -
nek, a há zas ság nak és a ha lál nak rend kí -
vü li mély sé gû be mu ta tá sa után1 a vá lasz -
tott kö zös ség, Csíkszentdomokos sze xu á -
lis kul tú rá já val is mer tet meg. S aho gyan
az elõ zõ kö te tek sem csu pán a nép rajz
iránt ér dek lõ dõk szá má ra je lent het tek 
iz gal mas, hellyel-köz zel fel ka va ró ol vas -
mányt, de azok szá má ra is, akik a tár sa -
dal mi fo lya ma tok mély áram la tai iránt 
ér dek lõd nek, az új, ter je del mé ben is le -
nyû gö zõ kö tet sem pusz tán a nép rajz
szem pont já ból ér de kes. Leg alább ak ko ra
ha szon nal for gat hat ják szo ci o ló gu sok,
kultúrfilozófusok, iro dal má rok, sze xo ló -
gu sok, tör té né szek s nem utol só sor ban a
sze xu a li tás iránt ér dek lõ dõ nagy kö zön -
ség, az az gya kor la ti lag min den ki.

Ba lázs La jos már a be ve ze tõ ben hang -
sú lyo san ki eme li, hogy köny vé nek tár gya
nem annyi ra a pa rasz ti sze xu a li tás, mint
in kább an nak kul tú rá ja. Az ál ta la be mu -
ta tott csíkszentdomokosi kul tú ra pe dig
több szem pont ból is hang sú lyo san sa já -
tos, nem csu pán a ma gyar, a szé kely s
ezen be lül a csí ki kul tú ra sa já tos sá ga it
mu tat ja, de az utób bi hoz vi szo nyít va is
szá mos sa já tos je gyet vo nul tat fel. 

S e kul tú rát a szer zõ is mét csak sa já -
tos – a tér és az idõ di na mi ká ja ál tal meg -
ha tá ro zott – fo lya mat jel le gé ben áb rá zol ja.
A kol lek ti vi zá lás és ipa ro sí tás (Balánbánya
kö zel sé ge), majd az ún. szo ci a liz mus össze -
om lá sa, az összmagyar, majd (a té vé nek kö -
szön he tõ en) az eu ró pai, sõt glo bá lis fo lya -
ma tok ba va ló be kap cso ló dás ugyan is olyan
érint ke zé si fe lü le te ket te rem tet tek, me lyek a
pa rasz ti kul tú ra ha gyo mány vi lá gá ban is
szem be öt lõ, sok szor a szó szo ros ér tel mé -
ben meg hök ken tõ vál to zá so kat ge ne rál tak. 

Igaz, Ba lázs La jos elem zé sei és a
könyv ben be mu ta tott ha tal mas tény -
anyag azt is bi zo nyít ja, hogy e vál to zá sok
alap ja to vább ra is a né pi kul tú ra, a kí vül -
rõl jö võ ha tá sok eb be épül nek be, ezt gaz -
da gít ják.

A szer zõ nem szen tel kü lön fe je ze tet
a kul tú ra fo gal má nak, ide vo nat ko zó meg -
jegy zé sei azon ban fél re ért he tet le nül ar ra
val la nak, hogy vizs gá ló dá sa i nak hát te ré -
ben rend kí vül ár nyalt, bár job bá ra in tu i -
tív kul tú ra fel fo gás rej lik. Ma ga is, akár -
csak a nyu gat-eu ró pai kul tú ra tu do mány
kor társ szak em be rei, a kul tú rát va la mi fé -
le köz tes vi lág ként (szá mí tás tech ni kai ki -
fe je zés sel interface) gya nánt ér tel me zi.
Wilhelm von Hum boldt hoz ha son ló an,
aki már a 19. szá zad ban úgy vél te, hogy a
nyelv és az er re épü lõ tá gab ban ér tel me -
zett kul tú ra ön ma gá ban is egy sa já tos „vi -
lág lá tás” ki fe je zõ dé se. Az így lét re jött vi -
lág kép ver hi dat az egyé ni és a kö zös sé gi
tu dat, il let ve a ter mé sze ti és a tár sa dal mi
va ló ság kö zött. Az utób bi ak hoz ugyan is
nem le het köz vet len hoz zá fé ré sünk.
Annyi ban lé tez nek, amennyi ben az em -
be ri (vagy ál la ti) el me ál tal konst ru ált
kör nye zet té vál nak. Az em ber ese té ben a
vi lág te rem tés e fo lya ma tá ban az anya -
nyelv nek jut a leg fon to sabb sze rep. A
nyelv, mely ben szo ci a li zá lód tunk, mély -
re ha tó an meg ha tá roz za azt a vi lág ké pet
is, mely tár sa dal mi lé tünk alap ja.

En nek a meg ál la pí tás nak a két ség te -
len igaz sá gát azon ban a modernitás –
gyak ran egy más nak is el lent mon dó –
irány za tai gyak ran szél sõ sé ges túl zá so kig
fe szí tet ték, a bé csi kör nyelv fi lo zó fi á ját
radikalizáló Wittgenstein, il let ve a Nietz -
sché re vissza nyú ló poszt mo dern fi lo zó fia
a té telt a nyelv be va ló be zárt ság dokt rí ná - téka
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já vá me re ví tet te. Nyelv já té ka ink, il let ve
vi lág konst ruk ci ó ink azon ban nem au to -
nóm kép zõd mé nyek, amint ar ra a kor társ
Karl Eibl rámutat,2 a tár sa dal mi gya kor lat
foly to nos el len õr zé se alatt áll nak. Az
egyé ni és a tár sa dal mi cse lek vés, il let ve a
kü lön bö zõ nyel vek ál tal meg je le ní tett
köz tes vi lá gok köl csön ha tá sa vi lá ga in kat
fo lya ma to san mó do sít ják, a – kép ze let
szint jén min dig le het sé ges – fan taz ma gó -
ri á kat ki ik tat ják a szó tár gyi ér tel mé ben
le het sé ges vi lá gok so rá ból, be le ért ve a
nyel vi ere de tû e ket is. 

A köz tes vi lág ter mi nus nagy elõ nye,
hogy vi lá go san utal rá: e vi lá gok két egy -
más sal köl csön ha tás ban ál ló té nye zõ, egy -
részt az evo lú ció ál tal lét re ho zott em be ri
tu dat s az ál ta la mû köd te tett egyé ni és cso-
port„nyelvek”, más részt a foly ton vál to zó,
de a kül vi lág tól (Umwelt) is megkü-lön-
böztetendõ kör nye zet (Umgebung) erõ te -
ré ben jön nek lét re. A köz tes vi lá gok funk -
ci ó ja ép pen az, hogy eze ket az ele me ket
össze han gol ják. A tu da tos cse lek vés fo lya -
ma tá ban nem annyi ra a ter mé sze tet és a
tár sa dal mat, mint in kább – az ezek rõl al -
ko tott el kép ze lé se in ket is fel öle lõ – köz tes -
vi lá ga in kat ala kít juk. Van nak ese tek, ami -
kor e köz tes vi lá gok leg konk ré tabb, leg in -
kább „va ló ság-kö ze li”, mert je len té keny
rész ben „nyel ven tú li” as pek tu sa i ra re a gá -
lunk, ez tör té nik a ref lex te vé keny ség so -
rán. A ref le xek azon ban messze me nõ en
elég te le nek ah hoz, hogy a tár sa dal mi lét
bo nyo lult össze füg gés rend sze ré ben adek -
vát mó don el iga zít sa nak. Az ösz tön és a
cse lek vés közt tá ton gó hi á tust ép pen a
nyel vi leg köz ve tí tett köz tes vi lá gok nak kell
be töl te ni ük. 

Ezek a vi lá gok azon ban nem ki zá ró -
lag nyel vi ter mé sze tû ek. Nyil ván va ló,
hogy a be szél ni nem tu dó ál la tok nak is
van nak „vi lá ga ik”. Az ösz tö nök az õ ese -
tük ben is csu pán szük sé ges, de nem elég -
sé ges fel tét elei a lé te zés nek, ah hoz, hogy
ha té ko nyan mû köd hes se nek, egy – kez -
det le ge ses sé gük el le né re is – nél kü löz he -
tet len köz tes vi lág ba kell in teg rá lód ni uk. 

Ba lázs La jos eze ket az igaz sá go kat,
anél kül hogy hi vat koz na rá juk, el mé le ti
meg fon to lá sok és mély in ter júk tö me gé vel

bi zo nyít ja. Pa raszt asszo nyai és pa raszt -
em be rei nyil ván va ló an né pi kul tú rá juk
szem üve gén át lát ják a vi lá got. Ez a szem -
üveg azon ban ma ga is fo lya ma to san vál -
to zik. S a szer zõ a né pi ha gyo má nyok
irán ti tisz te let da cá ra sem tor pan meg a
vál to zá sok elõtt, nem tö rek szik ar ra, hogy
tár gyát – a (ma már job bá ra „egy ko ri”) né -
pi kul tú rát – a mind erõ tel jes eb ben glo ba -
li zá ló dó köz tes vi lá gok ha tá sa i tól el szi ge -
tel je. In ter jú ala nyai nem csak az antibébi
tab let ták ról, a por nó la pok ról és a szex fil -
mek rõl be szél nek, de az in ter jú szö ve gek -
ben olyan pa raszt asszony is akad, aki
gye re kei ál tal be szer zett vib rá tor ral éde sí -
ti az öreg ko ri évek ma gá nyát.

A vi lág és ben ne a né pi kul tú ra nem -
csak moz gás ban van, de a vál to zá sok
tem pó ja jól ér zé kel he tõ en gyor sul is. Így
az tán a szer zõ is ar ra kény sze rül, hogy a
ha gyo má nyos ér te lem ben vett nép raj zi
vizs gá lat mód szer ta nát egyéb tár sa da -
lom tu do mány ok vizs gá la ti mód sze re i hez
kö ze lít se. Kér dé sei szin te ki vé tel nél kül
szo ci o ló gi ai fel mé ré sek kér dõ íve in is sze -
re pel het né nek. Az azon ban, ami az in ter -
jú szö ve ge ket a nép rajz és a szo ci o ló gia
szfé rá ján túl is iz gal mas sá te szi, az a kér -
de zõ, il let ve az in ter jú szö ve ge ket új ra ol -
va só, meg szer kesz tõ szer zõ (Ba lázs La jos
ese té ben ez utób bi mi nõ ség is egy rend kí -
vül össze tett sze rep) ki vé te les nyel vi ér -
zé keny sé ge, úgy is mond hat nám, nyel vi
fan tá zi á ja. Ez utób bi te szi le he tõ vé szá -
má ra, hogy a sa já tos nép nyel vi for du la -
tok ra, a vizs gált kul tu rá lis uni ver zum
nem sej tett mély ré te ge i be vi lá gí tó nyel vi
re mek lé sek re ne csak fel fi gyel jen, de ér -
tel mez ze is õket. (Meg fi gye lé se i nek ered -
mé nye it egyéb ként egy a kö tet hez mel lé -
kelt szó jegy zék ben is egy be gyûj ti.) 

A szö ve gek azon ban az iro dal már ér -
dek lõ dé sé re sem csu pán ezek mi att a
nyel vi re mek lé sek mi att tart hat nak szá -
mot, ha nem azért is, mert a pa rasz ti kö -
zös ség sze rel mi és há zas élet ének re mek -
be sza bott narratíváival is szol gál nak. Egy
re gény író, szo ci o ló gus, tör té nész, sze xo -
ló gus, jo gász, pe da gó gus (s a sort hosszan
foly tat hat nók) szá má ra a könyv ki me rít -
he tet len arany bá nyá nak te kint he tõ. S az118
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em ber el töp reng, mi re ked he tett még
(hely hí ján) a ku ta tó tarsolyában…   

A kul tú ra prob lé má já nak sa já tos meg -
kö ze lí té sei fõ ként a fi lo zó fi ai me di tá ció
szá má ra kí nál hat nak pro vo ka tív nyers -
anya got. Ba lázs La jos kom men tár jai és in -
ter jú szö ve gei az el mé let iránt is ér dek lõ dõ
ol va sót min de nek elõtt az egye te mes ség és
a sa já tos ság kér dés kö ré nek to vább gon do -
lá sá ra kény sze rít he tik. A szer zõ ugyan is
eb ben a vo nat ko zás ban sem en ged az
újabb ke le tû di va tok nak, ra gasz ko dik a
vizs gált anyag ál tal imp li kált kon zek ven -
ci ák hoz. Az, hogy a sa já to sat és az egye te -
me set nem ál lít hat ja szem be egy más sal,
tár gyá nak ter mé sze té bõl is kö vet ke zik.
Azok a mély fú rás ok ugyan is, me lye ket
egyet len fa lu kö zös ség kul tú rá já ban vé gez
(mely nek egyéb ként az ér tel me zés hez el -
en ged he tet len szö veg hát tér ként a mo nog -
rá fi á ját is meg ír ja), egy olyan egye te mes -
ség ké pét raj zol ják ki – ép pen a fel szín re
ho zott anyag rend kí vü li vál to za tos sá ga és
té ma gaz dag sá ga ré vén – mely re má sok
más kul tú rák ha son ló an mély vizs gá la ta
so rán buk kan tak és buk kan nak rá.

A sze xu a li tás, a sze re lem, a há zas élet
egye te mes és sa já tos vo ná sa i nak szi mul -
tán ér vé nye sü lé sét leg több ször nem is a
szer zõ nek (il let ve az in ter jú ké szí tõ nek)
kell tematizálnia. Meg te szik azt ma guk az
in ter jú ala nyok is. A fa lu kö zös ség tag ja i -
nak kü lön bö zõ sé ge, a sze mé lyi al ka tok
sok fé le sé ge a mély in ter júk foly to no san
vissza té rõ té má ja. A fér fi ak és nõk mind -
egyi ke a ma ga mód ján éli meg a sze xu a li -
tás, a sze re lem és a há zas élet prob lé má it.
Bi o ló gi ai, pszi chi kai és élet ko ri vo nat ko -
zás ban is óri á si a szó rás. Egy do log ban
azon ban nin csen kü lönb ség: a há rom kér -
dés kör mind annyi uk éle té nek köz pon ti
prob lé má ja. (Mert hogy a kö zös ség egé -
szé nek éle té ben tölt be lét fon tos sá gú sze -
re pet.) És ami kor nem ké pes az zá vál ni,
épp emi att kell az zá vál nia.

A negativitás a sze xu a li tás kul tú rá já -
ban egyéb ként is meg ha tá ro zó sze re pet
ját szik. A sze xu a li tás ra vo nat ko zó dis kur -
zust ta buk bo nyo lult rend sze re kor lá toz -
za. Ez a ta bu rend szer a ka to li kus egy ház
ti lal mai mi att Csíkszentdomokoson ki vé -

te le sen erõs, bár az ér zé ki ség tõl va ló el -
zár kó zást té ve dés vol na pusz tán a ka to li -
ciz mus ra szû kí te ni, gye rek ko rom er dõ vi -
dé ki él mény vi lá ga azt lát szik bi zo nyí ta ni,
hogy ez a faj ta „sze mér mes ség” a Szé kely -
föld re for má tus kö zös sé ge i re is épp oly
jel lem zõ. A do log hát te ré ben olyan, a szé -
kely ség egé szé re ér vé nyes vo ná so kat gya -
nít ha tunk, me lyek a ma gyar, il let ve ro -
mán pa rasz ti kul tú rák egyéb vál to za ta i -
nak vo nat ko zá sá ban is túl haj tot tak nak
tûn het nek. Fõ ként ami a test hez va ló vi -
szonyt il le ti. De az is egy ér tel mû en ki de -
rül, hogy a ta bu rend szer nek meg ha tá ro zó
sze re pe van ab ban, hogy a sze xu a li tás
von ze re jét mint az utód nem zés fõ moz ga -
tó ru gó ját a kö zös ség fo lya ma to san ma gas
szin ten tart has sa, hi szen köz is mert (s a
té telt a – visszá já ról – poszt mo dern sza -
ba dos ság rom bo ló ha tá sa is jól ér zé kel he -
tõ en iga zol ja) a ter mé sze tes ösz tö nök ha -
té kony sá gát és a sze rel mi ér zés in ten zi tá -
sát, sõt a sze rel mi gyö nyör bi o ló gi ai-pszi -
chi kai mély sé gét a til tott gyü mölcs mo tí -
vu ma je len té ke nyen meg nö vel he ti. (Egé -
szen bi zo nyo san nem vé let len, hogy a
szé kely ség egé szen a leg utób bi idõ kig a
ma gyar nép kö zös ség egyik leg sza po rább
ágá nak szá mít ha tott.) 

A kö tet egyik leg ér de ke sebb para-
doxona, hogy azok nak az asszo nyok nak
az ese té ben, akik tel jes ér té kû sze xu á lis
éle tet él nek, a sze rel mi élet aka dá lyai, a
nem ze dé kek egy más ra zsú folt sá ga, a szü -
lõk nek a gye re kek kel és a nagy szü lõk kel
va ló szo ros (és fõ ként tél idõ ben) egyet len
szo bá ra kor lá to zó dó együtt élé se sem vál -
hat a sze rel mi gyö nyör le gyõz he tet len
aka dá lyá vá. Igaz, az in ter jú ala nyok és a
szer zõ a ne ga tív ha tá so kat sem hall gat ják
el. A nõk kö zel fe le nem is me ri az or gaz -
must. Mind azo nál tal ez az arány nem tû -
nik rend ha gyó nak, nagy já ból egy be esik
az eman ci pá ló dott tár sa dal mak sze xo ló -
gi ai iro da lom ból is mert ada ta i val. 

A kö tet a fér fi-nõ vi szony aszim met ri -
kus vo ná sa i nak a fel tá rá sá val is el gon dol -
kod tat hat ja ol va só ját. Az adott kul tú rá -
ban a fér fi do mi nan cia egy ér tel mû. De az
is nyil ván va ló, hogy a bol dog há zas ság -
ban élõ fér fi ak és nõk az egy más irán ti
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meg be csü lést, a köl csö nös gyön géd sé get
és ra gasz ko dást tart ják élet ide ál nak. Ér -
de mes vol na a tör té ne ti et nog rá fia mód -
sze re i vel ala po sab ban utá na jár ni, hogy a
fér fi do mi nan cia mennyi ben ér tel mez he -
tõ az új ko ri tár sa dal mak mind hang sú lyo -
sab ban egyed ural ko dó vá vá ló ra ci o na liz -
mu sá nak, a nõi prin cí pi um fo ko za tos ki -
szo ru lá sá nak, a ter mé sze ti és a tár sa dal -
mi vi lág ha szon el vû ki sa já tí tá sá nak, a
mo dern ér te lem ben vett bir tok lás nak a
kö vet kez mé nye ként és mennyi ben a ke -
let-kö zép-eu ró pai pa rasz ti tár sa dal mak
inherens sa já tos sá ga ként. 

Egy vo nat ko zás ban azon ban a szak iro -
dal mat ala po sab ban is me rõ ol va só nak ki -
fe je zett hi ány ér ze te is tá mad hat. A szer zõ
Michel Foucault-ra több ször is hi vat ko zik
a könyv ben, a ne mi sze re pek diszkurzív
jel le gé vel kap cso la tos foucault-i hipoté-
ziseket3 azon ban saj nos nem pró bál ja
szem be sí te ni a pa rasz ti kul tú ra té nye i vel.
Foucault-nak ama té te le, mi sze rint a ne -
mi sze re pek nem annyi ra bi o ló gi a i lag
meg ala po zot tak, mint in kább a ne mi ség re
vo nat ko zó dis kur zu sok ter mé kei, nem -
csak köz is mert, de a tá jé ko zott ság ra tö -
rek võ ér tel mi sé gi ek kö ré ben ma nap ság
meg kér dõ je lez he tet len dog má nak is szá -
mít. Ér de mes lett vol na utá na jár ni, hogy
a ne mek kö zöt ti ha tá rok – bi zo nyos mér -
té kig két ség te len – át jár ha tó sá ga (ne mi
sze re pek szá mos né pi kul tú rá ban is elõ -
for du ló cse ré je), mi lyen mér ték ben bi o ló -
gi a i lag meg ha tá ro zott és mi lyen mér ték -
ben va ló ban kul tú ra füg gõ. Az az az át jár -
ha tó ság ese tei a szé kely kö zös sé gek szo -
kás rend jé nek pers pek tí vá já ban, mennyi -
ben te kint he tõ ek pe ri fé ri kus nak és
mennyi ben lé nye gi nek? Az em ber zsi ge ri
s ezért a kul tu rá lis té nye zõk ál tal gya kor -
la ti lag sza ba don mo del lál ha tó két ne mû -
sé gé re vo nat ko zó hi po té zis tel jes egé szé -
ben kí vül ma rad a szer zõ lá tó kö rén. In -
ter jú ala nya i nak vé le ke dé sei mind azo nál -
tal mint ha ar ra en ged né nek kö vet kez tet -
ni, hogy eb ben a kö zös ség ben nem a ha -
gyo má nyos fér fi-nõ sze rep diszkurzív
konst ruk ció, az adott kö zös ség ben nem
ez szo rul diszkurzív meg ala po zás ra, in -
kább a ho mo sze xu a li tás az, mely hez az

in ter jú ala nyok nak – bi o ló gi ai ala pok hi á -
nyá ban – egy sze rû en hi ány zik a dis-
zkurzív fan tá zi á juk. A kér dés kör meg ke -
rü lé sét a ka to li ciz mus homoszexua-litás-
sal kap cso la tos me rev ál lás pont ja 
né mi leg in do kol hat ja, a ve le va ló szem -
be né zés el ma ra dá sa azon ban an nál is za -
va róbb, mert a ho mo sze xu a li tás té ma kö-
r ét a kö tet kü lön al fe je zet ben érin ti, s a
szer zõ egyéb vo nat ko zá sok ban a sze xu a -
li tás kér dés kö ré nek min den ágát-bo gát
káp ráz ta tó bõ ség gel és a tar ta lom jegy zék
ál tal is jel zett jól át gon dolt rend sze res ség -
gel mu tat ja be.

A hi ány ér zet ért azon ban bõ sé ge sen
kár pó tol an nak be mu ta tá sa, hogy
Csíkszentdomokos né pi kul tú rá ja a mind
erõ sebb cent ri fu gá lis ha tá sok da cá ra is
õr zi integratív ere jét. A né pi kul tú ra ál tal
ki ter melt és kar ban tar tott ér té kek má ig
me nõ en olyan kö zös ség for má ló erõ vel
bír nak, me lyet fel te he tõ en a globalizált
tár sa dal mak sem nél kü löz het nek tar tó -
san. A jo gok nak és a kö te les sé gek nek az
az egyen sú lya, mely ezek re a tár sa dal -
mak ra jel lem zõ, a sza bad ság olyan le he -
tõ sé ge it ala poz za meg, me lyek a ne ga tív –
az az min den kö tött ség tõl füg get le ned ni
aka ró – sza bad ság fo ga lom je gyé ben a mo -
dern és a poszt mo dern tár sa dal mak tag jai
szá má ra egy re nyil ván va lób ban el ér he -
tet le nek. A pa rasz ti tár sa dal mak, Csík-
szentdomokos tár sa dal ma is, a po zi tív
sza bad ság ter ré nu mai. A pa raszt em ber
szá má ra a sza bad sá got még ma sem a kö -
zös ség tõl va ló füg get le ne dés, ha nem a
kö zös sé gi lét meg élé se, a pa rasz ti kul tú ra
ér té ke i nek ki tel je sí té se és az ál ta lá no san
el fo ga dott sza bá lyo kat meg sér tõk kel
szem be ni szank ci ók ban va ló rész vé tel je -
len ti. Ez a modernitás szem szö gé bõl tûn -
het er köl csi ter ror nak, és bi zo nyos ese -
tek ben az zá is vál hat, va ló já ban azon ban
a tény le ges sza bad sá got, mert az „elõ zõ
nem ze dé kek éle té ben két sé get ki zá ró an
iga zo ló dott” és ezért meg kér dõ je lez he tet -
len kö zös sé gi ér té kek be va ló be le fe led ke -
zés ott ho nos sá gá nak örö mét je lent he ti.

Ezt a meg ál la pí tást a „szi go rú tu do -
má nyos ság” apos to lai ma nap ság mind
gyak rab ban bé lyeg zik meg a pa rasz ti tár -120
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sa dal mak ide a li zá lá sá nak vád já val. Az
„ön szer ve zõ szé kely fa lú” kép ze te sze rin -
tük me rõ fik ció. És a fenn tar tás lát szó lag
jo gos, hi szen a leg tá vo lab bi múlt ból is
bõ sé ge sen elõ bá nyász ha tó ak el len pél dák.
Min dig akad tak olya nok, akik a kö zös sé -
gi szo kás ren det meg sér tet ték, akik lop -
tak, csal tak, öl tek, pa ráz nál kod tak. Az el -
len pél dák azon ban alig ha le het nek al kal -
ma sak ar ra, hogy az alap ve tõ hi po té zist,
az az a né pi kul tú ra mû kö dõ ké pes sé gé be,
rend fenn tar tó ere jé be ve tett szak mai hi tet
meg in gat has sák. Ha nem let tek vol na
sza bály sér tõk, a szo kás rend nek ma gá nak
sem le he tett vol na ér tel me. Az el len érv
meg fo gal ma zói a mo dern tár sa dal mak
individualisztikus lá tás mód ját ve tí tik vis-
sza – me rõ ben történetietlenül – az ar cha -
i kus tár sa dal mak ra, s az eset le ges sé get, a
nor ma sze gést, a lá za dást ab szo lu ti zál va
pró bál ják ér vény te le ní te ni a szük ség sze -
rût, a sza bá lyo sat, a tör vé nyek ön kén tes
vál la lá sát. A ha tá rok össze mo sá sa, az el -
len té tek meg szün te té se s ez zel min den fé -
le meg kü lön böz te tés le he tet len né té te le
azon ban sú lyos kö vet kez mé nyek kel jár. S
az utób bi ak nem pusz tán el mé le ti ek. A
Nyu gat poszt mo dern és poszt-poszt mo -
dern tár sa dal ma i nak egy re sú lyos bo dó
vál sá gát (min den nor ma és sza bály ön cé -
lú el uta sí tá sát, a manipulatív tech ni ká -
kat, a tár sa dal mi ön szer ve zõ dés ha nyat lá -
sát, a lét ab szur di tá sá nak él mé nyét, az el -
öre ge dést) ép pen a vé let len és szük ség -
sze rû, az egyén és kö zös ség, a sza bá lyos
és sza bály ta lan, ér tel mes és ér tel met len
köz ti meg kü lön böz te tés fel adá sa „ered -
mé nye zi”. 

A szo kás rend ér tel mes sé gé be ve tett
hit a pa rasz ti tár sa dal mak ban ko ránt sem
va la mi fé le kény sze rû „ren det”, mes ter sé -
ges „kon szen zust” ered mé nye zett, ha nem
bi zo nyos tö rek vé sek, gon do la tok, cse le -
ke de tek el vi és gya kor la ti le het sé ges sé gét
te het te az egyén szá má ra is kér dé ses sé.
Az ese tek zö mé ben csí rá já ban el foj tot ta
azo kat a tö rek vé se ket, me lyek a kö zös sé -
gi együtt élés har mó ni á ját meg za var hat -
ták. Eb ben rej lett a kö zös sé gi rend meg -
bíz ha tó sá gá nak és tar tós sá gá nak ma gya -
rá za ta, hi szen a sza bály sér tõ nek ma gá nak

is be kel lett lát nia, el kel lett fo gad nia a
kö zös ség íté le tét, iga zol nia kel lett (gyak -
ran he ted ízig len), hogy a kö zös ség tel jes
ér té kû tag ja ként va ló vissza fo ga dá sa nem
jár töb bé koc ká za tok kal. Ez a rend zárt sá -
ga el le né re is tá gas le he tõ sé ge ket te rem -
tett az ön ki tel je sí tés re. 

Az a kul tú ra ugyan is, mely rõl Ba lázs
La jos (ez út tal a ne mi ség kap csán, de
egyéb kö te te i ben a pa rasz ti lét min den
as pek tu sá ra ki ter je dõ en) be szél, me rõ ben
gya kor la ti jel le gû, s alap ve tõ funk ci ó ja
azok nak az ér té kek nek a fenn tar tá sa és
új ra ter me lé se, me lyek a szó ban for gó kö -
zös sé ge ket funk ci o ná lis és zök ke nõ men -
te sen mû kö dõ köz tes vi lá gok ká te szik. A
nem ze dé kek so rán mû kö dõ ké pes nek bi -
zo nyult kö zös sé gi ér ték ren dek nem csak
gúzs ba kö tik a sze mé lyi sé get (mai szem -
mel nyil ván ezt is te szik), de föl is sza ba -
dít ják. Olyan von zó élet min tá kat kí nál -
nak, me lyek bár ki szá má ra el ér he tõ ek.
Ah hoz, hogy va la ki meg be csü lés re te -
gyen szert, nem kell le gyõz nie, ma ga mö -
gé uta sí ta nia vagy ép pen ség gel ki szo rí ta -
nia má so kat, elég sé ges, ha tö rek vé se it,
élet ve ze té sét a kö zös ség ál tal szen te sí tett
s az em ber kö zi vi szo nyo kat meg bíz ha tó -
an sza bá lyo zó ér ték rend hez iga zít ja. 

Ezt a szer zõ ko ráb bi kö te te i bõl is vi lá -
go san ki ol vas ha tó gon do la tot ma nap ság
olyan nyu ga ti szer zõk fe de zik fel új ra,
mint a né met al kot mány bí ró ság ne ves
tag ja Udo di Fabio, aki Die Kultur der
Freiheit (A sza bad ság kultúrája)4 cí mû
köny vé ben ma ga is ar ra a kö vet kez te tés re
jut, hogy a Nyu gat ko moly ve szély be ke -
rül az ál tal, hogy a hét köz na pi tu da tot a
ne ga tív sza bad ság ha mis esz mé jé nek
ural ma alá hajt ja. Õ is a csa lád ha gyo má -
nyos ér té ke i hez, a há zas tár si tü re lem hez,
a gye rek ál dás ban fel lel he tõ örö mök höz, a
val lás er kölcs alap ve tõ nor má i hoz va ló
vissza té rés ben lát ja az em be ri tár sa dal -
mak jö võ jét. E jö võ ter mé sze te sen már
nem a pa rasz ti tár sa dal ma ké, még csak
nem is azé a pol gá ri a sult vi lá gé, mely ere -
den dõ en ma ga is a pa rasz ti tár sa dal mak
és a nagy vi lág val lá sok er köl csi rend jé re
ala poz ta ön nön kul tú rá ját, ha nem mind -
ezek egy olyan örö kö séé, mely a ra di ká li -
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san meg vál to zott kö rül mé nyek közt vál -
hat ké pes sé az ál ta luk kép vi selt har mó -
nia egy újabb vál to za tát meg te rem te ni.
Más al ter na tí va alig ha le het sé ges. Hi szen
az em be ri tár sa dal mak nagy sze rû tel je sít -
mé nye it a kul tú ra ál tal ki ter melt ér ték vi -
lá gok ala poz ták és to vább ra is csak ezek
ala poz hat ják meg, ezek hí ján a leg cso dá -
la to sabb anya gi és szel le mi tel je sít mé -
nyek is a kul tú ra kö tött sé ge i bõl kez det -
ben má mo ro san, majd mind fá sul tab ban
és meg ke se re det teb ben ki vet kõ zõ em be -
ri ség el len for dul hat nak.

A kö te tet egy rend kí vül iz gal mas nép -
szo kás, az erõ tel je sen sze xu á lis töl te tû
hen ger gõ zés le írá sa zár ja. Ami a leg mé -
lyeb ben ta lán Mi ha il Bahtyin ál tal elem -
zett kar ne vá li kultúra5 egy – sa já to san ál -
lat te nyész tõ né pes ség szo kás rend jé hez
ido mult – vál to za tá nak tû nik. A csa lá dok
köz ti nyil vá nos, bár a kö tet ben meg je le -
ní tett vál to za tá ban csu pán rész le ges part -
ner cse ré re ala po zott szo kás a szi go rú kö -
tött sé gek és gát lá sok rö vid idõ re szó ló ri -
tu á lis fel füg gesz té sé nek rend kí vül ér de -
kes do ku men tu ma, me lyet sok egyéb hez
ha son ló an szin tén a szentdomokosi kö -
zös ség õr zött meg má ig me nõ en. A szo kás

az én gye rek ko rom ban még Er dõ vi dé ken
is élt, igaz, ott már pusz ta gye rek já ték ká
(de ott is a te he ne ket együtt le gel te tõ fi úk
és lá nyok já té ká vá) le fo ko zód va.

A rend nek ugyan is el en ged he tet len
szük sé ge van a ren det len ség re is, hi szen
anél kül ér tel mét ve szí te né. A né pi kul tú -
rá ban le csa pó dott mély böl cses ség re jel -
lem zõ, hogy e kul tú ra a ren det len sé get is
ké pes el len õr zött for má ban, az az rí tus -
ként ön ma gá ba in teg rál ni s ez zel éven te
egy szer sza bad utat en ged ni a rej tett vá -
gyak nak, ösz tö nök nek, a ká osz nak, hogy
az tán an nál él mény sze rûb bé vál has son a
rend ott ho nos sá gá ba va ló vissza té rés. 

S úgy tû nik, ez a fo lya mat idõ rõl idõ re
vi lág tör té nel mi lép ték ben is le ját szó dik –
ma nap ság ép pen ve lünk és kö rü löt tünk. A
kul tú rá ból va ló ki vet kõ zés nek – az an tik vi -
lág al ko nyán egy szer már meg élt – antirítusa
gya nánt. Ba lázs La jos köny ve (köny vei),
meg hök ken tõ en ak tu á li sak: leg alább annyi -
ra szól nak a jö võ rõl, mint a múlt ról. 

Ami per sze csak egyik in do ka an nak,
hogy egy rend sze res el me ki vé te les szak -
mai és szel le mi tel je sít mé nye i nek te kint -
sük õket.

Bí ró Bé la
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KÁN TOR LA JOS AJÁNL JA
Tá vo lod va az ez red for du ló tól, még min dig – vagy egy re in kább (?) – az el múlt szá -

zad fog lal koz tat, amely ben éle tem nagy ré sze telt. Öröm mel fe dez tem te hát fel a fran -
cia Alain Badiou köny vét, már csak mû fa ji sá ga, tár gya lás mód ja mi att is: az egyes fe je -
ze tek (elõ adá sok) min den kö tött ség nek (idõ be li nek, egy más ra épü lés nek, „lo gi ká nak”)
el lent mond va kö ze lí tik meg a 20. szá zad po li ti kai vál to zá sa it, fi lo zó fi ai, iro dal mi, mû -
vé sze ti új don sá ga it. Így ter mé sze tes, így ol vas ha tó a Seuil-nél 2005-ben meg je lent,
most ma gya rul is ki adott „ra di ká lis gon dol ko dó” esz me fut ta tá sa. Amely fel bá to rít ja az
em bert, hogy az em lé kek bõl (uta zá sok ból, ta lál ko zá sok ból) és friss ol vas má nyok ból
pró bál ja össze rak ni ezt a meg ír ha tat la nul sok fé le szá za dot, az er dé lyi, az egye te mes
ma gyar, a szom széd sá gi tör té ne tet meg a na gyon tá vo li nak vélt vi lá go két. Ma már min -
den itt van, kéz kö zel ben, nem csu pán a té vé ben, az interneten, ha nem sa ját köny ves -
pol ca in kon is. A min den ben sok min den más képp mu tat ja ma gát, ide ha za csak úgy,
mint a haj da ni Ju go szlá vi á ban, Cseh szlo vá ki á ban, Szov jet uni ó ban vagy a „gyar ma to -
kon” – ér de mes új ra ta nul ni a vi lá got. Igaz, ez gyak ran nem kel le mes. Nagy já ból er rõl
szól nak azok az újabb köny vek, ame lye ket a Ko runk ol va só i nak aján lok.
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Egy fi lo zó fi ai fo lyó irat in du lá sa nem
más, mint ma té ri á ban re a li zá ló dott ígé -
ret, a 2009-ben meg ala kult Er dé lyi Ma -
gyar Fi lo zó fia Tár sa ság ígé re te. „A Több let
lét re ho zá sát több té nye zõ in do kol ta” – ír -
ja Egyed Pé ter, a lap fe le lõs szer kesz tõ je
az el sõ lap szám Be kö szön tõ jé ben. Az el sõ
és a „leg fon to sabb okot” az az igény je len -
ti, ame lyet az in téz mény ke re te ar ti ku lált:
„az egye te mi ok ta tás és kép zés, ku ta tás
nem ren del ke zett olyan (hor doz ha tó) or -
gá num mal, amely a bo lo gnai rend szer -
ben ki tel je se dett ok ta tá si ver ti kum (alap -
kép zés, mes ter kép zés, dok to ri kép zés)
ala po san meg kö ve telt szak mai fel ada ta it,
az igé nye ket és szük ség le te ket meg tud ta
vol na je le ní te ni.” Má sik tí pu sú igény nek
ne vez he tõ az – ami prog ram adó nak is te -
kint he tõ –, hogy meg kel lett te rem te ni a
meg fe le lõ kö ze get, amely ben pár be széd
in dít ha tó a fi lo zó fia és az egyéb nagy tu -
dat for mák kö zött, mint a tu do má nyok, a
val lás, a po li ti kai és a tár sa dal mi dis kur -
zus. Eb ben az ér te lem ben a Több let imp -
le men tá ló jel le gé vel kell szá mol nunk,
amely ál tal le fed ni kí ván ja a fel so rolt tu -
dat for mák és a fi lo zó fia in ter disz cip li ná -
ris di a ló gu sá ra vo nat ko zó re á lis szük ség -
le te ket, il let ve pó tol ja e di a ló gus hi á nyát. 

E szem pont ok kontextualizálják a
Több let el sõ szá mát, amely a fi lo zó fia ter-
apeutikus funk ci ó já ra hív ja fel a fi gyel -
met, és kí ván ja meg gyö ke rez tet ni azt,
amit Sár kány Pé ter fi lo zó fi ai lé lek gon do -
zás nak ne vez, s ame lyen be lül olyan
szak mák, disz cip lí nák ta lál koz nak, mint
a fi lo zó fia, a lé lek tan és a pszi cho te rá pia.
A lap szám anya ga a Ko lozs vá ron 2009.
má jus 9-én le zaj lott Biz ton sá gos és szét -
esett vi lá gok cí mû kol lok vi um elõ adá sa in
ala pul – mely kol lok vi um cí mét a lap -
szám is vi se li –, il let ve Bruncsák Ist ván
no vem ber 11-i, Vik tor E. Frank ról szó ló

elõ adá sán. A Több let el sõ szá ma az aláb -
bi ta nul má nyo kat fog lal ja ma gá ban: Bor -
sos Sza bolcs: A ku darc ku ta tás perszonál-
filozófiai meg kö ze lí tés ben; Bruncsák Ist -
ván: Az ér te lem kér dés Vik tor E. Frankl fi -
lo zó fi á já ban; Egyed Pé ter: A pá nik vi lá ga;
He gyi Jo han na: A biz ton ság épí tés bel sõ
út jai a re la xá ció se gít sé gé vel; Sár kány 
Pé ter: Be ve ze tés a fi lo zó fi ai lé lek gon do -
zás ba; Ve ress Kár oly: A hermeneutika ter-
apeutikus funk ci ó já ról.

Már az el sõ lap szám tar tal má ból lát -
ha tó vá vá lik, hogy a Több let nem kí ván
„aka dé mi kus” lap len ni, ugyan is a „mi a
fi lo zó fia?” kér dés re sa já to san vá la szol,
meg tart va az aka dé mi ai szín vo na lat, de
el ha tá ro lód va az aka dé mi kus ság tól. A fi -
lo zó fi á nak az an tik vi tás óta el fe le dett, ám
igen re le váns as pek tu sá ra hív ja fel a fi -
gyel met. És pe dig ar ra, hogy a fi lo zó fia
nem csak va la mi el vont, el vo nat koz ta tott
disz cip lí na a tu do má nyok kö zött, ha nem
szer ve sen részt vesz az em be ri lét konk rét
szi tu á ci ó i ban; rö vi den: a fi lo zó fia gya kor -
la ti. Olyan kulcs sza vak ke rül nek fó kusz -
pont ba, mint élet böl cses ség, élet mû vé -
szet, ta nács adás. Vé le mé nyem sze rint ez
utób bi az, amely át fog ja a ta nul má nyok
szokszínûségét. Hi szen a ku darc ku ta tás -
ban is lé nye ges sze re pet kap, a pá nik vi -
lá gá nak le írá sá ban is meg ta lál ha tó a
dialogikus jel leg, de leg in kább a te rá pi ák -
ban, a fi lo zó fi ai lé lek gon do zás ban jut 
ér vény re, to váb bá ily mó don a herme-
neutika is prak ti kus je len tõ ség re tesz
szert. Vi szont a ta nács adás nak, a ba rá ti
épí tõ be szél ge tés nek – ami a logoterápia
lé nye ge ként fel mu tat ha tó – lé te zik egy
igen mély mo rál fi lo zó fi ai di men zi ó ja is,
mely szem pon tot a lap szám nem jut tat ja
ér vény re. 

Egy ilyen tí pu sú dis kur zus nak két út -
ja le het sé ges, aho gyan ez Sár kány Pé ter124
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ta nul má nyá ban meg je le ní tõ dik: az el sõ
út a konk rét szi tu á ci ó ban meg élt böl cses -
ség sze re te te, az élet böl cses ség/élet mû vé -
szet vá lasz tá sa mint ve zér elv, amely sze -
rint élünk – ide kap cso ló dik a fi lo zó fia 
ta nács adói, terapeutikus vo nat ko zá sa.
Kér dé se az eti ka ha gyo má nyos kér dé se:
„ho gyan él jek?” A má so dik le he tõ ség az,
hogy a „fi lo zó fia és élet böl cses ség össze -
füg gé se it a tu do má nyo san mû velt fi lo zó -
fia tár gyá vá te szi”.

Míg a Több let el sõ lap szá ma ezt az in -
ter disz cip li ná ris imp le men tá ci ót va ló sít -
ja meg (meg jegy zen dõ, hogy a ne gye dik
lap szám lesz még ugyan ilyen jel le gû,
Gyer mek fi lo zó fia cím mel), ad dig a má so -
dik és har ma dik az in téz mé nyi ol da lon
je lent ke zõ hi á nyos sá gok pót lá sá ra vál lal -
ko zik, amit egyéb ként a Dok tor is ko la és a
Pé csi mû hely cí mek is je lez nek.

A Babeº–Bolyai Tu do mány egye te men
a fi lo zó fia ok ta tás tel jes kép zé si cik lus ban
va ló sul meg, ami az alap kép zést, a mes te -
ri is ko lát és a dok to ri is ko la mû kö dé sét
je len ti. A fi lo zó fia sza kon dok to rá tus ve -
ze té si jo ga van Egyed Pé ter egye te mi ta -
nár nak (2007) és Ve ress Kár oly egye te mi
ta nár nak (2008). A há rom dok tor is ko la:
Kul tú ra és kom mu ni ká ció, Po li ti kai fi lo zó -
fia, va la mint A ro mán fi lo zó fia egytemes
össze füg gé sei. A má so dik lap szám összál-
lítása eb ben a kon tex tus ban azt tér ké pe zi
fel, „hogy mi lyen te ma ti kus szó rás ban
ku tat nak doktoranduszaink, mi lyen el -
kép ze lé se ik van nak, és – ter mé sze te sen –
ho gyan tel je sí te nek”. A meg fo gal ma zott
ku ta tá si ter vek, prog ra mok, hoz zá ál lás-
jel zé sek a kö vet ke zõk ben ar ti ku lá lód nak:
Ba lon Ruff Zsolt: Ioan Petru Culianu; He -
gyi Jo han na: A mó do sult tu dat ál la pot-ta -
pasz ta lat fi lo zó fi á ja; Hor váth Pé ter: Az
arisz to te lé szi lé lek fi lo zó fia és a szubsz tan -
cia-el mé let köl csö nös meg ha tá ro zott sá ga;

Kál mán-Ung vá ri Kin ga: John Dewey ne ve -
lés fi lo zó fi á ja; Ko vács At ti la: Az ön ma ga -
ság fe no me no ló gi á ja; Ko vács Bar na: Idõ
és em lé ke zet Paul Ricoeur fi lo zó fi á já ban;
Magyari Imo la And rea: Iden ti tás és más -
ság a kul tú ra kö zi kom mu ni ká ci ó ban;
Schmidt Dá ni el: A le he tõ ség mint egzisz-
tenciál-ontológiai struk tú ra; Soós Amá lia
Má ria: F. W. J. Schelling po li ti kai gon dol ko -
dá sa; Szõcs Krisz ti na: A kö zép-eu ró pai
gon do lat; Szõts At ti la: Túl a kon ven ci o ná -
lis ér té ke ken. Dest ruk ció és kul tú ra kri ti ka a
nietz schei vi lág szem lé let ben; Toró T. Ti bor:
Õk kép vi sel nek, de mi ért? Etno-regio-nal-
ista pár tok si ke res sé gé nek po li ti kai-fi lo zó fi -
ai alap jai; Vár na Le ven te: Va la mi kor a
Tör vény volt a Ha ta lom; Zuh Deodáth: A
ku ta tó hoz zá ál lá sa Edmund Husserl élet -
mû vé hez. Prog ram kí sér let; Zsók Iza bel la:
A for dí tás já té kai. Ér de kes mû ve let le het
mind eze ket össze vet ni a Több let har ma dik
szá má val, ahol a pé csi tu do mány egye tem
fi lo zó fia dok tor is ko lá já nak (több nyi re
volt) doktoranduszai szó lal nak meg, to -
váb bá ér de kes lesz né hány év múl va retro-
spektíve meg néz ni a fel so ra koz ta tott sze -
mé lyek tel je sít mé nye it. 

Kö vet kez te tés ként a lap szám ok tar tal -
ma alap ján ál lít ha tom, hogy a Több let ér -
de me – ér té kes cél ki tû zé sei és sa já tos jel le -
ge mel lett – az, hogy a ma gyar nyelv te rü -
let gon dol ko dó i nak olyan mé di u ma ként
funk ci o nál, amely ben szak sze rû pub li ká -
ci ók je len het nek meg. Ez nem el ve ten dõ
as pek tus, ha fi gye lem be vesszük a ki mon -
dot tan fi lo zó fi ai fo lyó irat ok szá mát... A
Több let in ter disz cip li ná ris jel le ge mi att
nem csak a ki mon dot tan fi lo zó fia iránt ér -
dek lõ dõk nek ajánl ha tó, ha nem min den ki -
nek, aki nyi tott az em be ri éle tet át szö võ
egye te mes tu dat for mák iránt. (Több let,
2009. 1, 2, 3.)

Hor váth Ko vács Szi lárd
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Gilles Deleuze sze rint az em ber pók -
hoz vagy kul lancs hoz fû zõ dõ vi szo nyát
leg alább annyi ra fon tos meg vizs gál ni, ha
az ál la tok ról gon dol ko dunk, mint a ku -
tyá hoz vagy a macs ká hoz fû zõ dõ vi -
szonyt. Kü lön ben könnyen össze ke ve red -
het az, amit az em ber ál lat hoz fû zõ dõ ál -
la ti vi szo nya, vagy az ál lat hoz fû zõ dõ em -
be ri vi szo nya je lent het. Deleuze-t job ban
ér dek li az ál lat hoz fû zõ dõ ál la ti vi szony.
Ta lán azért, mert azt ke vés bé tart ja me ta -
fo ri kus nak, át té te le sen más va la mi re uta -
ló nak: „a pszi cho a na lí zis oly annyi ra meg
van rög zõd ve a há zi- vagy meg szo kott ál -
la tok nál, a csa lá di ál la tok nál, hogy pél dá -
ul az ál mok ban meg je le nõ min den ál la ti
té mát meg fe lel tet egy csa lád tag nak, apá -
nak, anyá nak vagy gye rek nek, és így vá lik
az ál lat gya kor la ti lag csa lád tag gá. Ez meg -
döb bent, ezt ki nem áll ha tom. […] Ha
nagy já ból meg pró bá lom össze szed ni,
hogy mit ta lá lok olyan fel tû nõ nek az ál la -
tok nál, ak kor az el sõ, ami szem be öt lik,
nem más, mint hogy min den ál lat nak van
sa ját vi lá ga. Ez azért ér de kes vagy fur csa,
mert az em be rek kö zött ren ge te gen van -
nak, akik nek nincs vi lá guk, és akik olyan
éle tet él nek, mint bár ki más! Va gyis akár -
ki ét, akár mi lyen éle tet. Nem úgy az ál la -
tok, ne kik vi lá guk van.”

Deleuze itt vol ta kép pen azt fej te ge ti,
hogy az ál la tok nak (ami lyen pél dá ul a
kul lancs is), bi zo nyos té nye zõk iránt
rend kí vü li az ér zé keny sé ge – és ezt va la -
mi kép pen az ak ti vi tás sal kap csol ja össze
(azon nal re a gál nak egy ked ve zõ té nye zõ-
együtt ál lás ra), il let ve a ko nok, ki tar tó fi -
gye lem mel, diszponibilitással. Ezek is
szük sé ge sek ah hoz eb ben a le írás ban,
hogy az ál lat nak vi lá ga le gyen.

Egy má sik as pek tus a te rü let re vo nat -
ko zik: „a te rü let nem más, mint az ál lat
tu laj do na” – mond ja Deleuze, és ezt
össze kap csol ja a fi lo zó fi á já ban igen fon -
tos sá vá ló deterritorializáció-fogalommal,
il let ve az újra-territorializációval. Az ál lat

je le ket bo csát ki, il let ve je le ket hoz lét re,
és diszponibilitása ré vén re a gál is azok ra.
Az az em ber, aki ál la ti mó don vi szo nyul
az ál la tok hoz, eze ket a je le ket is úgy ol -
vas sa, mint az ál lat. Egyik le het sé ges pél -
dá ja en nek Deleuze-nél az a nyom ke re sõ,
aki a hát ra ha gyott je lek bõl, nyo mok ból
pon to san meg tud ja ál la pí ta ni, mi lyen ál -
lat járt ar ra. Les ben ál lás és ébe ren fi gye -
lés – ezt je len ti Deleuze sze rint az ál lat.

A fej te ge tés ere de ti leg egy film re
vett in ter jú so ro zat ban hang zik el, és
„Gilles Deleuze ábé cé jé”-nek Á-betûje.
Va gyis az el sõ be tû, hi szen fran ci á ul 
az Ál lat = Animal. Az áp ri li si Nagy vi lág
Bestiárium-összeállítása a lap szám vé ge
fe lé he lye zi el ezt a szö ve get, ame lyik bi -
zo nyos ér te lem ben a szám fó kusz pont ja
is le het ne. Az össze ál lí tás egyéb ként gaz -
dag és sok fe lé mu tat: ol vas ha tó ben ne
José Saramago és Ted Hughes, Bal zac és
Jules Renard, Hippolyte Taine és Jean
Anouilh. Szö veg tí pu sok ban: 1500-as
évek ben ke let ke zett kró ni ka rész let egy
ele fánt és egy orr szar vú ta lál ko zá sá ról
Mánuel ki rály ud va rá ban (Damiao de
Góis), ab szurd fa bu lák (Anouilh), klasszi -
kus hu sza dik szá za di ál lat re gény (Hen ry
Williamson: Tar ka, a vid ra), és 1800-as
évek bõl szár ma zó sza tí ra (Taine). Taine
írá sa (Egy macs ka éle te és fi lo zó fi ai né ze -
tei) ab ból in dul ki, amit Deleuze alig ha -
nem az ál lat hoz fû zõ dõ em be ri vi szony -
ból ve zet ne le, de ter mé sze te sen itt tu da -
tos és ref lex ív ez a vi szo nyu lás, rá adá sul
visszá já ra van for dít va: „Bá csi kám, aki
na gyon öreg és igen ta pasz talt ál lat volt,
vi lág tör té nel met ta ní tott ne kem. A dol -
gok kez de tén, ép pen ami kor õ szü le tett,
meg halt a gaz da, a gye re kei el men tek,
hogy el te mes sék, a cse lé dek vi gad tak, az
ál la tok pe dig azt csi nál tak, amit akar tak.”
A töb bit hoz zá le het kép zel ni: a ge ne zis
em lé ke ze tes és vér ta pad hoz zá. (Nagy vi -
lág, 2010. áp ri lis) 
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Egyed Pé ter nagy in ter jú ban be szél De -
me ter M. At ti lá nak a már ci u si Szé kely -
föld ben ar ról, hogy iga zán jól azt a fi lo zó -
fi ai nyel vet le het be szél ni, ame lyik hez
sze mé lyes el kö te le zett ség kap csol. Ez így
ön ma gá ban nem új don ság, ter mé sze te -
sen. Ab ban a szó ban gyúl fel a lám pa,
ame lyi ket meg gyõ zõ dés sel mon da nak ki.
Vagy ame lyik ben hi te le sen ké tel ked nek.
A Pá lyám em lé ke ze te cí mû so ro zat ban
kö zölt in ter jú új don sá ga szá mom ra az,
ahogy a konk rét pél dák ki raj zo lód nak:
me lyik be széd mód ok hoz tu dott kap cso -
lód ni Egyed Pé ter a het ve nes-nyolc va nas
évek ben, és me lyek hez nem. És hogy mi -
lyen di lem mák kal szem be sült a ki lenc ve -
nes évek tõl kez dõ dõ en.

A Bretter-iskola eb ben a tör té net ben
fon tos vi szo nyí tá si pont, nem ki ke rül he tõ,
de Egyed Pé ter meg mu tat ja azo kat az al ter -
na tí vá kat is, ame lyek ugyan ab ban a kor -
szak ban, de más hon nan buk kan tak fel.
Mes te rei em le ge té se kor Egyed nagy hang -
súlyt fek tet a már em lí tett el kö te le zett ség -
re, meg gyõ zõ dés re, az elõ adá sok „ih le tett”
jel le gé re. Pál Gyön gyi tõl, Fo dor Ka ta lin tól,
majd Sze gõ Ka ta lin tól, Kal lós Mik lós tól és
per sze Brettertõl is ta nul, mond ja. Er re
épül het rá majd 1990 után szin te egy tel jes
év ti zed, ami kor Egyed Pé ter a kö zel múlt 
li be ra liz mus-el mé le te it ta nul má nyoz za:
„En nek az el zárt ság nak [a nyolc va nas éve -
ké nek] a kö vet kez té ben a for du lat utá ni el -
sõ év ti ze det én gya kor la ti lag az zal töl töt -
tem, hogy vé gig ol vas tam min dent, ami hez
hoz zá ju tot tam. Te hát egy szak mai, a vég le -
te kig me nõ reprofilírozást vál lal tam be,
ami hez hoz zá se gí tett per sze az, hogy 
Ró má ban jó kö rül mé nyek kö zött a mon-
terotondói vá ro si könyv tár ban vagy a ró -
mai nem ze ti könyv tár ban ol vas tam ked -
venc és újabb szer zõ i met. Pél dá ul az olasz
li be rá lis szer zõ ket, aki ket ad dig so ha.”
Mind ezek együt te sé bõl köny vek, sa ját ku -
ta tá sok szü let nek a ké tez res évek kö ze pé re.

Nem ke rü li meg a be szél ge tés a köl té -
szet és az el mé le ti ér te ke zé sek vi szo nyát
sem az élet mû vön be lül. Egyed Pé ter Cso -
ko nai Vi téz Mi há lyig ve zet vissza egy fon -
tos ma gyar köl té sze ti irányt (ame lyet
Hölderlin és Novalis ne ve fém je lez), egy faj -
ta fi lo zó fi ai köl té sze tet. (Takáts Jó zsef tu laj -
do nít még kulcs fon tos sá got a ma gyar köl té -
szet egy le het sé ges ha gyo má nya szem pont -
já ból en nek a vo nu lat nak Kri ti kus min ták
cí mû 2009-es kö te té ben. Töb bek kö zött er -
rõl foly ta tott igen csak éles vi tát an nak ide -
jén Ha tár Gyõ zõ és Balassa Pé ter, ezt is mer -
te ti Takáts szö ve ge.) A je len le gi szak mai kö -
zeg, fi gyel mez tet rá Egyed Pé ter, nem ve szi
jó né ven kü lön ál ló kom pe ten ci ák (mint
pél dá ul a szak fi lo zó fus és az író) meg tar tá -
sát egy sze mély ben. Va ló szí nû leg azért,
mert so kak nak nincs gya kor la ta a kö zeg vál -
tá sok ke ze lé sé ben. An nak a mó do za tát,
aho gyan a köl té szet mû kö dik szá má ra, épp
a kö zeg vál tás ana ló gi á já ra ír ja le – ma ga a
más faj ta ta pasz ta lás, más faj ta kör nye zet,
más faj ta idõ az, ame lyik más fé le je len té se -
ket hoz lét re. A köl té szet nek in kább rit mi -
kus vagy egyéb struk tu rá lis ha tá sok hoz van
kö ze – mond ja Egyed –, és ezek nek nem fel -
tét le nül kell meg je len ni ük a struk tu rá lis tu -
da tos ság szint jén. A tel jes ség meg ra ga dá sa
vi szont csak a több fé le szint összes sé gé nek
fi gye lem be vé te lé vel re mél he tõ.

A lap szám egyéb ként Egyed Pé ter re -
gény rész le té vel in dul – egy ka to na ság-ta -
pasz ta la to kat fel dol go zó könyv rész le te ez,
amely ben na gyon erõs a tes ti je len lét. Ta -
lán ez, az erõ tel jes tes ti sza bá lyo zott ság
meg je le ní té se az, ami a sza bad ság fi lo zó fi ák
in ver ze: az, ami a struk tu rá lis tu da tos ság
szint jén el hal vá nyul, ke vés bé van elõ tér -
ben a fi lo zó fi ai mun kák ban. Mond juk azok
a pil la na tok, ami kor va la ki csi pesszel sze -
de ge ti ki az em ber te nye ré bõl a fek vés pa -
ran csok köz ben be lé fú ró dott üveg cse re pe -
ket s egyéb tör me lé ke ket. (Szé kely föld,
2010. már ci us) 
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ABSTRACTS

János Bányai
A Sentimental Journey, the Reflection

of the Novel, and the Terror of Culture
Keywords: Yugoslavia, culture, nostalgia,
memory, Bora Ćosić, Mirko Kovač, Ivan
Čolović
Although “Yugoslavian culture” has
always been an illusion, nourished by
politics, its historical afterlife still poses
problems for the intellectuals of this
country that has been. A kind of diagno-
sis of its present cultural situation could
be given by way of a literary analysis of
three representative authors: Bora Ćosić,
Mirko Kovač and Ivan Čolović. Ćosić’s
travel journal, Put na Aljasku (On the
Road to Alaska) whose author has emi-
grated to Berlin, revisits the “frozen over”
sites of his teenage and adult years as a
metaphorical Alaska, while not trying to
avoid moral judgment for the last Balkan
war and the post-war events. Kovač’s
novel, Grad u zrcalu (City in a Mirror)
does not want to be read “psychological-
ly”, but rather considers remembrance to
be the territory of poetry. He also revisits
the locations of his childhood and his
personal and family history, yet without
any lukewarm nostalgia and the compla-
cence of the confessional style. Finally,
the eighteen texts comprised in Čolović’s
Vesti iz culture (Cultural News), which
represent transcripts of his radio broad-
casts, offer an account of the “culture
wars” between the intellectuals of diffe-
rent nationalities from Yugoslavia.

Péter Egyed
On Inner Freedom

Keywords: freedom, philosophical medi-
tation, reflection, Max Pohlenz, Immanuel
Kant, Sören Kierkegaard
The European interpretation of indivi-
dual freedom can be approached in many
ways and with the use of various me-
thods. The paradigm of our present thin-

king on freedom is determined by the
autarchic conception of freedom, as well
as by the great philosophical tradition of
modernity. There is, however, another
strand of Western philosophy related to
freedom, which does not conceive it in
terms of acting, but rather as a kind of
personal meditation, which must not ne-
cessarily lead to any positive action. This
“inner” type of freedom is not restricted to
Oriental philosophies, centred upon the
extinguishment of conscience in the state
of nirvana, but on personal freedom
which remains a fact of conscience and
reason still situated within the confines of
our world.

Szilvia Sápy
‘Lantos’ Sebestyén Tinódi, the lite-

rate cultured minstrel
Keywords: ‘Lantos’ Sebestyén Tinódi, 16th

century, Hungarian minstrel, poetry, Fu-
neral Sermon 
‘Lantos’ Sebestyén Tinódi (between 1505
and 1510–1556 Sárvár) was one of the
most impressive Hungarian minstrels of
the 16th century. Supposedly he was
attending one of the chapter schools in
Pécs. Numerous elements of his poetry
refer to the fact that he was in possession
of a literate education. His acrostics
inform us about his Latin language
knowledge. He drafted his chronicle
about King Sigismund on the basis of
János Thuróczy and Bonfini’s descrip-
tion. Virgil was among his readings. In
his works the same rhetorical rules, con-
figurations can be observed that were
applied by the author of the Funeral
Sermon (Halotti Beszéd), which was put
down between 1192–95. Finding out the
genetic relations between the Funeral
Sermon, historical songs in the 16th cen-
tury, laments of heroes, and funeral ora-
tions in the 17th–18th century, can take us
closer to understanding the origin of not
just the successor genres but to the pre-
decessor genres, too.
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