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SZA KÁCS ESZ TER

Lel tár
Né hány em lék, ért he tet len re mén  nyel gon do zott.
Tük rök, amik ben már nem lá tom ma ga mat.
Az álom, ami ben nem tu dom, ki va gyok.
Né mi fe lej tés sel eny hí tett bá nat és ha rag.

Egy ve rõ fé nyes nyá ri reg ge len a ben nem még
hal le lú ját zen gõ tö meg kó rus, a lé lek,
a lánc sze mek ként kap cso ló dó éle tek so ra:
a va la mi, amit énnek be cé zek.

Isa
Sze rel me sek ta lál ko zó ja az óra to rony elõtt.
A holt anyag tán ca a láng kö rül, mely ben nük ég.
Ahogy a két lá bon já ró ha mu a két lá bon já ró por ral ölel ke zik.

Láz ár
S a test na pon ta fel kel és jár.
Gaz dag em lé kek ben és fáj da lom ban.
Sem mit se tud, de min dent ért.
Már nem akar ja bir to kol ni azt, aki va gyok,
és csep pet sem ag gaszt ja a vá lasz nél kül le élt élet.
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AL BERT CA MUS

Gö rög or szá gi feljegyzések1

1955. áp ri lis 26.
In du lás Pá rizs ból. X mi att vég te le nül el ke se re dett és le súj tott va gyok. Az Al pok, majd 

egye sé vel a szi ge tek las san tü ne dez nek föl a ten ge ren: Kor zi ka, Szar dí nia, a tá vol ban 
El ba és Calabria. Kephallénia és Ithaka szin te lát ha tat la nul búj nak meg az al ko nyat ban. 
A gö rög par to kon Peloponnészosz, az iz mos kéz fej misz ti kus és bo ron gós föld rész nek 
tû nik, amit hó vi rág me zõk bo rí ta nak, mö göt tük a tá vol ban meg csil la nó ha vas hegy csú-
csok. A még vi lá gos égen né hány csil lag és a hold sar ló ja fény lik. Athén.

Áp ri lis 27.
Sze les reg gel, fel hõk kel és nap sü tés sel. Ap ró be vá sár lá so kat in té zek. El ra ga dó an ked-

ves, hu szon egy éves tol má csom fris ses sé ge le nyû göz, igyek szem én is át ven ni. („Azt 
mond tam Ön nek, a ho tel kö ze lé ben la kom, de ez nem igaz, ál lan dó an fut nom kel lett, 
hogy ne kés sem, ezért kap kod tam min dig le ve gõ ért.”)

Az Ak ro po lisz. A szél szét osz lat ta a fel hõ ket, az ég bõl a le he tõ leg fe hé rebb és leg át ha-
tóbb fény árad. Egész dél elõtt az a kü lö nös ér zés jár át, hogy hos  szú évek óta itt élek és 
hogy itt hon va gyok. Még a nyel vi ne héz sé gek sem be fo lyá sol ják ezt az ér zé se met, ami 
csak meg két sze re zõ dik, mi kor az Ak ro po lisz ra tar tok: úgy me gyek fel fe lé, kü lö nö sebb 
meg ha tó dott ság nél kül, aho gyan a szom széd ba megy át az em ber. Oda fönt már min den
más. A temp lo mo kon, il let ve a szél ál tal cson tig csu pa szí tott szik lás ta la jon ele mi va ló-
sá gá ban árad szét a dél elõt ti fény, kõ tõl kõ ig buc ká zik és rob ban szét ezer nyi ége tõ en 
fé nyes pen gé vé. A szem leg mé lyé ig ha tol és kön  nye ket fa kaszt. Fáj dal mas gyor sa ság gal 
zú dul a test bel se jé be, azt min den ere jé tõl meg foszt ja és meg nyit ja egy faj ta zsi ge ri erõ-
szak elõtt, ugyan ak kor meg tisz tu lást is hoz. Mint ilyen hely zet ben min dig, a be csu kott 
szem las san, óva to san nyí lik rés nyi re. A fény ál tal ki lú go zott és meg tisz tult lény be fo-
gad ja a hely ki hí vó szép sé gét – igen, leg job ban e klas  szi ciz mus rend kí vü li me rész sé ge 
lep meg.

So ha nem lá tott sö tét pi ros pi pa csok nõ nek min den fe lé. Egyi kük ma gá nyo san, köz-
vet le nül a csu pasz szik lán ár vál ko dik. Mály vák. A táj tö ké le te sen tisz tán kör vo na la zó-
dik egé szen a ten ge rig. A má so dik ko ré ar ca, a har ma dik nak pe dig be haj lí tott lá ba az 
Erekhteionban. Itt és most ta gad juk, hogy az óko ri Athén a tö ké le tes ség meg va ló su lá sa 
lett vol na, és hogy a vi lág az óta csak ha nyat lik. Ám e gon do lat új ra és új ra a szí vünk be 
ha sít. Pe dig fo lya ma to san har col nunk kell el le ne, ha él ni aka runk. El fo gad ni ma ga a 
ha lál. Dél után a mály va szí nû Hümettoszon és a Pentelikonon. Es te hét kor, a hi va ta los 
prog ram után a ré gi vá ros rész egyik ta ver ná já ban va cso rá zunk.

Áp ri lis 28.
Reg gel Marguerite Liberakivel Daphniba me gyek. Ha tá ro zot tan bi zán ci vi lág. Ma ga 

a hely is el bû vö li az em bert. Eleusziszban már több kép ze lõ e rõ re van szük ség. A vá ros 
kö rü li vi dék rend kí vül szép. A szen tély be ve ze tõ két út kö zül az egyik úgy ka nya ro-
dik, hogy min den rejt ve ma rad jon az ava tat la nok elõtt. Mi lyen fon tos is mind az, amit 
Eleusziszról tu dok! Ezt el mé lyí te ni! A mú ze um ban cso dá la tos tár gyak.

Ebéd a nagy kö vet sé gen – tiempo perdido2.
Dél után az Agorán, a Thészeionban és az Areioszpagosz dom bon. A kis Agora-

múzeumban a Hé rak lész-szen tély szob rai: Athéna és Hé rak lész. Utób bi tes te szi kár és 
cso mós, vi rág zó lonc alatt ül, mely be bo rít ja õt. Ké sõbb fel me gyek a Mú zsák domb já ra. 
Bár a nap már ala cso nyan jár, a pil la nat még nem jött el, ami kor a vö rös ko rong éles 
kör vo nal lal vá lik el a vi lá gos ég tõl. Ere je ugyan ak kor már sze lí debb, fo ko za to san to vább 
csök ken és a for má ja is szét hul lik. A nap ko rong fel bom ló szé lé bõl sely mes méz árad 
szét az égen, be ara nyoz za a dom bo kat, az Ak ro po liszt, és sem mi hez nem ha son lít ha tó, 
a ten ge rig hú zó dó pu ha fény szõ nyeg ként bo rul a négy ég táj fe lé nyúj tó zó vá ros ne gye-
de i re.

Épp idõ ben jö vök le a domb ról, hogy oda ér jek egy elõ adá som ra, ahon nan fá rad tan 

1 A for dí tók kö szö ne tü ket fe je zik ki Dági Ma ri an nak a gö rög hely ne vek kel kap cso la tos út mu ta tá sa i ért.
2 Elvesztegetett idõ. (A ford.)
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tá vo zom két óra el tel té vel és tö mény te len kér dés meg vá la szo lá sát kö ve tõ en. Pi re usz ban 
va cso rá zom Marguerite Liberakivel. Ér dek lõ dõ, ti tok za tos és fe ke te as  szony, aki gyak-
ran vá rat lan ne ve tés ben tör ki, vagy más élénk gesz tu sok ban tör fel be lõ le az élet.

Áp ri lis 29.
Reg gel a Nem ze ti Mú ze um ban sé tá lok, ahol a föld ke rek ség leg szebb ér té ke it õr zik. 

Tud tam, hogy a kor ék nagy ha tás sal lesz nek rám, de még az óta is tar tó ámu lat ba ej tet tek. 
Le me he tek a pin cé be is, aho vá a há bo rú alatt a meg szál lók és a ron gá lás elõl a lány ala-
kok né me lyi két me ne kí tet ték. Ott lent, a tör té ne lem ál tal ki sza bott szám ûze tés ük ben, az 
õket bo rí tó por és szal ma alatt ugyan úgy mo so lyog nak to vább, akár az ere de ti he lyü kön. 
Ez a hu szon öt szá za dot át íve lõ mo soly me leg ség gel tölt el, a múlt ról me sél és to vább
biz tat. A sírsztélék és az õket kö rül len gõ ön mér sék let a fáj da lom ban ugyan ilyen ha tá sú-
ak. Egy fe hér-fe ke te léküthoszon a vi gasz ta lan ha lott nem tud be le nyu god ni ab ba, hogy 
töb bé nem lát ja a na pot és a ten gert. Az itt fel fe de zett tö ké le tes ség tõl kis sé bó dul tan és 
bol dog ta la nul lé pek ki az ut cá ra.

Ké sõbb Szunionba me gyek. Bár a nap út já nak fe lé nél jár, a fény fá tyo lo san szû rõ dik 
át a lát ha tat lan köd go mo lya gon. Cso dá lom e tá gas te ret és a ha tá rok tól szab dal tan is 
vég te len tá jat. Ahogy Szunionhoz kö ze le dünk, a fény egy re üdébb és élén kebb lesz. A 
hegy fo kon az tán, a temp lom nál már a szél ural ko dik. Ma ga a temp lom hi de gen hagy, a 
va ló szí nût le nül fe hér már vány stuk kó ra em lé kez tet. A hegy fok vi szont, ahol a temp lo-
mot emel ték, le ír ha tat la nul szép vi dék: dû ne ként nyú lik a ten ger be, és tö ké le te sen be lát-
ni ró la a part men ti szi ge tek so rát. Mö göt tünk jobb ra és bal ra a ho mok- és szik la fa la kat 
ost rom ló ten ger taj ték zik. A temp lom osz lo pai kö zött a szél olyan dü höd ten fúj, hogy élõ 
er dõ fái közt hi het nénk ma gun kat: meg ka var ja a le ve gõ kék jét, vé gig sö pör a part men-
tén, a föld nyelv ap ró és üde vi rá ga i nak il la tát va dul a ten ge ré hez ve gyí ti, és fé ke vesz tett 
düh vel csap kod ja-té pi a kö rü löt tünk le ve gõ bõl és fény bõl szõtt kék lep let. Ami kor a szél 
elõl a temp lom fa lá nál ke re sek me ne dé ket, ar ra le szek fi gyel mes, hogy egy faj ta moz du-
lat lan ki ára dá sá ban a le ve gõ men  nyi re át tet szõ. A tá vol ban szi ge tek kör vo na lai. Se hol 
egy ma dár, a ten ger a lá tó ha tá rig fod ro zó dik. Tö ké le tes pil la nat.

Tö ké le tes, ha csak nem né zek a szem köz ti Makroniszosz szi ge té re. Ma nap ság la kat-
lan, de az elõtt ször nyû hí re volt.

Ebéd re ha lat és saj tot eszünk egé szen lent a ten ger par ton, az ap ró ki kö tõ nagy ha lász-
ha jó inak tö vé ben. A dél után kö ze pe fe lé a szí nek mé lyül nek, a szi ge tek kör vo na lai 
éle seb bek lesz nek, az ég ki si mul. A tö ké le tes fény és a fel ol dó dás pil la na ta ez, azé a 
be nyo má sé, hogy min den így van jól. In dul nom kell, mert elõ adá som lesz. Ne he zen 
vá lok el a hely tõl, va ló já ban lé lek ben ott ma ra dok még. A hegy fo kon vis  sza fe lé sé tál va 
új ra sze mem elé tû nik Makroniszosz. Egész vis  sza ú ton az ed di gi leg cso dá la to sabb fényt 
lá tom szét árad ni az olaj fák, az élénkzöld le ve lû fü ge fák, a rit ká san nö võ céd ru sok és az 
eu ka lip tusz fák kö zött.

Az elõ adá so mat kö ve tõ va cso rán újabb in for má ci ó kat ka pok a de por tá lá sok ról. A 
kü lön bö zõ for rá sok ada tai meg egyez ni lát sza nak: a de por tál tak szá ma nyolc-ki lenc száz-
ra te he tõ. Ez már jó ki in du ló pont le het a munkámhoz.3

Áp ri lis 30.
A Nem ze ti Mú ze um ban új ra meg né zem a ma gas, vé kony kuroszt. A Hekabé pró bá-

ján úgy ta pasz ta lom, hogy a fi a tal gö rög lá nyok egy ki vé te lé vel eset le nek és hi ány zik 
be lõ lük a ke cses ség. Ebéd Kifisziában, egy pa csir ták éne ké tõl han gos kert ben, ahol si mo-
ga tó an om lik szét a fény.

Dél után dol go zom, azu tán vis  sza me gyek a Mú zsák domb já ra. Ez al ka lom mal a nap 
már le nyug vó ban, én pe dig is mét jó ked vû örö met ér zek, ha az ámulatba ejtõen vak me-
rõ Ak ro po lisz ra te kin tek. Épí tõi nem har mo ni kus mér té kek ben gon dol koz tak, ami kor 
lét re hoz ták, ha nem sze met káp ráz ta tó hegy fok ok ban, a ha tár ta la nul tá gas öböl szét szórt
szi ge te i ben és a vég te len fe lé ör vény lõ ég ben. Nem a Parthenónt épí tet ték fel, ha nem
ma gát az azt kö rül ve võ te ret a szé dí tõ táv la ta i val. Az est le száll ta hir te len hoz el csen de-
se dést a szi ge tek kö zött és a part vi dék szik la szirt je in.

[…]
Nép tánc est az „Õrült Johnny”-ban. Bár men  nyi re igyek szem e tán co kat ér de kes nek 

lát ni, a tán co sok – fõ leg a nõk – túl csú nyák.

3 Albert Ca mus po li ti kai vo nat ko zá sú fel jegy zé sei kö zött je len tõs do ku men tá ci ót õriz nek a Makroniszosz 
szi ge té rõl.
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Má jus 1.
Ko rán reg gel in du lás Argoliszba. A Ko rin tho szi-öböl ben já té ko san lé gi es és 

örö met su gár zó fény áraszt ja el a par tot és a part men ti szi ge te ket. Rö vid idõ re meg-
ál lunk a szirt fa lon és gyö nyör kö dünk az elõt tünk el te rü lõ vég te len víz ben. A part 
sze gé lye ser leg ként ível, s mi mo hón is  szuk be lõ le a fényt és a táv la tot.

Egy órá nyi út után a szó szo ros ér tel mé ben meg ré sze ge dem a fény tõl. Fe jem ben 
halk ki ál tá sok és vil la ná sok, szí vem túl ára dó öröm mel te lik meg, mely szûn ni nem 
aka ró mo solyt fa kaszt ben nem: an nak tu da tát, hogy ez után min den meg tör tén het, és 
én min dent úgy fo gok el fo gad ni.

Le eresz ke dünk Mü ké né és Argosz fe lé. A mü ké néi fel leg vár ban sû rû csok rok ban 
pi pacs vi rág zik, a szél tán col tat ja õket a fe je del mi sí ro kon is. (Az egész ál ta lam 
be járt gö rög vi dé ket pi pacs és sok ezer más vi rág szõ nye ge bo rít ja.) Fent rõl, a fel-
leg vár ból Argosz sík vi dé két és a ten gert is lát ni le het. Agamemnón ki rály sá ga nem 
na gyobb egy tíz ki lo mé te res te rü let nél, a vi dék jel le gé nél fog va még is olyan, mint ha
a föld leg ha tal ma sabb bi ro dal má ban jár nánk. A ma gá val ra ga dó táj zord ki rály nõ-
je pe dig a ro mos, ha tal mas szik la töm bök kel kö rül vett Mü ké né, ahol még a fény is 
vész jós ló.

Argosz rom jai szá mom ra ér dek te len ek. Georges Roux, a vaucluse-i szár ma zá sú 
és szak má já ért lel ke se dõ fi a tal ré gész vi szont an nál job ban fel kel ti ér dek lõ dé se met. 
Ki csit irigy lem õt, és ke se rû en gon do lok az utób bi évek mély sé ges erõt len sé gé re és 
az el vesz te ge tett idõ re. Asinében ebé de lünk, elõt te meg für döm a szép part sza kasz 
át tet szõ és hi deg vi zé ben. A dél utánt Epidauroszban tölt jük, ahol a má jus el se jei 
ün nep ön fe ledt gö rö gök tánc mu lat sá gá ba tor kol lik. A vá ros fe let ti szín ház nál, ahol a 
me leg és át ha tó fény szét árad a dom bok olaj fa-, eu ka lip tusz- és akác li ge te i ben, min-
den zaj tá vo li an és tom pán a tér be vész. A vá ros za ja in csak a bir ka nyá jak csen gõ i-
nek erõt len hang ja szû rõ dik át, de ez is tá vol ba ve szõ en. A pil la nat itt is tö ké le tes. 
Es te Nauplion ten ger part ján ál lok, és ar ra gon do lok: a gö rö gök ezt az órát hív ják a 
nap leg fe je del mibb pil la na tá nak, ami kor a bí bor ég a he gyek és öb lök mály va- és 
kék szí né nek lesz hát te re.

Má jus 2.
Spártába me gyünk, már ko ra reg gel éget a nap. Szé les völ gye ken ke lünk át. Az 

olaj- és cip rus li ge tek ten ger nyi ki ter je dé sû ek, a ko pár he gyek közt csak el vét ve lát ni 
te le pü lést. Gö rög or szág tel je sen ki et len er re fe lé, csu pán a kü lön bö zõ szí nek kel meg-
je lölt bir ka nyá jak jár nak itt. Az Eurótasz völ gyé ben Spárta fe lé kö ze led ve fel buk kan 
a Tajgetosz ha vas tömb je. A hegy ol da lá ban na rancs li ge tek, át ha tó il la tuk egész utun-
kon el kí sér. Misztra rom jai fe lett ger lék csa pa ta száll. A fe hér re me szelt fa lú csen-
des ko los tor temp lom ból Lakónia vég te len sík sá gá ra esik ki lá tás, ahol ke rek lom bú,
hé za go san ül te tett olaj fa li ge tek tikkadoznak a fá rad ha tat la nul tû zõ nap he vé ben. Visz-
 sza fe lé Nauplionnak ves  szük az irányt, a már is me rõs öböl, a szi ge tek és a tá vol ban 
lát szó he gyek fe lé. Argoszban meg ál lunk az ása tá sok nál. Az it te ni fi a tal ré gé szek rõl 
ugyan az a be nyo má som, mint az Orléansville-ben kis kö zös sé get al ko tó kol lé gá ik-
ról: csak olyan mes ter ség ben és mun ká ban lel tem bol dog ság ra és meg elé ge dett ség re, 
ame lye ket ál ta lam sze re tett em be rek kel vé gez het tem. Fog lal ko zá som nin csen, csak 
hi va tá som van. Mun kám pe dig ma gá nyos. El kell ezt fo gad nom, és azon kell igye kez-
nem, hogy mél tó le gyek hoz zá, ami mos ta ná ban nem si ke rül. Nem tu dok me lan kó lia 
nél kül e mun ká juk ban örö met le lõ em be rek re néz ni.

Vis  sza érünk Mü ké né be. A nap épp ak kor nyug szik le, ami kor a kör nyék leg ma ga-
sabb pont já ról né zünk szét. Fá tyo los hold úszik las san a me re dek szik la fal fö lött. Elõt-
tünk sö tét ség be bo rult sík vi dék te rül el az Argosz-hegy lá bá nál, egé szen a job bun kon 
sö té ten fény lõ ten ge rig. A tér min dent fel öle lõ, a csönd pe dig olyan át ha tó, hogy a 
leg ap róbb kõ ar rébb gör dí té sé tõl is óva ko dom. A tá vo li sík ról moz dony fúj ta tá sa és 
egy sza már fáj dal mas bõ gé se ér el hoz zánk. A nyáj ko lomp ja i nak hang ja hegy ol da-
lon höm pöly gõ víz fo lyás. A vad és sze líd dísz le tek kö zött cso dá la tos a […]4. Pom pás 
pi pa csok haj long nak a föld fel színt bor zo ló szellõben, a mü ké néi orosz lá nok fö lött a 
vi lág leg szebb es té je bo rul a táj ra. A he gyek sö tét be vál ta nak, míg csak a ho ri zon tig 
hul lám zó vo nu la ta ik egyet len, ös  sze függõ és kék ködfelhõbe nem bur ko lóz nak. Ér de-
mes volt ilyen mes  szi re el jön nöm, hogy az örök ké va ló ság e nagy sze le té nek ré sze se 
le gyek. Ami ez után kö vet ke zik, sem mi jelentõsége.

4 Olvashatatlan szó.
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Má jus 3.
Reg gel dol go zom, dél után egy óra kor in du lunk Delphoiba. Is me rõ sek a fé nyek, de 

most mint ha fel fog ha tat lan ma gas ság ból bo rí ta nák be a szik lás, ko pár tá jat. Ilyen kor
érez zük, hogy Gö rög or szág min de nek elõtt egye nes és gör be vo na lak ál tal ha tá rolt tér, 
s hogy min dig kör vo na la i ban raj zo ló dik ki elõt tünk. A föld egé sze raj zol ja meg az eget 
és ad ne ki for mát. Az ég a dom bor zat nél kül sem mi len ne, a vi dék zárt har mó ni á ja sa ját 
te rét ala kít ja ki. Így le het sé ges az, hogy nagy bi ro dal mak köz vet le nül ha tá ro sak vol tak 
egy más sal e föl dön: mert a föld az ég két sze re sé nek meg fe le lõ vi dé ken te rül szét.

Az égen jó ide je vas ta go dó egyet len fel hõ ak kor zú dít ránk esõt, ami kor egy tek nõ-
sze rû me den cé be érünk. Az au tó ra vas kos jég da ra bok fül si ke tí tõ so ro za tai zá po roz nak. 
Öt perc cel ké sõbb, a tek nõ bõl ki jö vet egyet len fel hõt sem lát ni már az égen, jó ked vû en 
foly tat juk to vább az utun kat.

Del phoi. A te rü let nagy sá ga mel lett a leg szem be tû nõbb az a sö tét fo lyó, amely szé les
völgy ben zö mök du do ro kat al kot va […][…]5 a ten ger irá nyá ba höm pö lyög. Szo ro san 
egy más mel lett növõ olaj fák ezek, ame lyek felülrõl néz ve a lá tó ha tá rig tekergõ és su so-
gó ös vényt al kot nak.

A ro mok a Delphoira is rá zú du ló zá por tól ned ve sen csil log nak. Élet tel te lí tõd nek a 
zöl del lõ fû ben, az esõ ben fel éledt vi rá gok kö zött. A ma gas ban fe ke te sas kö röz, majd 
el tû nik. A nap vé ge fe lé kö ze le dik, a he gyek irá nyá ból lá gyan eresz ke dik ránk a le szál ló 
est hû vö sebb le ve gõ je. Vis  sza me gyek a sta di on ba, elé ge det ten sé tá lok a ro mok kö zött.

Es te buzukit hall ga tunk. Négy gö rög ked ve sen tán col ni hív, de a lé pé sek túl bo nyo lul-
tak. Pe dig ha idõm en ged né, szí ve sen meg ta nul nám õket. Szo bám ab la ká ból az ár nyé kos 
völgy re lát ni, mely nek vé gén a ten gert jel zõ vé kony fény csík hú zó dik. Át tet szõ köd fá-
tyol bo rít ja a hol dat, szi tá ló fé nye szét árad a he gyek és az ár nyék ba bur ko ló zó ha sa dé-
kok fö lött. A jól esõ csend vég te le nül te rül szét, akár a tér.

Désfalvi-Tóth And rás for dí tá sa

Má jus 4. 
In du lás reg gel Voloszba. Dur va he gyek, az tán a lamiai la pály. Megint sze lí debb, zöl-

debb he gyek az emel ke dõ nap ko rong alatt és Thesszália ha tal mas sík sá ga. A vlachok 
kez det le ges kuny hói és a rop pant ki ter je dé sû al föld. Ke let nincs mes  sze in nen. Volosz. 
A há zak 80%-a le rom bol va vagy romokban.6 Sát rak alatt az egész vá ros. A nap sú lyo-
san ne he ze dik a sá tor vász nak ra és a po ros vá ros ra. W. C. nincs, vagy csak el vét ve. Ar ra 
gon do lok, ho gyan ke rül he tik el itt a jár ványt. Fran cia gim ná zi um a sát rak alatt. Egé szen
kö zel a si ma és friss ten ger, a rom má lett vá ros pe re mén. A pol gár mes ter fo gad az ud va-
ron, egy összedõlt ház kö ze lé ben. In tel li gens és ele gáns sze mély. Egy sze ren csét le nül 
el ej tett sza vam ra bor bély ér ke zik és min den ki sze me lát tá ra, a leg szí vé lye sebb gesz tu-
sok kö ze pet te le vág ja a ha ja mat az ud va ron. Még min dig a vá ros ban. Mi se a sza bad ban, 
sá tor kór ház stb. Vis  sza au tón Larisszába. Mo tor vo nat. Larisszából Szalonikibe. Éj sza ka 
a hold fény ben tündöklõ ten ger men tén me gyünk. Ér ke zés 23 h. 

Má jus 5.
Mun ka. Ebéd Turnerrel és Bramble ezredessel7 (vagy leg alább is va la ki vel, aki na gyon

ha son lít rá). Bi zán ci temp lo mok. Kis ko los tor pá vák kal. Szt. Dá vid, Szt. György, Szt. 
Demetriosz. A ti zen két apos tol (Szt. Szó fia ér dek te len). Nem érint mé lyen a bi zán ci 
mûvészet. Ezt be kell is mer nem. De ér de kel a fejlõdés az V. és a XII. szá zad kö zött,
amely lehetõvé te szi a hellenisztikus kor és a Qu att ro cen to kö zöt ti vo nu lat re konst ru á-
lá sát. A ti zen két apos tol mo za ik jai és fres kói pél dá ul mes  sze van nak e mûvészet elsõ 
szá za da i nak merevségétõl és hi e ra ti kus áb rá zo lás mód já tól. Duccio elõfutárait lá tom ben-
nük. Késõbb (es te) egy szakértõt kér de zek, akitõl meg tu dom, hogy a bi zán ci mûvészek 
Kons tan ti ná poly bu ká sa után Itáliába emig rál tak.

Így fo ko za to san el hal vá nyul a ke le ti ha tás.
Es te. Kon fe ren cia. A hall ga tó ság ból egy fi a tal lány ra fi gye lek fel.8 Ta lál ko zás egye-

te mi em be rek kel. Éj sza ka szo bám er ké lyén pi he nek, a kikötõt né zem, a ha jó kat és a 
ten gert a rak part vi rá ga in át, ma gam ba szí vom a só és az éj sza ka telt il la tát.

5 Két ol vas ha tat lan szó.
6 Az 1955-ös föld ren gést kö ve tõ en.
7 André Maurois Les Silences du colonel Bramble c. re gé nyé nek egyik alak ja.
8 Kétes ol va sat.
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Má jus 6., 7., 8.
Ebéd T.-vel a ten ger elõtt, egy szik la szirt csú csán. Édes óra. Ké sõbb T. el játs  sza 

ne kem leg újabb szer ze mé nye it. In dul ni kell. Re pü lõ. A Szporádok alat tunk sod ród nak a 
csil lo gó ten ger ben. Merlier vacsora.9 Éj fél kor D. ér tem jön, és el hú zunk Pi re usz irá nyá-
ba, ahol Algadès úr és csi nos vi tor lás kutterja10 vár min ket. Jó ko ra nagy em ber, szí vé lyes 
és vi dám.

Pi re uszt ham vas hold vi lág ban hagy juk el, a hold va ló sze rût len, me leg fé nyé vel vi lá-
gít ja meg a ten gert. Bol dog va gyok, amint ér zem a víz üté sét a ha jó test al ján és lá tom
új ra, aho gyan el sik lik egy kön  nyû taj ték az orr tõ ke két ol da lán. De egy pil la nat múl va 
lát juk, aho gyan – szó sze rint a ten ger bõl – meg szü le tik a köd, az tán ré teg zõ dik, sû rû sö-
dik, és las sacs kán el zár ja a szem ha tárt. Hi deg van és a le ve gõ nyir kos. Algadès ál lít ja, 
hogy so sem lá tott ilyet a szi get vi lág ban. A kutternek irányt kell vál toz tat ni, hogy ki ke-
rül jünk két kis szi ge tet. Be me gyek le fe küd ni. Hat órá ig nem le het alud ni. Két órá val
ké sõbb fel éb re dek és fel me gyek a ha jó híd ra. A köd ki tart. Zá to nyok tól fél ve, Algadès és 
a mat ró za egész éj jel vir rasz tot tak. De las san ként fel kel a nap, sá pad tan meg mu tat ko zik, 
át tör a kö dön és vé gül szét osz lat ja. Ti zen egy óra kö rül moz du lat lan ten ge ren ha jó zunk 
(vi tor la nél kül, mert szél csend van), szik rá zó és fi nom fény ben. A le ve gõ an  nyi ra át tet-
szõ, hogy mint ha a szem ha tár vé gé bõl a leg ki sebb zaj is ide hal lat sza na. A nap me le gí ti 
a ha jó hi dat, és a hõ hul lám las san emel ke dik. Ek kor tû nik fel az el sõ szi get. Utunk a 
ke rü lõ mi att Szeriphosz és Szifanosz11 kö zött ve zet. A ho ri zon ton ki raj zo ló dik Szirosz 
és a töb bi szi get. Mind egyik szi get egy ve tü le ti rajz tisz ta sá gá val kör vo na la zó dik az 
ég ben. A szi ge tek víz vo nal alat ti tü kör ké pén olya nok a lejtõkön ka pasz ko dó kis fal vak,
mint ha kagy lók len né nek, fe hé res ár nya la tú kövekbõl, me lye ket a vis  sza hú zó dó ten ger 
ha gyott hát ra.

Kis sár ga szi ge tek, mint egy ha lom bú za a kék ten ge ren.
Ezek kö zött a tá vo li szi ge tek kö zött ha jó zunk a fény ben úszó ten ge ren, mely most 

sze líd rán ca i ba bú jik. Hosszan kí sér jük Szirosz part ja it, nem so ká ra Mükonosz tû nik fel, 
és ahogy a nap mú lik, kí gyó fe jé vel a tá vol ban egy re job ban lát szik, amint a Rhéneia 
mö gött még lát ha tat lan Délosz fe lé nyúj tóz ko dik. A nap ak kor megy le, ami kor szin te 
a kö ze pé nél já runk egy szi ge tek bõl ál ló kör nek, amely nek szí nei vál toz ni kez de nek. Az 
arany szín ki huny, a cik lá men, egy mály vazöld, az tán más szí nek kap nak erõ re, és a még 
tün dök lõ ten ge ren szám ta lan sok szi get ké kül las san sö tét té.

Kü lö nös, nagy nyu ga lom bo rul a vi zek re. Bol dog ság, szin te könny fa kasz tó bol dog-
ság. Sze ret ném meg ra gad ni, ma gam hoz szo rí ta ni ezt az el mond ha tat lan örö met, pe dig 
tu dom, hogy el kell múl nia. De ti tok ban egy re tart, már oly sok nap óta, ma is ös  sze szo-
rít ja a szí vem olyan õszin tén, mint ha új ra és új ra, ahány szor csak aka rom, hû sé ges nek 
kel le ne ta lál nom.

Le száll az éj, mi re Mükonoszra ér ke zünk. An  nyi temp lom, ahány ház. Mind fe hér. 
Bo lyon gunk a szûk ut cák ban, me lyek re szí nes ba zá rok nyíl nak. A vak sö tét ut cá kon je ri-
kói lonc il la ta csap meg. A fe hér te ra szok fö lött fá tyo lo san vi lá gít a hold. Vis  sza té rünk a 
ha jó ra és olyan bol dog ság ban fek szem le, hogy nem is ér zem a fá radt sá gom.

Reg gel is te ni fény ben áll nak Mükonosz ki fe hé re dett há zai. Fel húz zuk a hor gonyt és 
Délosz  irá nyá ba in du lunk. A ten ger szép, át tet szõ és tisz ta a már ész lel he tõ mély sé gek 
fe lett. Délosz  kö ze lé ben, a szi get el sõ lej tõ in óri á si pi pacs für tö ket ve szünk ész re.

Délosz. Az orosz lá nok és a bi kák szi ge te, áb rá zo lá sa ik kal te le van az ál la tok szi ge te, 
mert ide kell so rol ni még a kí gyó kat […]12 és a sö tét testû nagy gyí ko kat is, ame lyek
fe je és far ka vi lá gos zöld, és a mo za i kok del fin je it is. A már vány, amelybõl az orosz lá nok 
ké szül tek, az eró zió ha tá sa alatt el mál lott és szem csés fe lü letû lett, a szob rok mint ha dur-
va só ból len né nek, kí sér tet szerû ha tá sa van en nek, an  nyi ra, hogy az a be nyo má sunk, az 
elsõ esõ el mos sa õket. De az orosz lá nok és a bi kák e szi ge tét gaz da gon bo rít ják bar na és 
por ha nyós cson tok is, ezek a ro mok, és ezek alatt a cson tok alatt hir te len cso dá la tos és 
friss fel fe de zé sek (a pi henõ Di o nü szosz mo za ik jai).

A ro mok és a vi rá gok (pi pa csok, haj nal kák, vi o lák, szik csil la gok) szi ge te is. A mú ze-
um meg cson kí tott is te ne i nek szi ge te (a kis kuros). Dél ben fel a Künthosz csú csá ra, kör-
ben öb lök, a fény, a vö rö sek és a fe hé rek; a Kükládok egész kö re las san, egyet len ütem re
fo rog Délosz kö rül a ra gyo gó ten ge ren, mint va la mi moz du lat lan tánc. Ez az oly bel-

  9 Octave Merlier, a Fran cia In té zet igaz ga tó ja.
10 Gyors, vi tor lás vagy mo to ros ha jó. (A ford.)
11 Sziphnosz má sik név vál to za ta. (A ford.)
12 Olvashatatlan szó.
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13 Két ol vas ha tat lan szó.

ter jes és oly ki ter jedt szi get vi lág olyan ne kem,
mint ha a vi lág szí ve vol na. És en nek a szív nek
a kö zép pont já ban áll Délosz, és ez a hegy csúcs,
ahol most va gyok, ahon nan a vi lág egye nes
su ga rú és tisz ta vi lá gos sá gá ban szem lél he tem a 
bi ro dal ma mat ki je lö lõ tö ké le tes kör gyû rût.

Ké sõbb, a de reg lyé hez vis  sza tér ve egy el bû-
vö lõ gö rög ka masz lány egy sze rû öl tö zet ben a 
rak par ton. Mi kor a de reg lye el hagy ja a rak par-
tot, in tek ne ki, amit mind járt szép mo sol  lyal 
vi szo noz. A kutteren le vet kõ zöm és be ug rom 
az át lát szó, zöld víz be. Jég hi deg, né hány kar-
csa pás után ki má szom. Az tán vis  sza me gyünk 
Mükonoszba. A vég te len sza bad ság ér zé se a 
ten gert így, min den irány ban, egyik szi get tõl 
a má si kig be jár ni. És at tól, hogy en nek a szi-
get vi lág nak korlátai van nak, még egy ál ta lán 
nem kor lá tok kö zé szo rí tott sza bad ság. El len ke-
zõ leg, ez a sza bad ság uj jong a kor lá tok szab ta 
kör ben. Szá mom ra a sza bad ság nem az, hogy 
ezt a kört át sza kít sam, és Szumátra irá nyá ba 
vi tor láz zak. In kább az, hogy er rõl a ko pár szi-
get rõl, er re a má sik, fák kal bo rí tott szi get re 
men jek, és a szik la szirt rõl a vi rá gok szi ge té re. 
Mükonoszba, el in téz ni a be vá sár lást. A vá ros 
éj sza ka job ban tet szett. Ké sõ re jár, mi kor új ra 
ten ger re szál lunk. Kü lö nös szo mo rú ság, mint ha 
csak sze rel mi bá nat vol na, amint Délosz és a 
Künthosz las san ként el tû nik Rhéneia mö gött.
Elõ ször né zem egy sze re tett föld da ra bom el tû-
né sét az zal a fáj dal mas ér zés sel, hogy ta lán
már so sem lá tom vi szont. Szív szo rí tó. Megint 
vál ta ko zó szí nek já té ka a ten ge ren és a szi ge te-
ken. […] […]13 Eny he szél ben sze lí den lo bo gó 
vi tor lák. Alig íz lel tük meg a nyu gal mat, amely 
a tengerrõl a las san fé nyét vesztõ ég be emel ke-
dik, egy szik lás kis szi get mö gül már jön föl a 
hold. Seb té ben ka pasz ko dik az ég re, az tán be vi lá gít ja a vi ze ket. Éj fé lig né zem. Hall ga-
tom a vi tor lá kat, egész belsõmmel kö ve tem a víz áram lá sát a ha jó ol da la in. A ten ger 
sza bad éle te és e na pok bol dog sá ga. Itt min den fe le dés be me rül, és min den rend be jön. 
Ezek a cso dá la tos, ví zen re pü lés sel töl tött na pok a virágszõnyeggel és osz lo pok kal bo rí-
tott szi ge tek kö zött, a fá rad ha tat lan fényben… Szá jam ban, szí vem ben õrzöm ízüket… 
Má so dik ki nyi lat koz ta tás, újjászületés…

Reg gel, erõs szél, a vi tor lák csat tog nak, éj je li szál lá sunk gya ra po dik, nagy víz és 
vá szonzaj ban Pi re usz irá nyá ba su ha nunk. Fény esõ, a reg ge li ten ger re hul ló és vis  sza pat-
ta nó csep pek. Két ség be e sem, hogy el hagy juk ezt a fél szi ge tet, de ez a két ség beesés is 
jó.

Má jus 9.
In du lás Olümpiába. A Ko rin tho szi-öböl út ja. Ten ger part ok és öb lök. Für dés 

Xilokasztronban. A fák, a vi zek és a friss föld gyü möl cse i nek ere je. Olümpia ha tá rá ban 
tö ré keny cip rus fák kal bo rí tott dom bok. En nek az el sõ re ki csit szür kés fény ben mu tat ko-
zó táj nak édes sze líd sé ge. Ma gas pi ne ák, a Ze usz- és a Hé ra-temp lom rom jai. Ma dár vij-
jo gás, a nap vé gén a kis al vó völgy bõl fel szál ló bé ke. Éj sza ka Déloszra gon do lok.

Má jus 10.
A reg gel szür ke, el sõ al ka lom mal, az Alpheiosz völ gyé ben, ame lyet ab la kom ból 

lá tok. De sze líd vi lá gos ság árad a kö vek re, a cip rus fák ra és a zöld ré tek re. Délosz óta 
töb bé nem tud tam mást érez ni, mint ezek nek a dom bok nak a bé ké jét, ezt a lágy ár nyé-
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kot, ezt a súly ta lan ma dár vij jo gá sok ból táp lál ko zó csön det. Mú ze um. A sziphnoszi 
fres kók kal Delphoiban ez a klas  szi kus szob rá szat csúcs pont ja. Az Apol ló vagy a ke le ti 
orom cso port há rom fér fi alak ja, vagy akár a metopék kü lön bö zõ Athéna-ábrázolásai mel-
lett Praxitelész Her mé sze a ha nyat lás tól szag ló édes kés si ker. Mö göt te egyéb ként két 
re mek, nagy mé re tû ter ra kot ta alak, egy har cos és a Ganümédészt el rab ló Ze usz, nagy-
sze rû ség ük ben kü lön bö zõ mû vé szet rõl ta nús kod nak. Kü lö nös ar cha i kus bronzkuroszok, 
grif fek, szob rocs kák, me lyek olya nok, mint ha egye ne sen Ke let rõl szár maz ná nak. Sé ta. 
Kön  nyû esõ esik, és a kis völgy lágy, fa kó szí nei si mo gat ják a sze met. Ámu lok a táj 
sok ar cú sá gán. Mind az, ami re Gö rög or szág táj te kin te té ben vál lal ko zik, azt si ker re, sõt 
tö kély re vi szi.

A fa lu si ak és ked ves köz vet len sé gük. Mo dor tól és gesz tu sok tól men te sen, bár a po li-
ti kai sza bad ság itt nem lé te zik.

Kis es ti esõ. Il la to zó vi rá gok se re gén át fel me gyek a domb ra. Thronia csöpp fa lu ja. 
Ros ka tag há zak. Gye re kek ron gyok ban, ha bár lát ha tó an jó egész ség ben.

Má jus 12.
Üde és nap fé nyes dél elõtt. Ilyen kor be cse sebb az ár nyék a ro mo kat kö rül fo gó fák 

alatt. A fény is te ni. Für dés és ebéd Xilokasztronban. A tisz ta víz nem olyan hi deg, de 
kü lö nö sen a le ve gõ vált át tet szõ vé és a Ko rin tho szi-öböl túl part já nak min den he gye 
szo kat lan tisz ta ság ban mu tat ko zik meg. M., aki nek eb ben a táj ban fen sé ges a mo so lya. 
Így te lik el az egész út, a nem so ká ra fel tû nõ athé ni öböl lel, a szi ge tek kel, ame lyek nek 
min den há za, min den fá ja jól ki ve he tõ. Itt ab ba ha gyom az él ve ze tek jegy zé sét, ame lyek 
már tel je sen el árasz ta nak. Szû zi es, jó zan, erõs él ve ze tek, mint ami lyen ma ga az öröm 
és az itt be szí vott le ve gõ.

Thészeion
A vi lá gos és tisz ta ég bol ton, mint ga la go nya szi rom, egy da rab ka hold. Es te R. D.-nél. 

Je ri kói lonc, tá vol ban az éj sza kai öböl, az élet ti tok za tos íze.

Má jus 13. 
Er re a húsz na pos, Gö rög or szá gon át ve ze tõ út ra te kin tek most vis  sza Athén bõl,

mi e lõtt el utaz nék. Egyet len hos  szú fény for rás nak lá tom, ame lyet éle tem kö zép pont já-
ban sze ret nék õriz ni. Gö rög or szág szá mom ra már nem egyéb, mint egy ra gyo gó, hos  szú 
nap, mely a ten ge ri át ke lé sek men tén nyúj tó zik. Mint egy pi ros vi rá gok kal és cson ka 
is te nek kel bo rí tott óri á si szi get, mely fá rad ha tat la nul sod ró dik egy fény ten ge ren, az 
át tet szõ ég bolt alatt. Meg õriz ni ezt a fényt, vis  sza tér ni, töb bé nem en ged ni a nap pa lok 
éjszakájának…

Má jus 14.
In du lás Aiginába. Nyu godt ten ger. Az ég me leg és kék. Kis ki kö tõ. Ha jók. Fel má szom 

az Aphaia-templomhoz. A há rom temp lom, ame lyek egy kék há rom szö get raj zol nak a 
tér be: Parthenón, Szunion, Aphaia. A temp lom kõ lap ja in al szom, az osz lo pok ár nyé ká-
ban. El hú zó dó für dés Ayia Mar iná nál, egy kis öböl lan gyos vizé ben. Es te a ki kö tõ ben 
óri ás li li o mo kat árul nak, il la tuk foj to ga tó. Aigina a li li o mok szi ge te. Vis  sza út. A nap 
le megy, be le vész a fel hõk be, arany sár ga le gye zõ vé vál to zik, az tán va kí tó su ga rú, nagy 
ke rék ké. A szi ge tek megint sod ród nak, es te vég leg itt ha gyom õket. Os to ba sír hat nék.

Es te Variguerez és a kí nai ár nyak.

Má jus 15.
Va sár nap. Bi zán ci mú ze um. D.-ékkel Kifisziába, az tán Athén fö ve nye i re. Ten ge ri 

por tya, szép, fényteli szél szár nyán. Szá mom ra a bú csú pil la na tai et tõl az or szág tól, ame-
lyik he te ken át ugyan az zal a nem mú ló öröm mel töl tött el.

Má jus 16.
In du lás Pá rizs ba, ös  sze szo ru ló szív vel.

Nagy Zsolt for dí tá sa

Al bert Ca mus: Carnets / III (mars 1951 – décembre 1959)
(Pa ris, Gallimard, NRF, 1989, 156–174. o.)
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MARIA GEORG HOFMANN

Ghiccho és gyer me kei
Sze mé lyek:
Ghiccho, ala csony, véz na, ke cses fi a tal fér fi
Man na, a fe le sé ge, bu ja szép ség te le báj jal (két szer-há rom szor ma ga sabb nak kell len nie,
mint Ghiccho)
Baltazár, Fink, Flink, a há zas pár el sõ szü lött hár masik rei
Pronto, a leg fi a ta labb fi uk
To váb bi név te len fi úk és lá nyok 5–29 (a szá mot le het va ri ál ni)
Dolores, a leg jobb lá nyuk és tá ma szuk szük ség hely ze tek ben
Paura di Querra úr, a Tu do má nyos In té zet tu laj do no sa és ve ze tõ je
Buco úr, mun ka fel ügye lõ a Tu do má nyos In té zet ben
Pronto úr, Ghiccho ba rát ja
A Tu do má nyos In té zet mun ká sai

EL SÕ JE LE NET

(Ghiccho há zá ban. Ghiccho és Man na ját sza nak egy két szó la mú da ra bot. Ghiccho fu ru-
lyá zik, Man na hár fá zik. Köz ben sze rel mes pil lan tá so kat vál ta nak egy más sal. Egy idõ 
után Ghiccho Man na nya ká ba bo rul.)

GHICCHO Mi cso da gyö nyör, Man na, ket tes ben ját sza ni ve led! Mi cso da gyö nyör! 
Az elõtt, az apám nál min dig egye dül kel lett preludálnom. Ös  sze se le het ha son lí ta ni!

MAN NA (Ki csit szé gyen lõ sen.) Én is szí ve sen ját szom ve led, Gherardo.

GHICCHO Ghiccho a ne vem!

MAN NA Ghiccho! Ghiccho!

(Csó ko lóz nak.)

GHICCHO Jól van, játs  szunk to vább!

(Foly tat ják a já té kot. Egy idõ után Man na föl áll, le fek szik az ágy ra, kö hög egy ki csit,
az tán ki húz egy pó lyá ba csa vart kis ba bát a szá já ból. Majd hall ga tó zik, tisz to gat ja a bal 
fü lét és ki húz be lõ le egy má so dik ba bát, a jobb fü lé bõl pe dig egy har ma di kat. A szü lés 
alatt Ghiccho to vább fu ru lyá zott.)

MAN NA Ghiccho! Ghiccho! Ide nézz!

(Man na Chiccho fe lé nyújt ja a ba bá kat. Ghiccho ba rát sá go san, de kü lö nö sebb fel in du-
lás nél kül megy oda hoz zá. Né ze ge ti a gyer me ke it. Man na a ke zé be nyom ja az egyik 
ba bát.)

MAN NA Nézd, tisz tá ra a te kép má sod!

(Ghiccho fel dob ja a ba bát a le ve gõ be, mint egy lab dát, az tán ügye sen el kap ja. Majd fog-
ja a má so dik és har ma dik ba bát is, és vir tu óz cir ku szi mu tat ványt pro du kál ve lük.)

GHICCHO Ezek bõl még cso dá la tos ak ro ba ták lesz nek!

MAN NA Gherardo! Nem en ge dem, hogy a gye re kek a cir kusz ban kös se nek ki! Ne kik 
jobb sor suk le gyen!
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GHICCHO Mi ért? Paragone úr cir ku sza vi lág hír nek ör vend! És mint mû vész egy vak-
me rõ négy sze mé lyes mu tat ván  nyal sok kal töb bet ke res het nék ott, mint a fu ru lya já té kom-
mal.

MAN NA Eb ben per sze iga zad le het. És ha már itt van nak a gye re kek, nem ehe tünk
foly ton csak ki fõtt tész tát!

GHICCHO Na, lá tod. Gye re kek nek hús is kell. És ne ked egy pár csip kés kesz tyû, ha 
temp lom ba me gyünk.

MAN NA Igen, igen, a csip kés kesztyû!… De az iga zat meg vall va: sze ret nék már vég re
egy vi lág kö rü li uta zást is.

GHICCHO (Meg ren dül ten.) Mi cso da? (Az tán bá tor ta la nul.) Ter mé sze te sen. Lu xus ha jó-
val me gyünk. Egy ka bin ban, ami ben csak mi ket ten le szünk egye dül. 

MAN NA Ó Is te nem, utaz ni! Utaz ni! Utaz ni!

GHICCHO Lá tod, mi min dent el le het ér ni há rom gye rek kel a cir kusz ban! Min den eset-
re kell még hoz zá a machina versabilis. „Ami a tes ti ügyes ség ál tal el ért for du la to kat 
a tech ni ka cso dá ja foly tán még meg sok szo roz za.” Egy olyan be fek te tés, ami megéri… 
Is ten ho zott ben ne te ket, drá ga ki csi nye im! Én, az apá tok, a kö vet ke zõ ne ve ket adom 
nek tek: Fink!… Flink!…

MAN NA … és Bal ta zár.

GHICCHO A go nosz apád után? Nem és nem!

MAN NA Jól van Ghiccho, tu dom, hogy go nosz volt. Oda adott cse léd nek go nosz em be-
rek hez! És pénzt fo ga dott el az ura sá gok tól, ha ver tek! Hall ga tá si dí jat úgy szól ván. (Egy
ki csit pi tye reg, az tán ün ne pé lye sen.) De apát és anyát tisz tel ni kell, akár mi is tör tén jék.

GHICCHO Man na, ezt oly szé pen mond tad! És mi u tán mi is szü lõk let tünk ... rend ben
van. Le gyen Bal ta zár a ne ve! És most gye re, játs  szunk to vább!

(Man na és Ghiccho foly tat ják a ze né lést. A gyer me kek dü hö sen néz nek egy más ra. Bal-
ta zár el kez di a szü lõk mu zsi ká ját szem te le nül utá noz ni. Köz ben löködi a test vé re it, hogy 
azok is or dít sa nak.)

GHICCHO Man na, a gyer me ke ink te het sé ge sek! Csak így to vább! To vább! Ala kí ta ni 
fo gok ve le tek egy ének lõ együt test. Ének lõ ak ro ba ták! És hoz zá még a machina! Ilyen 
még nem volt! Ti fog já tok fel len dí te ni a csa lá dot!

(A gye re kek sa va nyú po fá val néz nek ös  sze és las san egy más után ab ba hagy ják a kor nyi-
ká lást. A szü lõk to vább ját sza nak.)

FINK (Bal ta zár hoz.) „Fel len dí te ni a csa lá dot.” Mi cso da öt let!

FLINK Ezek itt csak él ve zik egy mást és az éle tet, mi meg igyuk meg a le vét.

BAL TA ZÁR Min den új szü lött ért kap nak ti zen öt ru gót!

FLINK Az tán majd ab ból fi ze tik a hü lye vi lág kö rü li út ju kat.

BAL TA ZÁR Ahogy azt Mó ric ka el kép ze li: mi za bál juk csak ál lan dó an a ki fõtt tész tát,
õk meg egy lu xus ha jón él ve zik az éle tet. De eb be én nem me gyek be le!

(Bal ta zár föl má szik a tûz hely re és le dönt egy fa ze kat. A föl dön min den hol ki fõtt tész ta. A 
szü lõk fel ri ad nak. Ghiccho da ra bon ként fel sze de ge ti a tész tát a föld rõl.

GHICCHO (Jó ked vû en.) Ezek bõl még lesz va la mi.



15

MAN NA (Büsz kén.) Mi cso da élet erõs gye re kek! Bal ta zár nak már nõ nek az el sõ man-
dzsettagombjai. És Finknek is.

GHICCHO Ko ra éret tek! Más gye re kek eb ben a kor ban még trikete-trakétát ját sza nak.

MAN NA A ko ra érett ség na gyon elõ nyös a cir ku szi ak ro ba ták nak! Ol vas tam a fog or-
vos nál.

GHICCHO Igen, így van. És a kö vet ke zõ újszölöttnél be sze rez zük a machina versabilis-t 
is! Itt van a pros pek tu sa. A vé gén még meg fo gunk gaz da god ni.

(Ghiccho meg mos sa a tész tát, az tán új ra föl te szi fõ ni. Man na nem akar ja tu do má sul 
ven ni a machina versabilis-t és a pros pek tust sem ve szi fi gye lem be, de kedv tel ve fi gye li 
Ghiccho mun ká ját a tész tá val.)

MAN NA Jól van, Gherardo, be lõ led még ki vá ló apa lesz.

GHICCHO Ghiccho a ne vem! Így hí vott anyám is.

MAN NA Aki el zá lo go sí tot ta a hin ta lo va dat.

GHICCHO És apám is.

MAN NA Akit meg evett egy cá pa.

GHICCHO De apát és anyát tisz tel nünk kell, kü lö nö sen ak kor, ha már ha lot tak és el 
van nak te met ve.

MAN NA (Öröm mel.) Ezt a tisz te len dõ úr se tud ta vol na szeb ben mon da ni!

GHICCHO Lá tod? Gye re, ját sszunk to vább!

(Ghiccho és Man na ze nél nek, a gye re kek be fog ják a fü lü ket.)
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FINK Nem le het ki bír ni!

FLINK Szép kis éle tünk lesz.

BALTAZÁR Gyer tek! Van egy öt le tem.

(Bal ta zár és testvérei föl dön tik az egész tûz he lyet. Man na ru há ja meg gyul lad, Ghiccho 
le té pi ró la. A gye re kek el me ne kül nek. Ghiccho kar já ba ve szi az ájult, ná lá nál há rom szor 
na gyobb Man nát, ki vi szi a kert be és le fek te ti egy vi rág ágy ra. Az tán vis  sza megy a ház ba 
és olt ja a tü zet.
Csak a hár fát nem tud ja meg men te ni.
Ghiccho meg si rat ja a hár fát, majd el kezd éne kel ni, ahogy ezt ha son ló ese tek ben hal lot-
ta.)

GHICCHO „Requiem aeternam … lux per pe tuum mobi, … nein! Luceat ei mei meia … 
tollis peccata mundi … tantum er go … Amen.”

(A ce re mó nia után Ghiccho be le te szi a hár fa húr ja it az ima köny vé be. Man na ra gyog va 
meg je le nik egy újabb kis ba bá val, aki már is egy kis szok nyát hord.)

MAN NA Ghiccho! Ghiccho! Az ég meg aján dé ko zott ben nün ket egy kis lán  nyal.

BAL TA ZÁR (Fél re.) És ti zen öt ru gó val hoz zá!

GHICCHO Ép pen a kel lõ pil la nat ban.

MAN NA Ugye? Õ majd vi gyáz a báty ja i ra, hogy ilyes mi ne for dul jon elõ még egyszer.

GHICCHO Bi zony. Mi vel hogy már ilyen nagy lány. Azon kí vül (Éne kel. Ghiccho és 
Man na tánc ra per dül nek a lán  nyal a kar juk ban.) fõz het, mos hat, fol toz hat, köt het, bó lo-
gat hat, szurkálhat, pu col hat, víz be pottyanhat…

BAL TA ZÁR Ka csá kat fej het, kí gyó kat tömhet…

FINK és FLINK Tram tam, tram tam, tram tam, tram tam!

(A vad tán co lás kö vet kez té ben a kis lány le esik a föld re és nem moz dul töb bé.)

MAN NA Is te nem! És még csak ne ve sem volt.

GHICCHO Lá nyom! A Dolores ne vet adom ne ked.

BAL TA ZÁR Nomen est omen!

(A kis lány el kezd böm böl ni és a szín pad át épí té se alatt vé gig böm böl.)

MÁ SO DIK JE LE NET

(Ghiccho há za, mint az el sõ je le net ben, de hár fa nél kül. A he lyi ség ben most kö te lek van-
nak ki fe szít ve, ame lye ken szá ra dó pe len kák és egyéb kü lön bö zõ ru ha da rab ok lóg nak.

Man na a föl dön fek szik és ter hes sé gi tor na gya kor la to kat vé gez. A csa lád na gyobb 
lett, az el sõ szü lött hár masik re ken és Doloresen kí vül szá mos más gye rek nyü zsög már. 
Há rom-négy ki csi ál lan dó an za var ja Man nát tor ná szás köz ben, mert rá csim pasz kod nak, 
hogy szop tas sa õket. Dolores sa va nyú arc cal ül egy szé ken és hor gol. Min dig, mi kor a 
ki csik már majd nem el érik az any juk mel lét, fel ug rik és el rán ci gál ja õket Man ná tól. Bal-
ta zár új sá got ol vas.)

BAL TA ZÁR (Han go san ol vas.) Hal va szü le tet tek ese té ben nem jár ma ga sabb szü lé si 
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se gély. Hall já tok? A Szö vet sé gi Egész ség ügyi és Kör nye zet vé del mi Mi nisz té ri u mot 
meg ke res ték az zal a kér dés sel, hogy a szü le tés után ke vés sel elhunyt cse cse mõk szá má-
ra ki kell-e ál lí ta ni egy bi zo nyít ványt az éle tük el sõ he té ben el vég zett or vo si vizs gá lat ról, 
hogy az anya ma ga sabb szü lé si se gé lyért tud jon fo lya mod ni.

DOLORES Or vo si vizs gá la tok! Or vo si vizs gá la tok. Min den nel csak meg ne he zí tik az 
em ber éle tét. Amíg ma ma az or vos nál van, ne kem kell gon dos kod nom er rõl a ban dá-
ról.

BAL TA ZÁR Úgy sincs ben ne üz let! Alig hogy ki fi ze tik a se gélyt, a lur kó már is nagy és 
ren ge te get za bál. Sem mi hasz nunk az egész ba gázs ból. Én mos tan tól fog va hal vaszü le-
tet tek re spe ci a li zál nám ma gam.

MAN NA So ha!

DOLORES Bal ta zár, a gyer mek gyil kos!

BAL TA ZÁR Fogd be a szád, te hü lye tyúk!

DOLORES Fogd be te a szád, nyamvadék! Pa ra zi ta! Mun ka ke rü lõ száj hõs! A test vé rei 
hul lá i ból akar él ni!

BAL TA ZÁR Ál szent va karcs! Te za bálsz a leg töb bet köz tünk. Ve led nem tár gya lok! 
Ne kem kell itt min den ki rõl gon dos kod nom! Meg ha tá roz ni a fo gam zá si idõ pon to kat! Kér vé-
nye ket ír ni! Szü lé se ket meg in dí ta ni! Tor na gya kor la to kat ös  sze ál lí ta ni. Csu pa fej mun ka. Ha 
most a Ma ma pél dá ul el se je elõtt szül, csak a ré gi se gélyt kap juk. Vis  sza tud ja tar ta ni egy 
ide ig? Ha az új dí ja zás van ér vény ben, öt ven szá za lék kal több jár. És a ma ga sabb se gély 
– ös  sze köt ve a hal va szü lés sel – elõ re ki szá mít ha tó, biz tos jö ve del met je lent a csa lád nak. 

MAN NA (A há tán fek ve to vább tor ná szik és a lá ba i val olyan moz du la to kat vé gez, mint 
ke rék pá ro zás nál.) So ha! So ha! So ha!

(Ghiccho, aki egész idõ alatt re zig nál tan az ágyon fe küdt és za var tan a fu ru lyá já val 
ját sza do zott anél kül, hogy fel hív ta vol na ma gá ra a fi gyel met, most ös  sze sze di ma gát, 
meg ra gad ja Bal ta zárt és utá na az ös  szes gye re ket, és egy más után ki dob ja õket a bal 
ol da li ab la kon. Mi kor az utol só is kint van, az el sõ már má szik be megint a jobb  ol da li 
ab la kon. Man na fel esz mél. Mi u tán meg sza ba dult a gyer me kek tõl, fel áll. Az el sõ je le net 
óta lát ha tó an ma ga sabb és szé le sebb lett, de még min dig egy telt ido mú szép ség, ha kis sé 
ijesz tõ en túl di men zi o nált is.)

A BE RO HA NÓ GYE RE KEK Ma ma, trikete-trakétát akarunk ját sza ni!
Ma ma, úgy szeretnék…
Ne kem meg ti zen há rom kis kör te és ti zen há rom kis al ma kell!
Ne kem pe dig a cá pa, ame lyik meget te nagy apát!
Én meg lát ni aka rom, ahogy pa pa memb rán ja föl duz zad!

BAL TA ZÁR És én meg aka rom hág ni Paragone úr fe le sé gét!

(Man na er re föl le ken egy po font Bal ta zár nak.)

DOLORES (Le te szi a kö tõ tû ket és a pa mu tot, föl má szik egy szék re és ko ra éret ten ki a-
bál.) Ki a ház ból! Ki a ház ból! Má ra elég, ron da kis hi é nák!

(An nak el le né re, hogy fi vé rei rá se hederítenek, Dolores elé ge dett arc cal le ül és köt 
to vább.)

MAN NA Mit csi nál nék én a lá nyom nél kül!

GHICCHO (A gye re kek hez.) Szá nal mas ban da vagy tok! Paragone úr elõtt úgy ég tem
mi at ta tok, mint a rongy! Mert min dent el tol ta tok. Bal ta zár nem tar tot ta ma gát lent és te, 
Pronto, ki csúsz tál a ke zem bõl és be le es tél a vájuba. 
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PRONTO Mert meg ijed tem at tól a lök haj tá sos re pü lõ tõl. 

GHICCHO Mert nem gya ko rolsz ren de sen! Kü lön ben nem tud na egy le zu ha nó re pü lõ 
ki hoz ni a sod rod ból.

(Ghiccho mély lé leg ze tet vesz, és mi a latt a szi go rú dör ge del met in té zi a fi a i hoz, kö rül be-
lül egy mé tert nõ.)

GHICCHO Egyi kõ tök se dol go zik! De elõ re is meg mon dom nek tek, aki nem dol go zik, 
az en ni sem fog! Ez zel a szé gyen le tes tel je sít mén  nyel so sem lesz an  nyi pén zünk, hogy 
meg ve het nénk a machina versabilis-t, és csak is a machina versabilis-szel le szünk ver-
seny ké pe sek!

DOLORES (Fél re.) Ez a machina nem más, mint egy gye re kes agy rém!

GHICCHO És mi lesz majd a machinával, ha ti elõ adás köz ben ku dar cot val lo tok? 
Paragone úr nem tud ilyen bi zony ta lan szá mot föl ven ni a re per to ár ba, és rá adá sul még 
a machinát is be sze rez ni! Te hát megint csak az én fu ru lya já té kom ma rad. De én mint 
fu ru lyás, nem tu dok ilyen nagy csa lá dot egye dül el tar ta ni. Még ak kor se, ha az egész 
tü dõ met ki fú jom.

(Ez alatt Ghiccho ki eresz ti a le ve gõt és is mét ös  sze zsu go ro dik a nor má lis nagy sá gá ra.)

MAN NA Ha be fe jez ted a szó nok la to dat, me gyek be vá sá rol ni. Tész tát! Tész tát! 
Tééésztáááát!

GHICCHO Man na!

MAN NA Mi van? A gye re kek nek en ni kell. Ha ne ked nincs pén zed, föl za bál nak en gem. 
Ami ugyan sen kit sem za var na, de ki szü li nek tek az én el ha lá lo zá som után a kö vet ke zõ 
tizenöt ru gót?

GHICCHO (Õszin tén meg van döb ben ve.) De Man na! Min den ke resz te lés nél fu ru lyá-
zok, ha a szü lõk csak egy ki csit is örül nek a gyer mek ál dás nak.

DOLORES Ugyan, mi kor örül nek azok?

GHICCHO És majd nem min den te me té sen is ját szok.

DOLORES Ha a ha lott va la mit hátrahagyott…

GHICCHO És Paragone úr nál!

MAN NA A cir kusz ban!

GHICCHO Igen! Na pon ta ját szom ott, én va gyok az el sõ fu ru lyás!

DOLORES Egy csa lád apa nem ját szik. Ha nem dol go zik.

MAN NA Ne légy ci ni kus, Dolores!

(Man na úgy ta lál ja, hogy po fon kell vág nia a lá nyát. A jó ég tud ja, miért pont most.)

MAN NA (Ghicchohoz bé kü lé ke nyen.) A szom szé dunk a Tu do má nyos In té zet mun ka tár-
sa lett. Mi ó ta ott dol go zik, na pon ta húst esz nek.

A GYE RE KEK Húst aka runk en ni! Apa is le gyen a Tu do má nyos In té zet mun ka tár sa!

MAN NA Fog já tok be a szá to kat!
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(Man na segélykérõ pil lan tást vet Doloresre, de õ még meg van sér tõd ve az elõb bi po fon
mi att és nem moz dul.)

MAN NA Dolores lá nyom!

DOLORES (Föl má szik a szék re és böm böl.) Ki in nen! Ki eb bõl a ház ból! (Új ra le má szik 
a szék rõl és ki lök dö si a fi vé re it a ház ból.)

MAN NA Mit csi nál nék én Dolores nél kül!

(Dolores fé lig büsz kén, fé lig még sér tõ döt ten ki megy a ház ból. Be hal lat szik, hogy még 
to vább pa ran csol gat a fi vé re i nek.)

GHICCHO (Fé lén ken.) Man na?

MAN NA Mi van?

GHICCHO Nem egé szen úgy van, ahogy az elõbb mond tam. Csak a gye re ke ket akar tam 
egy ki csit meg ijesz te ni, mint ahogy azt ti csi nál já tok: te és Dolores… de… Paragone 
urat igen is ér de kel né a mi mu tat vá nyunk – és a machina árát is elõ le gez né –, de azt akar-
ja, hogy min den gye re kün ket, Dolores ki vé te lé vel, be ve gyük a szám ba. Hét gye rek kel 
lab dáz ni, sze rin te an nak na gyobb si ke re len ne, és: Doloresszel egé szen rend kí vü li ter vei 
van nak.

MAN NA Hét gye rek kel lab dáz ni! Egyik biz tos ki tö ri a nya kát.

GHICCHO Ne félj, majd vi gyáz ni fo gok.

MAN NA Hü lye Paragone! És ha egy szer ki lenc vagy ti zen há rom gye re künk lesz? Az 
még több kö zön sé get vonz?

GHICCHO (Ijed ten.) Ki lenc vagy ti zen há rom?

MAN NA (Szi go rú an.) A sor sun kat oda fent rõl irá nyít ják, Gherardo!

GHICCHO (El bá tor ta la nod va.) Hát, igen. Biz tos, hogy nem alul ról.

(Ghiccho ész re ve szi, hogy hü lye vic cet csi nált és na gyon za var ba jön.)

MAN NA Én most me gyek a szu per mar ket be. Dolores-t vi szem ma gam mal, hadd ke rül-
jön egy ki csit em be rek kö zé. Ez alatt te tisz tá ba te he ted a gye re ke ket. A fa zék ban van 
for ró víz. (Ki ki ált a kert be.) Apá tok tisz tá ba tesz ben ne te ket! Min den ra gyog jon, mi re 
vis  sza jö vök. Gye re Dolores, men jünk.

(Man na és Dolores el. Ghiccho el kez di a gye re ke ket tisz tá ba ten ni, de az tán jobb gon-
do la ta tá mad.)

GHICCHO Úgy mond ják, ugye, hogy tisz tá ba ten ni!

(A pe len ká kat egy sze rû en kí vül rõl csa var ja rá a gye re kek re. Az egyik nek a ha sa kö ré, a 
má sik nak be kö ti a sze mét, a har ma dik nak a szá ját. Lá ba kat is ös  sze köt stb. A gye re kek 
[az el sõ szü lött fi úk is] szí ve sen ad ják ma gu kat Ghiccho ke ze lé sé be, azt hi szik, hogy egy 
új já ték kö vet ke zik.)

BAL TA ZÁR (Éne kel) Seg get tö röl ni, ka kát ken ni, apát, anyát tönk re ten ni.

(A gye re kek, de Ghiccho is nagy él ve zet tel is mét lik a tisz te let len szö ve get. Ghiccho köz-
ben föl dob ja a le ve gõ be az egyik gye re ket, az tán a má si kat: ki ta lál egy új cir ku szi mu tat-
ványt. Nem so ká ra már öt-hat gye rek kel do bá ló zik.)

GHICCHO (Ma gá nak.) Még egy ki csit job ban kell kon cent rál nom, és már is men ni fog.
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(Pronto, a he te dik gye rek irigy ked ve né zi õket.)

GHICCHO (Ma gá nak.) Ha még Prontót is be tu dom épí te ni a szám ba, nem kell, hogy a 
Tu do má nyos In té zet mun ka tár sa le gyek.

(Meg ra gad ja Prontót és fel dob ja õt is, de el hi báz za az üte met. Ghiccho nem tud ja el kap-
ni, és Pronto a fa zék ban köt ki. A töb bi gye re kek is le es nek a föld re és jaj gat nak, mert 
meg ütöt ték ma gu kat. 

GHICCHO Hop pá, egy kis bal eset.

(Oda ro han a fa zék hoz, hogy ki húz za Prontót a víz bõl, de csak meg ége ti az uj ja it.
A fa zék ból most ki re pül egy fe hér ga lamb.
Ghiccho ke resz tet vet.)

GHICCHO Nem tud tam, hogy már egy ilyen kis gyer mek nek is van lel ke.

(A gye re kek mind amel lett ész re se vet ték kis fi vér ük el mú lá sát, mert a sa ját ba ja ik kal 
vol tak el fog lal va.)

(Man na egye dül jön vis  sza, na gyon fel in dult ál la pot ban. Azt se ve szi ész re, hogy a gye re-
kek kel va la mi baj tör tént, és hogy Ghiccho men  nyi re meg van ren dül ve.)

MAN NA A tész ta megint öt szá za lék kal drá gább lett.

GHICCHO Ó Man na!

MAN NA „Ó Man na”, ez min den, ami eszed be jut?

(Ki cso ma gol egy pi ci ke cso mag tész tát, és be le akar ja szór ni a fa zék ba.)

GHICCHO Man na!

MAN NA Mi van ve led?

GHICCHO Úgy dön töt tem … szó val dön töt tem.

MAN NA?

GHICCHO El vál la lom az ál lást a Tu do má nyos In té zet ben.

GYE RE KEK Hur rá! Min den nap húst eszünk!
So ha töb bé tész tát nem eszünk!
Él jen a ka ja! Él jen az apa!

MAN NA (Gyen gé den.) Ghiccho, Drá gám! Még is csak jó em ber vagy! 

GHICCHO (Za var tan.) Meg je lent ne kem egy fe hér ga lamb.

MAN NA Egy égi jel. Gye re, öl tözz fel!

(El kez di Ghicchót öl töz tet ni. Néhány ru ha da ra bot a gye re kek tõl vesz el, amen  nyi ben 
fér je ru ha tá ra nem tel jes.)

MAN NA Paura di Querra úr ki ír ta egy táb lá ra: „Meg bíz ha tó és szor gal mas fér fi a kat 
felveszünk.” Mu tasd a kör me i det! (Ghiccho mu tat ja.) Tisz tá nak tisz ták.

(Gyen gé den meg csó kol ja Ghicchót.)

GHICCHO (Ál mo doz va.) De ré gen csó kol tál már így.
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MAN NA Bal ta zár, gye re ide fi am. Ne ked új ci põd van. (Le húz za Bal ta zár ci põ jét és fel húz-
za Ghicchónak.) Ki csit túl nagy, de nem tesz sem mit. Ak kor van baj, ha túl ki csi. Most még 
egy pár zok nit. Paura di Querra úr ral úgy be szélj, mint a tisz te len dõ úr ral! Te úgy is min dig
tisz te let tu dó vol tál. Ki nek van ha ris nyá ja? Le he tõ leg fe ke te. Itt van, oda adom az enyé met.

(Ghiccho kény te len Man na fe ke te se lyem ha ris nyá ját fel húz ni.)

GHICCHO És pén te ken fel ve szed a fi ze té se met.

MAN NA És majd a ked venc éte le det fõ zöm.

GHICCHO Peisli-idill.

MAN NA Tu dom még. (Egy hár fa hang ja hal lat szik.) Bal ta zár, hoz zál még egy szeg fût
apád gomb lyu ká ba! Úgy fogsz ki néz ni, mint az es kü võnk nap ján!

(Bal ta zár meg je le nik egy cso mó csa lán nal.)

MAN NA Egy go nosz nagy apa el faj zott uno ká ja! (He ve sen el sír ja ma gát.) Egyi kõ tök se 
akar jóapá tok nak egy szál vi rá got hoz ni? 

(Több gye rek is ki ro han nagy igye ke zet tel a ház ból vi rá got ke res ni, de hi á ba. A gye re kek 
vis  sza.)
GYE RE KEK Nin cse nek vi rá ga ink! Egyet len egy szál vi rág sincs a ker tünk ben!

(Man na elõ ve szi az ima könyv ét és ki vesz be lõ le egy pré selt szeg fût. Meg csó kol ja a szeg-
fût az tán be le tû zi Ghiccho gomb lyu ká ba.)

GHICCHO Kö szö nöm, Man na, min dent kö szö nök.

MAN NA Sok sze ren csét, Ghiccho!
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(Ghiccho át megy az ut ca má sik ol da lá ra és csen get a Tu do má nyos In té zet aj ta ján. Lát-
ni, amint be megy, az tán be csu kó dik mö göt te az aj tó. Man na bi zony ta lan ér zé sek kel néz 
utá na és ke resz tet vet.)

MAN NA Re mé lem, most min den jó ra for dul!

(Ba bo ná san há rom szor meg ko pog tat ja a tûz hely lap ját. Az tán ijed ten a kö té nye zse bé be 
nyúl, és ki húz be lõ le két új gye re ket.)

MAN NA Dolores lá nyom, hol vagy?

(Mi vel Dolores nem fe lel, Man na el gon dol ko zik.)

MAN NA Együtt vol tunk a szu per mar ket ban. Bal ta zár fi am, fuss gyor san oda, és nézz 
utá na, mit mû vel Dolores nõ vé red. Re mé lem nem tör tént sem mi ba ja.

BAL TA ZÁR Mi cso da? És mi min dent még!? Men je nek a töb bi ek, én a te szü lé se id del 
va gyok el fog lal va. Kér vé nye ket kell ír nom. Úgy is már megint min dent el ron tot tál! Nem 
tud tad vol na egy ki csit vis  sza tar ta ni? Két nap még, és az új dí ja zás van ér vény ben. De 
nem, a hü lye spi né csak hoz za vi lág ra a köly ke it, ahogy ép pen ked ve szot  tyan! Én meg 
néz he tem, hogy jö vünk ki a ló vé val.

MAN NA (Rossz lel ki is me ret tel.) Bo csáss meg, fi am, ez most csak örö möm ben tör tént. 
Ghiccho, va gyis az apá tok ki jó za no dott, va gyis jobb be lá tás ra bír tam: most ott dol go zik 
Paura di Querra úr Tu do má nyos In té ze té ben. De amint lá tod, most van két új kis ba bám, 
ami an  nyit je lent...

BAL TA ZÁR Két szer tizenöt ru gó. Mit nem mon dasz! Nem vet ted ész re, hogy így vol tál
be prog ra moz va?

MAN NA A ka csa to já sok?

BAL TA ZÁR De hogy is! A kap szu lák. Ki pró bál tam õket: jók, és ta lán még le het a ha tá-
su kat fo koz ni. De élõ szü löt tek nél egy sze rû en ne vet sé ges a ha szon.

MAN NA (Oda áll az új szü löt tek elé, mint egy véd ve õket.) Nem! Er rõl hal la ni sem aka-
rok! Én anya va gyok! A gyer mek ne kem szent! Ne kem min den gyer mek szent!

BAL TA ZÁR (Az any ját maj mol va.) „Ne kem min den gyer mek szent.” Menj ki az ut cá ra 
és oszd el min de ne det a gye re kek kö zött!

MAN NA (Na i van.) De az ut cán nem az én gye re ke im van nak!

(Bal ta zár han gos ne ve tés ben tör ki.
Dolores be jön a ház ba. Kí vül, a ru há ján egy mell tar tót hord, amely ná la – mel lek hi á-
nyá ban – rek lám tás ká nak szol gál. Kü lön bö zõ fo gyasz tá si cik kek van nak ben ne, ame lye-
ket az em ber egy szu per mar ket ban ta lál: haj spray, cso ko lá dé, né hány kis üveg ko nyak,
egy pár kesz tyû és koz me ti kai cik kek. Dolores kis lá nyos ar ca erõ sen ki van smin kel ve, 
ke zén a kör mök li lá ra fest ve, na gyon ma gas sar kú ci põt hord és úgy tû nik, nem egé szen
jó zan.)

MAN NA Dolores! Kis lá nyom! Hol vol tál? Vi gyáz nod kell az új kisöcséidre!

(Az új szü löt te ket Dolores ke zé be nyom ja.)

DOLORES De ma utol já ra. Sa ját csa lá dot ala pí tok. (A kö zön ség hez, hogy az any ja ne 
hall ja.) A szupermarketban Paura di Querra úr meny as  szo nya let tem. Örü lök, hogy vég-
re itthagyhatom ezt a nyo mo rú sá gos éle tet.

(Mu tat ja a mell tar tó ja tar tal mát.)
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DOLORES Paura di Querra úr iga zán nagy lel kû!

BAL TA ZÁR (Ron dán éne kel egy csúf dalt.) An go li Bor bá la kis szok nyát var ra tott. Elöl 
kurtábbodott, há tul hos  szab bo dott.

(Man na le ke ver Bal ta zár nak egy csat ta nó po font.)

MAN NA Nem sza bad, hogy le gyen, ami nem le het.

(Dolores le te szi a két új szü löt tet az asz tal ra és tá vo zik. Man na hü le dez ve néz utá na.
Meg kon dul egy temp lom ha rang ja.)

MAN NA Itt a le fek vés ide je! Gye rünk!

(Man na egy más ra he lye zi a gye re ke ket egy szal ma zsák ra. Hár mat hos  szá ban, hár mat 
ke reszt ben. Mi vel Bal ta zár, aki mint leg na gyobb, leg alul van, új ra meg új ra gú nyos ne ve-
tés ben tör ki, min dig szét gu rul a ra kás. Man nának nagy meg erõl te té sé be ke rül, hogy 
min dig új ra egy más ra rak ja õket. De las san ként el ál mo sod nak a gye re kek és egy más
után el al sza nak. Lé vén, hogy együtt lé le gez nek, a gye rek ra kás úgy emel ke dik és sül  lyed, 
mint ha egyet len egy test len ne.
(Man na le fek szik egy má sik szal ma zsák ra.)

MAN NA Vég re egye dül!

(Ghiccho meg je le nik.)

MAN NA (Ijed ten.) Mi van Gherardo? Nem si ke rült?

GHICCHO Ho va gon dolsz? Ra gyo gó an meg áll tam a vizs gát!

MAN NA (Re mény ked ve felül.) Na és, mit kér de zett Paura di Querra úr?

GHICCHO Min den fé lét. Pél dá ul azt, hogy a ha sa mon vagy a tü dõ mön ke resz tül lé leg-
zem-e.

MAN NA Na gyon ér de kes. És mit mond tál?

GHICCHO Ter mé sze te sen a tü dõn ke resz tül. A ha son ke resz tül csak a gye re kek lé le-
gez nek!

MAN NA He lyes.

GHICCHO Az tán azt is kér dez te, hány lá nyunk van.

MAN NA ?

GHICCHO Azt fe lel tem: Nem az a fon tos, hogy hány lány, ha nem az, hogy eré nye sek 
le gye nek.

(Man na hir te len el sír ja ma gát, mert Dolores-ra gon dol, és ar ra, hogy nagy se gít sé get 
vesz tett el ben ne. De Ghiccho ros  szul ér tel me zi Man na sí rá sát, azt hi szi, hogy va la mi 
ta pin tat lan sá got kö ve tett el.)

GHICCHO (Meg il le tõd ve.) Ne gon dolj töb bet rá, Man na! A mi gye rek ko runk, a te fi a-
tal sá god ret te ne tes volt. Fe lejtsd el! Most ró zsa szí nû jö võ vár ránk. El len õr let tem Paura 
di Querra úr Tu do má nyos In té ze té ben.

MAN NA Mind járt az el sõ nap el len õr?

GHICCHO Paura di Querra úr nál min den ki el len õr.
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MAN NA Nagy sze rû! És ak kor ki dol go zik?

GHICCHO Az el len õrök ter mé sze te sen! Ezt te nem ér ted.

MAN NA Igen, én csak egy bu ta nõ va gyok. A tu do má nyok ban va ló szí nû már csak 
el len õriz ni kell! Az ik rek sem a ka csa to jás tól van nak – mond ja Bal ta zár –, ha nem a tab-
let ták tól. És te mun ka társ vagy ott: ellenõr, te ma gad ad ha tod be ne kem a kap szu lá kat, 
úgy szól ván fris sen a gyár ból, és ha fá radt vagy, és ne künk megint kel le ne egy pár ru gó, 
nem kell kí noz nod ma gad, Bal ta zár be prog ra moz za a dol got, és egy szer re há rom és még 
több új ba bánk is le het! Te! A vé gén még tény leg ös  sze jön a vi lág kö rü li uta zás!

(Man na ész re ve szi, hogy Ghiccho tel je sen hi tet le nül me red rá.)

MAN NA De ne si es sük el a dol got. Bo csáss meg! Mit kér de zett még Paura di Querra 
úr?

GHICCHO Hogy ér de kel nek-e a pil lan gók.

MAN NA Fur csa. Ez ke reszt kér dés volt?

GHICCHO Egész biz tos. De én át lát tam raj ta és azt vá la szol tam: Paura di Querra úr, 
biz to sít ha tom Önt, hogy egy ál ta lán nem ér de kel sem mi! Vé gül is csa lád apa va gyok! És 
tu dom, mi il lik.

MAN NA Na gyon he lyes.

GHICCHO És er re föl föl vet tek. Te Man na!

(Ész re ve szi, hogy Man na el aludt.)

GHICCHO El aludt.

(Ghiccho óva to san kö rül ta po gat ja Man na szal ma zsák ját, de már nem ta lál he lyet mel let-
te. Így az tán szo mo rú an le fek szik a szal ma zsák elé a föld re. Egy da ra big né zi a pla font,
az tán le csu kó dik a sze me.)

FÜG GÖNY

HAR MA DIK JE LE NET

(Mun ka fo lyo só a Tu do má nyos In té zet ben. Az al kal ma zot tak, köz tük Ghiccho kép er nyõk 
elõtt ül nek és gör csö sen fi gye lik õket. A kép er nyõk mö gött és az egyes mun ka he lyek 
kö zött rács van. Min den mun ka asz ta lon egy mik ro fon.)

GHICCHO (Ma gá nak.) Paura di Querra úr azt mond ta, hogy na gyon fi gyel jek, és ha a 
pi ros szá mok jön nek, azo kat fel kell ír nom. Re mé lem si ke rül! Tu laj don kép pen el kel le-
ne is mé tel nem az alap szá mo kat.
A né gyes úgy néz ki, mint egy föl bo rí tott szék.
A tízes, mint võ le gény és meny as  szony.
A ti zen egyes, mint võ le gény és võ le gény, nem, nem, olyan nincs!
A fe ke te szá mok nem ne kem van nak.
De ed dig egyet len egy pi ros szám se jött.
Mind járt jön Man na, és ak kor lesz az e-gyé-ni ebédszünetem… nagy elõny… ilyen 
csak a mi cé günk nél van. Ma bél szín álom lesz. Buco úr is jön, mond ta Paura di Querra 
úr, hogy be os  szon en gem. Ed dig még nem jött. Nem baj. Leg alább Man na jöj jön ha ma-
ro san. És hoz za az ebé det. (Hal kan dú dol ma ga elé.) Peisli-idill, peisli-idill. Ál mom a 
bél szín!

(Egy nagy ol ló és Buco úr jön nek. Szót la nul meg áll nak Ghiccho mö gött.)
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GHICCHO (Meg pró bál ke dé lyes hang nem ben be szél ni.) Jó na pot kí vá nok, Buco úr! Ön 
bi zo nyá ra be akar osz ta ni en gem.

(Buco úr szó nél kül le vág ja Ghiccho ha ját. Buco úr el. Néhány al kal ma zott né mán kun-
cog ma ga elé, de a leg töb ben in kább nem akar ják a tör tén te ket ész re ven ni. Ghiccho 
iszonyodva ta po gat ja ko pasz fe jét.)

GHICCHO Na de..! (Ész hez kap és ne ve tés re kény sze rí ti ma gát.) Vic ces em ber ez a 
Buco úr! Vic ces em ber! Per sze, csak a kötelességét tel je sí ti, az em be re ket be kell osz-
ta ni!

(Man na meg je le nik a reg ge li zõab lak nál.)

MAN NA Ha ló, Ghiccho! Ho zom ne ked az ebé det! Becsináltleves, utá na bél szín álom.

GHICCHO (Ijed ten.) A ne jem! (Meg pró bál ja ko pasz fe jét a ke zé vel el ta kar ni.)

PRONTO KOL LE GA (Jó in du la tú an.) Ne ag gód jon, az as  szo nyok ezt ész re sem 
ve szik. 

GHICCHO Tény leg? (A mik ro fon ba.) Gherardo ellenõr… hm... az elõtt fu vo lás és cir ku-
szi mû vész je len ti, hogy igény be ve szi egyé ni ebéd szü net ét. Kö szö nöm. Vé ge.

Ghiccho oda megy a reg ge li zõab lak hoz.

GHICCHO Helló, Man na! Mit csi nál nak a gye re kek?

MAN NA Ó, ezek még tönk re tesz nek! Ne ked jó dol god van itt. Most men nem kell be vá-
sá rol ni.

GHICCHO Le ves nem kell. Be csi nált... (El tol ja ma gá tól.) Ha nem a bél szín...

(Man na el. Ghiccho nagy len dü let tel el kezd en ni, de né hány ha ra pás után el megy az 
ét vá gya. Az tán csak tur kál a tá nyér já ban, vé gül több mint a fe lét ott hagy ja.)

GHICCHO Nincs étvágyam… ta lán túl fá radt vagyok… ez így iga zán na gyon prak ti ku-
san van el ren dez ve: vagy nincs az em ber nek pén ze, vagy nincs étvágya… peisli-idill… 
peisli-idill…

(Ghiccho fe je elõ re ha nyat lik, el al szik.
Buco úr jön, le vág ja a fü le it. A fü lek nagy erõ vel a pla fon hoz csa pód nak, az tán a pad ló-
hoz, vé gül fen na kad nak a rá cson. Ghiccho föl ri ad.)

GHICCHO Bo csás son meg, Buco fel ügye lõ úr! El ha nya gol tam a mun kám. Nem fog 
töb bet elõ for dul ni!

(Buco úr szó nél kül né zi Ghicchót.)

PRONTO KOL LE GA (Súg va.) Csend ben ma rad ni! Csend ben ma rad ni!

(Buco az ol ló val rá üt Pronto vál lá ra. Pronto kar ja le esik a föld re. Buco el.
Ghiccho és Pronto né zik a kép er nyõ jü ket, mint ha mi  sem tör tént vol na.
Ghiccho ké sõbb óva to san kö rül néz, és mi u tán úgy ér zi, hogy nem fi gye lik, Pronto Kol-
le ga kar ja után nyúl. Elõ zé keny ség bõl oda akar ja ne ki nyúj ta ni, mint ahogy az em ber 
va la ki nek az el ej tett sé ta bot ját át nyújt ja. De Pronto kol le ga int, hogy nem kell. Ghiccho 
te hát új ra le fek te ti a kart a föld re és szem lét tart a sa ját fü lei után, ame lyek fönn akad tak 
a rá cson. Ész re vét le nül le akaszt ja és zseb re vág ja õket.)

(Éles, han gos csen ge tés.)
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(Hang szó róból): Vé ge a mun ka idõ nek! Mun ka tár sa ink nak szép es tét kí vá nunk csa lád-
juk kö ré ben és utá na kel le mes pi he nést!

(Meg szó lal a böl csõ dal: »Gyermekem, ó aludj már«, de az al kal ma zot tak zsi va ja 
el nyom ja.)

AL KAL MA ZOT TAK Mun ka idõ vé ge! Vé ge a mun ka idõ nek!

(Az al kal ma zot tak to la kod nak ki fe lé a mun ka fo lyo só ról. Most lát ni, hogy a leg több jük 
ko pasz ra van nyír va. A leg több nek hi á nyoz nak a fü lei, má sok nak az or ra, sõt még a szá-
ja és a sze mei is. Sok nak kö zü lük nin cse nek kar jai, vagy csak egy. Az utol só al kal ma zott 
egy lá bon ug rál ka rok nél kül, de na gyon élén ken.)

(Ghiccho és Pronto egye dül ma rad nak.)

GHICCHO Bo csás son meg, ké rem!

PRONTO (Za var tan, jég hi de gen.) Mit bo csás sak meg Ön nek?

GHICCHO (Szó nél kül az ott fek võ kar ra mu tat.)

PRONTO Nem ér tem. (El akar men ni.)

GHICCHO Ez az el sõ na pom itt.

PRONTO Úgy? És hogy tet szik?

GHICCHO (Bi zony ta la nul.) Egész ked ves. És jól le het ke res ni!

PRONTO Mint fel ügye lõ, nem pisz kít ja be a ke zét.

GHICCHO En ged je meg, hogy be mu tat koz zam: Gherardo.

PRONTO Ör ven dek: az én ne vem Pronto.

GHICCHO Ah, a fi a mat is így hív ták. Hir te len ha lá lo zott el.

(Éles, han gos csen ge tés.)

(Hang szó ró) Fi gye lem! Fi gye lem! Szí vé lye sen üd vö zöl jük az éj sza kai mû szak mun ka-
tár sa it! Õk a mi tu do má nyos él csa pa tunk. A leg jobb ja ink, akik mind an  nyi an jö võ be ni 
ház tu laj do nos ok.

GHICCHO Ne kem már van egy kis há zam.

PRONTO Egy kuny hó. Ön igény be ve he ti In té ze tünk hi tel kap cso la ta it. Én is sa ját ház ra
spó ro lok.

(Buco úr vé gig megy a ter men, né ha áll va ma rad és le vág ja va la ki nek va la mi lyen vég tag-
ját. Ghiccho és Pronto a kép er nyõ jük re me red nek.)

GHICCHO (Ma gá nak.) Csak ne len ne an  nyi ra száraz… a levegõ… már az is jó len ne, ha 
egy légy er re re pül ne, vagy egy bol ha len ne az in gem ben, hogy va ka róz nom kellene…
(Ön fe led ten elõ ve szi a fu ru lyá ját, amit ed dig el rej tett.)

GHICCHO Csak egy han gocs kát …

(Mi e lõtt be le tud na fúj ni, Buco úr ott áll mö göt te, rá üt a jobb vál lá ra, mi re Ghiccho jobb 
kar ja le pat tan és fen na kad a rá cson. A fu ru lya le esik a föld re. Ghiccho to vább fi gye li a 
kép er nyõt, mint ha mi  sem tör tént vol na. Meg je le nik Man na.)
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MAN NA Hoz tam fi nom en ni va lót, Ghiccho! Ma fi ze tést kapsz!

GHICCHO Kö szö nöm, Man na. (Le ha jol a fu ru lyá ért, és jobb kéz zel oda ad ja Man ná-
nak. Légy szí ves õrizd meg!

MAN NA (Döb ben ten.) Ghiccho! Te be teg vagy!

GHICCHO Nincs sem mi ba jom.

MAN NA Nem ra gyog a sze med. És alig hal lom a han god.

GHICCHO Ta lán a szá raz levegõ… ta lán mert nin cse nek legyek… 

MAN NA A ha jad is olyan fa kó, te be teg vagy… Ghiccho, ezt nem akar tam. Hidd el 
ne kem.

GHICCHO (Bol do gan.) Még is csak ész re ve szi: sze ret.

(Paura di Querra és Buco urak jön nek. Man na ijed ten és tisz te let tu dó an vis  sza hú zó dik.)

BUCO (Querrához.) Ez itt pa nasz ko dott. (Ghicchóra mu tat.)

QUERRA Na gyon saj ná la tos. Buco úr, job ban meg kell gyõz nie a mun ka tár sa in kat!

BUCO (Föl eme li az ol lót.) Paura di Querra úr, nem lesz töb bé elé ge det len a mun kám mal.

GHICCHO Paura di Querra úr! Buco úr! Nem fog töb bet elõ for dul ni. Csa lá dom van! 
Fe le sé gem van és ti zen öt fi am! Ké sõbb õk is Ön nek dol goz hat nak, Paura di Querra úr! 
És egy szép lá nyom van: Dolores, õt már is me ri Paura di Querra úr a szu per mar ket bõl! 
Ké rem, ad jon még egy esélyt!

PAURA DI QUERRA Ez túl so kat fe cseg. (Ke zé vel int Bu có nak, hogy te gye a kö te les-
sé gét.)

GHICCHO Nem! Ké rem ne!

(Hi á ba. Buco oda vág. Ol ló já val na gyon ügye sen le vág ja Ghiccho bal kar ját, a lá ba it 
és vé gül a fe jét.)

GHICCHO GU RU LÓ FE JE Nem. Eb bõl most ele gem van! Nyo mo rult ban da! Ghiccho 
el megy! So sem lát já tok töb bé!

(Ab ban a pil la nat ban, hogy Ghiccho fel lá zad, a fe je vis  sza szív ja ma gá hoz a le vá gott 
vég ta go kat, úgy hogy a vé gén ott áll tel je sen épen.

GHICCHO Vég re új ra em ber va gyok!

(Ghiccho ba rát sá gos fej bic cen tés sel a meg döb bent Paura di Querra és Buco urak, 
va la mint a kol le gák fe lé, el hagy ja a Tu do má nyos In té ze tet. Az aj tó ban ta lál ko zik Man-
ná val.)

MAN NA Mi van Ghiccho? Ho zom a va cso rát! A gye re kek lát ni akar tak az ab la kon 
ke resz tül. Már nem tu dom vis  sza tar ta ni õket. Mind tu do má nyos mun ka társ akar len ni,
mint az ap juk! Te vagy a pél da kép ük.

GHICCHO Igen? Ép pen sze ren csé sen meg sza ba dul tam!

GYE RE KEK Új ci põ kell.
Egy ko csit aka runk.
Au di! Au di, Audi8, Audi6, Au di Sport.
Ne kem Mer ce des alatt nincs sem mi.
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Ne kem Rolls-Rolls alatt nincs sem mi.
Úgy kel le ne egy csaj!
Már nem tu dok töb bet vár ni!
Most élünk! Most spric ce lünk, ma ve szünk.
Ma sza runk és hol nap fi ze tünk!
Ne kem is kel le nek koz me ti kai sze rek, mert én fi út sze re tek.
Meg pu ding meg cam ping fel sze re lés, fo tó fel sze re lés és di gi ta li zált tv, di gi ta li zált! Csekk-
fü zet kell
az egész jö võ év re, és ak kor ve szek hu szon két do boz spár ga fe jet!
Nem! Ki lenc sze mû an gol nát!
És teneriffai uta zá sun kat
add meg ne künk ma, hol nap és mindig…
És hol van a Schiffer zon go rám!
A sa ját-ját szó! E-gi tár!
Az én...

(Az ös  szes gye rek – ti zen öt-húsz – el tû nik a Tu do má nyos In té zet ben, mi e lõtt Ghiccho 
meg tud ná aka dá lyoz ni.)

GHICCHO Man na! Oda a gye re ke ink!

NANNA De Ghiccho! Te he lyez ted el õket. Te vagy a leg jobb apa! Büsz ke va gyok rád 
és a gye re ke ink re! Igaz, hogy az ég is na gyon se gí tett.

GHICCHO Igen, na gyon.

(Man na ke resz tet vet.)

MAN NA Ezt nem sza bad el fe lej te nünk. De mi is meg tet tük, amit le he tett. És most biz-
to sít va van a jö võnk!

GHICCHO (Meg hök ken ten.) Tényleg, a jövõnkrõl gon dos kod va van.

MAN NA A gye re kek nek biz tos mun ka hely ük lesz.

GHICCHO Min den gye re künk tu do má nyos el len õr lesz.

MAN NA Ezt még ál mod ni is alig mer tem vol na! És te még is tel je sí tet ted ne kem. Tes-
sék. (Man na nyújt ja a fu ru lyát Ghicchónak.)

GHICCHO (Meg ha tot tan.) Man na, hogy Te mi lyen szép vagy!

(Hos  szan meg csó kol ják egy mást.)

MAN NA És most?

GHICCHO Mi cso da kér dés!
Mos tan tól kezd ve foly tat juk
azt a szép já té kot ket tes ben,
ami már oly sok örö met oko zott
ne künk az évek so rán!

(Man na el bõ gi ma gát.)

GHICCHO Mi van?

MAN NA Nem megy. Oda van a hár fa.

GHICCHO Tény leg.

MAN NA Ha szon ta lan ná let tem.
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GHICCHO Ugyan.

MAN NA De te, mint Fér fi, ta lálsz ma gad nak egy új...

GHICCHO Nõt?! És megint új gye re ke ket. Hm.

MAN NA (Két ér tel mû en.) 15 fi út!

GHICCHO Brrr. Hol van Dolores? Õ lány volt. Vagy té ve dek?

MAN NA Hogy té ved nél? Tény leg, hol vagy Dolores? Egyet len se gít sé gem, hol vagy?

(Kint rõl több cse cse mõ bõ gé se, or dí tá sa hal lat szik.)

GHICCHO Dolores! Dolores or dí tott így szü le té se után. Vagy nem jól em lék szem?

(Dolores szín re lép. Óri á si és na gyon ele gáns gye rek ko csit tol ma ga elõtt.)

DOLORES Né gyesik re im van nak! Paura di Querra az édes ap juk. Az uram.

MAN NA Ezt ne ve zem sze ren csé nek! És hogy?

DOLORES Chemie nél kül.

GHICCHO Ezért mind lány.

MAN NA A kapszulából mind fi úk let tek. Ez Baltazár?

DOLORES Igen, ma ma, most lesz sok dol god.

MAN NA Omi let tem. És te Opi.

GHICCHO Ak kor már in kább ma gam ban fu ru lyá zok.

DOLORES Mi cso da tar tás! Gye re ket a ha zá nak! Adó fi ze tõ ket!
Õk lesz nek az
ADÓ-FI-ZE-TÕK
A lá nyok nak
pi ros ci pel lõt
a fi úk nak
ta-ta-ta-ta Ta
ta-ta-ta-ta Ta
õk csi nál nak
tatatata - Ta
és azok mind
adó fi ze tõk
bér-mun-kások
pi ros ci pel lõk
és így mind mind
pi ros ci pel lõk
apák-anyák
ra-ta-ta-ta bumm!

(A kó rus va ri á ci ók kal to vább.)

Vé ge

Pataky Mik lós for dí tá sa
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DE ÁK LÁSZ LÓ

Si va ta gi évad
Kurcsis Lász ló szí nes rajz so ro za tá hoz

1.
Po kol-aj tó vagy égi jel.
Mö göt te szal ma ku tyák.
Vagy sem mi sincs.

2.
Már lát tam va la hol ilyet.
Va la mi re em lé kez tet.
Ne ve itt a nyel ve men.

3.
Por és szél ost ro ma vis  sza té rõ.
Holt bu rok, mit ost ro mol.
Az élõk rég el vág tat tak.

4.
Ho mok lép csõk, még, alább,
Ide fönn né mi zöld a re ce hár tyán,
Cse kély bíz ta tás.

5.
Ko hó ból ki vont pen ge,
Ci nó ber sáv ban
A hû lõ nap le száll.

6.
A dû nék kö zött 
Bal jós alak za tú pen gét vé lek csil lan ni.

7.
Kü lön bö zõ tö me gek sú lyo sod nak.
Kö ze li ös vény re mu tat va itt,
A le ve gõ kéz nyo mun kat vi se li.

8.
Ahogy jött, inal ró zsás bu rok ban,
Ma gas ba húz a bal jós pen ge.

9.
Mint sze gé nyes ka pu zat,
Ál long egy ko ri ün nep vá za,
A vá di ös  sze zárt agya rán. 

10.
For gó sze let be fo gó
Ví zi ló bõr pa ra ván part ján.
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11.
Hon nan bújt elõ a fé reg,
Mér ta ni csuk lyá val
Fe dez ve ri a dal mas pil lan tá sát?

12.
Szál nyi ka ró be döf ve
Sze mez óri ás zi gó tá val
A Já de Ki rály si va ta gá ban.

13.
Ha sze münk be vi hog a kõ ku kac

14.
Ke rül im már égi épí tõ-anyag
A vé det ten épü lõ
Hi ú ság to rony fa lá hoz.

15.

Er re, csak er re, Ophirba igyek võ ván do rok!

16.
A sen ki föld jén,
Mind két nem be li ek
Szél be vi cso rog nak.

17.
És el sül  lyed nek, 
Mint Tang ko ri kö vek 
A pu ha száj ban.

18.
Csak Pa ir dat lan szörny fe je
Ma rad meg kö vül ten.

19.
A mély út tó part ra ki fut,
Tá vol le beg, ár fe lett
Tao ré vült, olajsárga te kin te te.

20.
Vert-vá lyog ház, in nen in du lunk.
Árny ve tõ ré se den ki lé pünk!
A ki égett, iz zó, éde ni táj ba.

21.
Mint ha va la mi fe lé
El kel lett in dul nunk!
Káp rá zat lett vol na?

22.
Szá raz lég be dõl ten röp pe nõ,
Fosz ló ke se lyûcsont váz.
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URI ASAF 

A ta va szi fû ven dé ge va gyok 

So ha nem volt szak mám, hi va tá som. A lé nyem üre sen kong. 
Emi att van gyak ran lel ki fur da lá som. 
Gyûj tö ge tek, lá tok, hal lok. 
El vá rá so tok nak meg fe le lõ en sem mi nem va gyok.
Re pül ni aka rok, hát ra fe le, 
ka kukk fü ves tá jak fe lett. 

Ha a vil lanyt le ol tom, an  nyi kép ke rül elõ, amen  nyit csak aka rok:
ka ros szék re bo ru ló ta ka rók, 
le ve tett ru hák, 
büsz ke kom po zí ci ók. 
A kép tár sat ke res, a má si kat. 
Ab ból épül, azt ma ga elé tart ja, mint egy ki tö mött bag lyot.

Hõ ben és fagy ban min den dé li báb igaz nak bi zo nyul. 
Én a si va tag ra gon do lok, 
pe dig nincs ott sem mi.
A pusz ta nyel vet ölt és tíz kö röm mel tép a csal fa görcs. 
De hogy jön ide Na pó le on orosz or szá gi me ne te lé se!? 
„Und da würden wir wissen, daß jenseits dieses Waldes, 
an dessen Rand wir nach vielen Stunden anlangten, 
sich weitere endlose Ebenen ausdehnten.”1

Ret te ne tes, ha a hol tak ál mod nak. 
Bé nult száj jal, ki utat, fi gyel met ke res ve. 
Min dig ez a tö rõ dés! Mi ért nem bom lik el a tu dat?
A ház sö tét, a fa le ve lek fe ke ték. 
A szád las san nyí lik, ket tõt lépsz és más hol vagy, 
a dol gok más ho va so dor nak. 
Bok rok fe lett úszik a fe jed,
a bol dog sá god mel let ted. 

A fe hér te rem mel be szél ge tek: 
– azt a szõ nye get aka rom, hoz zá a stuk kós men  nye ze tet, 
és az ez zel já ró igaz sá got. 
A táv lat nak nincs aka dá lya, 
a nyílt ság a ké pek alá nyúl és lát juk az õsö ket.

A fû tést nem ked ve lem, 
csak a tisz ta ság ra vá gyok. 
Az írá som rend és park. 
A dom bok vál lak, az ös vé nyek ka rok, 
én a ta va szi fû ven dé ge va gyok. 

1 Idézet Robert Walser: Já kob von Gunten c. re gé nyé bõl.
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VÖ RÖS IST VÁN

Saját Tao
68

Ne har colj, ha ka to na vagy,
hogy ha bí ró, ne ítél kezz.
Az út mel lett visz a pa tak.
Az örök lét né ha vé ges.

So se ta níts, ha ta nár vagy,
hogy ha di ák, meg ne ta nuld,
ne fo gadj szót a sza bály nak.
Ha jö võ vagy, vár jon a múlt.

69

A sza kács nem a gyo mor nak fõz,
ha nem a száj nak.
A had mû vész nem az el len sé get
akar ja le gyõz ni, ha nem ön ma gát.
A zon go ris ta nem a kot tát játs  sza,
ha nem a ze nét.

Az éhe zõ mû vész nek nem a gyom ra
okoz gon dot, ha nem a szá ja.
A bé ke nõ nem a há bo rút akar ja fönn tar ta ni,
ami kor ki kezd a kis ka to ná val, ha nem ön ma gát.
A bot fü lû nem a ze nét hall ja,
ha nem a töb bi e ket.

70

Sza va kat még so ha sem volt 
kön  nyû meg ér te ni,
és nem akadt ben nük so ha
meg fon tol ni va ló.
De a nem ér tés ért he tõ,
a pa rancs hi á nya
pa ran csol.

A sza vak ap ja a mon dat,
any ja a ki ál tás.
A sza vak nagy ap ja a tett,
nagy any ja a tû rés.
Ez a csa lád fa az út,
nem visz se ho vá, 
nem hoz se hon nan.

Még so sem hang zott el
egy ért he tõ mon dat sem 
a vi lág ban.
Leg fel jebb ver sek 
vol tak ért he tõ ek.
A szó fia a be tû,
lá nya a ket tõs pont.
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A szent nek nin cse nek 
gye re kei,
Jé zus nak nem volt ap ja,
ezért lett ács,
fe nyõ desz ká ba ében fa
éket vert.
Há rom éve sen kez dett
el be szél ni, de ugyan an  nyi
hó nap múl va már
ol va sott és írt.

71

Ha a vizs gán töb bet mu tatsz
an nál, amit tudsz,
bi zal mat éb resz tesz min den ki ben,
és el ron tot tad az éle ted,
mert ar ra kapsz se gít sé get,
amer re nem len ne sza bad
men ned.

Ha a vizs gán ke ve seb bet mu tatsz 
an nál, amit tudsz,
nem fog nak ró lad sem mi jót gon dol ni,
meg men tet ted az éle ted,
nem kell men ned se mer re, 
még ar ra se, amer re sza bad na.

Leg böl csebb az útra rá se
lép ni, leg szen tebb az 
útra má so kat irá nyí ta ni.
De õrült ség a szen tek re
hall gat ni, ön is me ret hi ány. 
Leg jobb el se men ni a vizs gák ra.
Az erény fa gyü möl cse
ke ser nyés, de lak tat,
jó fej fá jás, gyo mor égés el len,
ám ti los ol va sás köz ben en ni,
mert elõbb la poz, mint te.

72

De ki az a te?
Ket tõnk kö zül? Szá zunk kö zül?
Csak egy le het.
Ne szo rítsd be egy
vá ros ba, egy élet be.
Bár ki ki ad hat ja ma gát
ne ki.
A szent ezt so sem en ge di meg 
ma gá nak.
A bölcs nem áll szó ba
ve le.
Az õrült azt hi szi, õ az,
pe dig te nem vagy õ.
A nép azt hi szi, hogy ál ru há ban
köz tük jár.
Ne menj kö zé jük,
ne hogy csa lód ja nak.
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KOMÁLOVICS ZOL TÁN

Ok tó be ri al kony
Ten ger par ti nap szak adás
Hul lám zik a test
Túl só part ja

Elõ ször a re me gés
Kar col ta pa pí rok ra
Va la mi szün te len áram

Uram
Egy kér dés tû he gyé re szúr va
Em ber nincs kö ze led ben
Az al ko nyat táj hos  szú ra nyú lik

Egye dül a víz ben
A test be tû vesz tett mon dat
Ten ger par ti nap szak adás
Nem elég mély re eresz tett

Az ok tó be ri al kony
Töb bé so ha sem zá rul
Ke ze ink nyit va fe led tek

Fo lyik az ég az üres aj tón
Víz me le gé ben tá gul a test
Me rü lés kor né ma ma rad
Aka dály nél kül vá lik

Uram
Al ko nyat tájt az idõ
Re me gõ tol la ki ve szik
Ke ze im bõl

Ten ger par ti nap szak adás

Anabasis
A ten ger a test kü szö be
Évek loc  csa ná sa a nap ban
Lá bad le ve ted
Anabasis

A vi lág nyel ve elõ ször
A test leg tá vo lab bi pont ja in
Ér el a hús hoz

A ten ger üze net nél kül nyú lik a par tig

Hul lám ma da rak ma ga sod nak
A szi lárd fény ben szár nyuk ki fe szül
Sú lyuk ka vi csok csend je
Magábamerülés



36

Tö ret len visszatánc a kez de tek hez
Az ar con vo na lak vesz nek
Fél be ha gyott fe le dés kész tet
Ma ra dás ra

Sze re lem ben a test tá vo li rész let
Szem ma ga sá ból a víz pe re me
Föld be ve gyül

Az arc ra fe szí tett évek alatt
Az em lék fo lyo só fa la tisz tul
A szív sze mei patmoszi fé nyek
Be tûk úsz nak a test kö ze pé be

A ten ger te me tet len tes te kü szö big nyú lik
Nõs tény fé nye mez te le nül
Ho mok szem szá rad
Ho mok ar cán

A ké zen égõ bõr te ker csek
Inó te rí tett fáty la alatt
Víz be me rül nek
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TA KÁCS NÁN DOR

A mû vész nõ megudvarlása
Súg nék va la mit a mû vész nõ 
fü lé be, de csend re in te nek.
A ko pasz mû ér tõ egy re bó lo gat,
és han go san ne vet: ne ki, úgy lát szik, sza bad.

„Egyéb ként azt mond ják, ne kem
szép a han gom” – tu dom, a tech ni kád –
„nem, nem úgy” – ak kor biz to san a 
moz du la ta id, a hú rok aho gyan – „nem,
lá tom, nem ér ted.” Per sze! Rö hö göm el 
ma gam, ho gyan is ér te ném, és há tam ból 
ki té pek egy tol lat, az zal de di ká lom az 
ócs ka kö te tet, há tul ról kí ván csi sze mek
fu ra kod nak szé ke ink kö zé.

Bá jos, hall ga tag, szar há zi alak,
föl vet ted ün nep lõs ru hád,
s egy más na pos kis lány ol da lán
ke rül getsz rá gó gu mi kat.

„Hol nap ra di ver ti men tók – pfú, az ne héz”,
dü höm ben itt hagy nám az Ok to gont,
mert las san csi nos kis hü lyét fa ra gok
ma gam ból. Van egy fo ga dá som: a vi rág
a por tás nál ma rad. Bú csú. A sar kon ci ga ret ta,
és hol nap d-dúr di ver ti men to: Mo zart 
a har ma dik té tel ben raj tam mu lat.

A mû vész nõ pla kát já ra
Sze ret jük na gyon 
hang ja it a mu zsi ká nak, 
és a ze nész lá nyok kék sze mét,
kó cos tin cse it, kis lá nyos lép tü ket
a macs ka kö ve ken, a sé tá ló ut cán, 
ami kor el ká bul fö löt tük az es te
it ta san és öre gen, 
ki mond ja, ki mond ja el ne kik,
hogy égi test nyi sú lya van: 
olyan ne héz min den pil la nat, 
ami kor egy pró ba vé get ér, 
és sem mi fé le ál do zat 
nem se gít het, hogy megint 
lát has suk a hú ro kon az uj jak
moz du lá sa it? 
Majd el ha gyott hang sze rek 
a bor dó kár pi ton: csen gé sük-pat to gá suk 
re mek mû, em lé ke ik vissz hang za nak 
üres pró ba ter me ken.
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Kon cert
Egy kö lyök he ge dül, és Bar tók
ne héz hang ja it úgy szó lal tat ja
meg, ahogy más az õ ko rá ban
kis au tót to lo gat.

Sze me id ra gyog nak, és lá zas ar co dat
a szín pad ról el nem for dí tod.
Mi le gyek? Bû vész? Ma dár raj?
Fö léd re pül jek, vagy mu tas sak
trük kö ket? A szom széd szék rõl
les ke lõ döm: fe ne ke den jól fe szül
a nad rág, és il lik ha jad hoz pu ló ve red.
Azt hit tem, dol gunk jól ha lad. Fe nét.
Mint meg tûrt ro kon la pu lok mel let ted,
és ka bá tod szo ron ga tom. Fe gyel me zet ten
tû röm sor so mat, a mo hó ka masz csak
bent dü höng: már pi ros ra szív ná nya ka dat.

Bar tók el hall gat. A kö lyök meg ha jol,
és ki fe lé ro han. Az aj tó ban to por gok, míg
gra tu lálsz a vir tu óz nak: azért kis di csé ret
jár na ne kem, a dél ceg ru ha fo gas nak is.

Met ro nóm
Mi nek ne ked met ro nóm?
Kö zel ha jo lok fü led hez,
és ked ve sen kat to gok.
Meg adom a né gyet, fel ütés re
te kö vet ke zel. Ci ga ret tá zom,
fe csegsz. Esetlenkedünk.
(Fü le id na gyok. Csak en  nyi
haj ta kar ja el?) Cso ko lá dét
bon tasz, ká vét ho za tok,
ve lem nem fog lal ko zol,
tem pót vál tasz, ma gad ban
be szélsz. Ha nem is ér de kel lek, 
én biz to san zajt csa pok,
la pát fü le i dért ra jong va
imád lak üte me sen. 
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Mi té võ
Ti zen négy év vel ez elõtt 
fel kér ném azt a lányt egy lambadára, 
mert tet szik na gyon. Nem eresz te ném el
nyir kos ke ze it. Mi té võ len nék, 
ha ne met mond: a má sik kal 
csó kot ját sza nék az is ko la há ta mö gött, 
a tás ká mat is ott fe lej te ném.
Nem ad nék töb bet lány ke zé be ver set, 
mint ürü gyet ma gunk nak,
lá bunk ló gas suk in kább híd ról,
vár fa lak ról, csa va rog junk ut cá kon megint,
és di cse ked nék es te a tü kör nek:
már nem mi té võ va gyok, 
nem rit ku ló ha jam ban és sár ga
sze me im ben hor dom a lá nyok nyo ma it.
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ANGYALISTVÁN FE RENC

ne vet hogy ej ti ki
aki ír ja ezt akár le het nék én is ta lán
hisz jár tam itt benn és kinn
az óvá ros szû kült für dõ kö ze in
s ak kor éj jel ott az ut ca sar ka i nál

mely nél sok szor for dul tam el
hol is ko lá ba men tünk bár együtt 
tán so sem van egy kõ fa ra gott 
mint ha egy kisebbecske ma lom

len ne az ar ra ül tünk fel vált va 
kokas meg én az éb re dést vár tuk 
tán lesz va la mi itt eb ben a zeg zu gos 
vá ros ban ta lán hogy ma gá ra ta lál 

a nép le dob ja gön ce it s tisz ta ru hát
veszen fel nyit ja sze mét s lát va lát
nem lett per sze sem mi ak kor ott 
ko pog tat tunk to vább az asz fal to kon

nem mint ha ma len ne sok kal 
több ta lán an  nyi hogy le het tud ni
ezt va gyis tud ha tó bár tud ni nem
tud ják so kan így ez sem igaz

mert hogy ott van benn a rej te lem
a min den tu dás kön  nyû lé leg ze te
csak alig van száj mely mon da ná
sem be fo ga dói fel ké szült ütem

ak ko ron kassák kö re in jár tuk 
mind ahány if jú köl te ményt
csi nál tunk ezt-azt re mény bõl
sok volt em lék szem én

if jú vers és if jú ház ki ar ra
járt ott hont ta lált a füs töt
lé leg zet alig moz dí tot ta ki
járt ce ru za toll fes ték a pa pír

sok-sok ol da lán bi zony jó volt
nem ta gad ha tom bár mért is
ten ném mel lé ma gam ott vol tam
va gyok ol tal ma tok fo lyó i ban 

a lá to más bi zony múlt ba néz ahogy
né hány vak úr csi szolt üve gen jár
id do gál majd ug rál igen pipeckedik
ser cint és fél re áll

a dél elõtt még mû kö dött
de ké sõbb ugyan ho gyan
ki nõtt ru hák lár ma
és el fe le dett csen des év ti zed
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az ut cán ta lál koz tunk so ká nem
tar tott míg rá jött tõ lem sok el
nem vár ha tó ma radt az óbor
bé lyeg a szem kö rül

te kin te tét mit ci vil lány ijed ten vett
tõ le el bi zony zi her ceglédnél hagy tam
el men tünk to vább nõt tem én
ahogy vár fok ká dár da erõ sö dik

rém lik hogy vol tunk még töb ben is 
a név sor ból már elég veszt az 
em lé ke zet ahogy az élet is ha 
ma rad lett vol na jobb író ta lán

ré gi a kép ré gi a haj is mely job ban
ser kent és lob bant ta lán ne ve met 
is más képp ej tet tem mond tam is
for dí tot tam át fo do ríts az utó tag

még most is egye zik név bõl le het ne
akár kon fe ren ci át is fab ri kál ni itt 
ke resz ten lá to más va gyok ki csi
és ugyan ez lenn ágyúk alatt a ví zen

dömötör gi tár ja zeng most fü lem be
fel kör be ül tük õt fenn a vár 
üzent vaskakas szólt az éj be be
éb resz tõ re fel csen det em be rek

va la ki ér ke zik va la ki jön kö zel
sze me tek nyúl jon zse be i be be
lás sá tok mit hoz õ a ren des
fel ké szült hi bát lan jö võt

mély ben
ar cán se ránc se in du lat
tö ré keny csend van leg be lül
nem a bé ke nem a meg nyug vás
a vis  sza foj tott éden kert il la ta

az em lé ke ké amit már csak a bõrmély
és a comb tõ kör nyé ke õriz
az is ten ál lat ere je és fé nye
ra gasz ko dás ta pasz ta lat tisz ta le ve gõ

mint ha egy koc kás ken dõt te rí tett vol na ma gá ra
vi tor la vá szon ke cses he gek a tar kón
öröm má mor len dü let erõ
em lé kei bõ rön dök ben re ti kül ben

ga bo na táb lák a ha tár ban ku ko ri ca csõ
leg fé nye sebb de rék és csí põ alag út be já rat 
su ha nó sze rel vé nyek si kol tás mo raj lás 
ro baj a mély ben
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AYHAN EY GÖKHÁN

Anyám éve
ha lott vagy, de még min dig az anyám.
a szo bád ban ülök, egy csé sze te át,
mint aki ne vet ad a dél után nak,
rossz vers lá ba kon ál lok, a ni ko tin ég
a szá mon. hi á ba hogy ha lott vagy,
hogy évek óta, és hogy nem do hány zom.
úgy emel lek ki ma gam ból, te á ból a fil tert.
meg tör tén het bár mi. a csé szé be dob lak.
fe ke té be for ró és pu ha fe hé ret.

Nem lát tam
nem lát tam Var sót. nem
lát tam sem mit. ben ned ér
vé get az ut ca. belémkapaszkodik
a meg na gyob bo dott föld rész.

a reg ge li te á ról, és a
test ben fel lé põ hõveszteségrõl,
na po kon át írom a je len tést.
ket ten fi gyel nek: a fe ke te és a

fe hér szõrû ku tya. vis  sza fe lé
ter jed az ár nyé kuk, is me rik
Var sót, is me rik a bõ röm re
szá radt hang je gye ket. ha itt az õsz,

a má sik is be fe ke tül, ve le a
vá ros, ke zem a csapvíz alatt.
ilyen kor a te át ká vé ra, a reg gelt
es té re vál tom. ben ned a bi za lom,
jó Uram!

Te és én
1.
te át iszunk ölel ke zés elõtt
capuccinót ha nincs itt hon tea
sze rel münk tör té nel mi ide jét
kö zép ko ri sza vak kal kör be ve szem
az apos to lok kert jét a ko los tor
bel sõ te re it il lesz tem
iz ga lom tól ki pi rult bõ röd höz.

gyü möl csös kert re ke resz tel lek
reg gel a 7-es bus  szal tanítani jársz
an gol ta nár vagy én koránkelõ
er re tanítottak rilke ver sei.
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2.
a tõ led ka pott há rom éves csé szét
töl tö ge tem testhõmérsékletû te ák kal
an gol ta nár lá ba id tö rök ülés ben
fi gye lem ribizlialaku ci cid
fel lé leg zik ben nem az il la tos tea ház
ha en ge ded lá bacs kád ra felhúzni a zok nit.
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SZI GE TI LA JOS

Az óra já rá sa
Kör kö zép pont já tól
su gár nyi tá vol ság ra
zárt sík gör be men tén szá mok,
érin tõ, húr, sze lõ
te kin te tünk a múl tat pász táz za
(ba ráz dás kör le mez va kít,
mint kép let ben az r és a ð).

Sok szö get zár be
min den óra- és perc mu ta tó.
S a szív ve rés sza po ra idõ
ki tud ja, mi kor áll meg?

Sza bad szem mel alig lát ha tó
moz gal mas idõ mé rõ
a na gyobb for du lat szám mal vis  sza té rõ,
szé dült má sod perc mu ta tó.

Nap óra, vi rág óra mo so lyog ránk,
mert bölcs a ter mé szet:
las san al ko nyul, õszül.
Ato mok, kro mo szó mák
fe le zé si ide jé vel 
mi nek is tö rõ dünk?

Har mó ni ák
Szel lem és anyag
köz ve tí tõ kö ze ge,
nem fül sér tõ zö re jek,
ha nem jól han golt rez gés
hul lám te re – ütem, hang ha tás
mû vé sze te, tisz ta hang szín kép –

Él mény s em lé ke zet
szó ló ja, ket tõ se, kó rus éne ke,
vál to za tok ma gá nyos szív hang ra,
Orp he usz bû vös lant ja 
– tö ké le tes ség ér ze te.

Hogy e nagy ze ne kar ra hang sze relt
dolce, for te szen ve dély
meg ér-e an  nyi szen ve dést? –

Fe szült ideg- és hang szál –
mû vész ként meg szó lal nál,
hang szek rény len nél, he ge dû
rez gõ húr ja, nem le ve gõ
por lep te szél lá dá ban,
de föl sza ba dult ma dár dal –  

„Mú zsai mû vé szet” – ze ne:
jó hír, an gya li üze net,
szfé rák át hal lá sa, 
min den ség szim fó ni á ja –
az em ber mes  sze hang zó éle te.
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SZE LES JU DIT

Koster-keringõ1

az em ber egy re zer vá tum ba ér ke zik
egy in di án re zer vá tum ba
csak in di án nincs se hol
re zer vá tum ba és a há tá ban
és a há tá ban ér zi
az At lan ti-óce án
ir dat lan víz tö meg ét
ahogy ez a vég te len víz monst rum
át fog át ölel át le hel raj tad
és be fo gad
ho zott is ten – nem a ten ger
nem egy szimp la ten ger az
ami vel szembenáll az em ber és
meg ha józ za meg há lóz za
az At lan ti-óce án
ir dat lan víz tö meg ét ér zed
ahogy fi no man hul lám zik
kör be ring ja Kostert
mint va la mi kedvesnõvér
mint egy vi gyá zó szörny
mint egy õr zõ lé lek
víz óda
be fo gad át ölel
ha za ér kez tél – mond ja
és be csal egy ki kö tõ be

Észak- és Dél-Koster
mint két ár va
fog ják egy más ke zét
de ré kig víz ben áll va – 
vi tor lá sok szúr nak a lég be
hor go nya i kat be le mé lyesz tik
a mély be – hogy a ha lak
rá kok ho má rok fél ve
reb ben nek szét
a ki kö tõ vi zét
csí põs manétok szí ne zik

nem hi szem, hogy ezt
ezt a sze rel met
valahogyis el le het ne
ma gya ráz ni
kel lé ke it
lel tár ba le het ven ni
de azt so ha sen ki
nem fog ja meg ér te ni
át él ni – ahogy én át él tem
ami kor Koster-szigeten
az ar com ra egy ha tal mas
egy ha tal mas csó kot le helt
tel jes erõ bõl
az At lan ti-óce án

1  A Koster-szigetek két na gyobb és több ki sebb szi get bõl ál ló együt tes Svéd or szág nyu ga ti part ja i nál, nem 
mes  sze a nor vég ha tár mel let ti Strömstadtól; ked velt nya ra ló hely, ter mé szet vé del mi te rü let.
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az em ber egy re zer vá tum ba
egy til tott te rü let re
egy má sik vi lág ba ér ke zik – 
ahol nin cse nek au tók
nin csen té vé
nin csen te le fon
ha nem aka rom, vil lany sincs
csap víz sincs, rá dió sincs
csak az van, amit aka rok:
egy dö röm bö lõ vas kály ha
né hány gyer tya
– a vas kály hán gom bák sül nek  – 
csönd, sö tét ség, er dõ, kö vek
a strand, fö veny, ho mok
ami kör be vesz, nyu ga lom
mint ahogy a szi ge tet õr zi
a víz
a lá bam alatt va ló di föld
a tûz iga zi
az il lat iga zi
az étel iga zi
az élet iga zi és gaz dag
csak az van, amit aka rok
olyan a csönd
hogy az em ber meg hall ja
a csönd ato mok ban
ön ma gát
és sze rel mes lesz eb be a csönd be
egy re zer vá tum
egy ter mé szet vé del mi te rü let
ahol a vé dett nö vé nyek
vé dett ál la tok
vé dett kö vek kö zött
az em ber ma ga is vé dett lesz
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JÓZSA EMÕ

Öre ge dés
Ne kem is 
Ne ked is
Szem üve get ír tak fel.
Plusz egye set.
El ke se red tünk.
Ne kem pén te ken
Ne ked ked den
ad ják oda.
Ku tyád Ti bi
Ku tyám Bo risz
Koc ka kö vek hul la nak
fer de éle tünk re
Ve lem öreg szel
de nem mel let tem.

Cson tig
Jól. Va gyunk.
Fi gye led? Csak ak kor.
Hívsz ha. Kér ni.
Akarsz.
Tu dom, hogy. Tisz tán. Sze retsz.
Nem. Baj most. Én.
Es ni. Fog Pá rizs ban.
Ker ge tik a. Fel hõk.
Egy mást.
Ami kor még. Ru hát hoz tál.
Aján dék ba.
Na hát. Már nem. Fáj.
Nyolc. Év kel lett.
Mi u tán. El men tél egy.
Pap lan nal a. Há ta don.
És most. Mi kor?
Fo gunk Pá rizs ban.
Egy bár ban együtt.
Ül ni.
Hogy egy más. Sze mé be.
Néz ve va ló ban.
Cson tig. Õszin ték.
Le gyünk.

Piran, na gyon ré gen
Em lé kezz...

Éj jel a macs kás szûk ut cá ban
nyá ron a ten ge ri csend ben
Nõi hang mond ta pu hán a Mi atyán kot
ola szul
Lép ked tünk kézenfogva
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vágy tunk Ve len cé be
mely kar nyúj tás nyi ra le be gett
De nem volt pén zünk
Ol csó szo bánk te ra szá ra fü ge fa haj lott
és öreg há zi gaz dánk, a par ti zán,
Ti tót mutogatta büsz kén
fegy ver ben, a karsz ti vad he gyek ben
Él tet te Ju go szlá vi át
Ré gi fo tó, öreg kom mu nis ta, el sül  lyedt vi lág;
Elõt tünk a kö zös, bo nyo lult jö võ
és a fur csa sze re lem
mely be ka pasz kod tunk
Mi, er dé lyi ki ver tek

Na, em lék szel már...?
Az Ad ria és a kö zös hit
egy fé nye sebb anya or szág ban

Most itt ülök gaz dag Szlo vé ni á ban
elé ge dett em be rek kel a ba rokk ká vé zó ban
Pénz zel, ál lás sal, sza bad ság gal
és Ve len cé vel a forraltboros tél ben
Nél kü led
Szo mo rú, sö tét, de pres  szi ós háttérországgal
Ahol van nak még szûk ut cák és
õsi csend bú jik meg a fény mö gött
va la hol
Ám sen ki nem mond bol dog Mi atyán kot
a bár so nyos éj ben
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GYÖRE BO RI

Szárny csa pás
szárny csa pás nak tûnt
pe dig sem mi sem tör tént
csak fe küd tünk az ágyon
tud tam
hogy kint fúj a szél
és hogy a par ket ta jég hi deg
te meg pont úgy ér tél hoz zám
ahogy el kép zel te lek
bi zser gett a la poc kám
mint ha
most ak kor az volt
vagy nem

Egy ál ta lán
a le pe dõ víz je let nyo mott az ar com ra
vagy in kább ki sebb faj ta tér ké pet raj zolt
túl ko rán van még ezt el dön te ni
reg gel amúgy is min den
olyan iszo nyú bi zony ta lan
pél dá ul azt se tu dom
egy ál ta lán mi ben érez ném 
ho gyan ma gam

Elõt ted
le vet kõ zöm elõt ted
mint a ha lál ra ítélt
így kép ze lem 
az utol só vet kõ zést
az ágy meg te rít ve
az asz tal be vet ve
a könyv ge rin cek kör ben a pol co kon
mint az akasz tás né zõ kö zön sé ge
min den
ar ra a gyer me ki moz du lat ra vár
ahogy a tri kó mat a szék re do bom
ar ra hogy mit mon dok majd vé gül
az utol só szó jo gán

Fo gócs ka
fo gócs ka köz ben nem néz tem
a fiú sze mé be nem is
néz het tem vol na mert 
sza lad tam elõ le li heg ve fél tem
a kar di gá nom el sza kadt ahogy utá nam
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ka pott el ka pott vagy csak meg érin tett
azok ban a ki is mer he tet len fér fi-nõ
vi szo nyok ban most kö szön nek rám vis  sza
az ud va ron ro han gá lás sal töl tött szü ne tek 
kö tött kar di gá nok és fiú sze mek kö zött 

Dra ma tur gia
pár na alá du gom hogy ki hûl jön a ke zem
azt gon dol nám ez a sze re lem
ahogy egy toll pi he a száj ban meg akad
pap lan ha bos reg ge le ken 
ugyan ab ban az idõ pont ban ugyan oda
te szem a fe jem
de ma nem ta po ga tod ki 
a kis üre ge ket he ge ket fenn sí ko kat
a ri tu á lé el ma rad 
és ké sõbb egy új je le net ben kö nyör gök
hogy vedd vis  sza vedd vis  sza
ne csak a moz du la tot a szót is
egyik a má sik nél kül ne lé tez zen



51

BAÁN TI BOR

Aré na
Hall gat tak lé leg zet vis  sza fojt va
vagy kö hé csel tek egy más fö lött a zsöl  lyék
mert volt aki un ta –
mint be rozs dá so dott tõr a fényt
nem tük röz te a lát ványt
De a több ség iz gult
a be le ér zés he vé ben
ész re vét len má sol ta le
az ug rást fe szü lést –
majd a küz de lem vé gén
he vü lõk s hi de gek
min den ki föl állt
ci pel ve egyé ni lé té ben
az épp rá mé re te zett
na gyí tott-ki csi nyí tett aré nát

Kér de zõ
Ki cso da fe lejt he ti 
az egy ko ri hin tó kat
a kül lõ ik kö zé ap rí tott
ra gyo gást, a meg fe le zett,
em lék ké ne gye delt tá jat,
a tél só ha ja it vá ros  szer te,
fel buk ka nó fagy ha lált,
az új meg új ígé re tek kel
szü lés re csá bí tott nõ ket –
es kü võ ket, ke resz te lõ ket,
gye rek sí rást és zongoraszót…
az éj sö tét he lye it,
ahol akár mi meg tör tén het

Üze net Szerápionnak
Rónay György em lé ké nek

A Böl cses ség nem he nye szó ha nem
a Tel jes sé get vi rág zó ir ga lom a kert ben
mely ad dig él ad dig amíg van lá to ga tó ja
amíg a ker tet öve zõ bor dák emel ke dõ
és sül  lye dõ ke rí té se mö gött a rózsák…

Ró zsá id íme ver se nyez ve nyíl nak
s kö zöt tük ös vé nyek nyi la dé ka
sé tá ló ár nyak nak s még in kább a lé te zést
val la tó ko moly gon do la tok nak mik
an  nyi ra iz gat tak egy kor

Szerápion
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Kér dé se ink re ma is vá la szolsz
ki csit té pe lõ dõ meg-meg bi csak ló
han gon fe lelsz sé ta köz ben
mert pon to san tu dod hogy a vá lasz
ma és teg nap s két ezer év vel ez elõtt is
ugyan az ami ma nem vál to zik az idõ ben
hul lá mo kat vet de nem vál to zik 
hisz olyan akár az es te le dõ ég bolt sok ap ró
tá vo li csil la gá val hu nyo rog va és
rej tõz köd ve az alkonykék ma gas ban

Vá la sza id ban Szerápion a moz du lat lan ság
ma ga az örök moz gás: nyí lás-her va dás
mert nincs olyan hogy csak nyíl ja nak
a ró zsák her vad nak is hogy új ra nyíl ja nak
vég te len kör me net ben aho gyan
az if jú ság nyo má ba lép az öreg ség
hogy ily mó don egye sül jön a ket tõ
kér de zõ és kér de zett ki itt van még
s aki már nincs itt ha nem oda át
a szél fúj ta kék füg göny mö gött
mi kép pen te Szerápion aki
vá laszt adsz ret te gõ kér dé se ink re
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ZA LÁN TI BOR

Kér de zõ
Úgy kér de zel a
vá laszt is te aka rod
mon da ni Mi ért

El ke vert wakák
Kö vek he ver nek
szét szór va a ke resz tig
ve ze tõ úton
Szét szórt ke resz tek kö vek
he ver nek ad dig és túl

Ve re ség volt vagy
csak a be is me ré se
a gyõ ze lem nek
A be is me ré se folt
vagy csak a ve re sé gek

Ke ve sebb kön  nyel
egy jól el kép zelt ha lál
sem meg old ha tó
Egy jól el kép zelt kön  nyel
ke ve sebb a ha lál is

Le zö rögsz-e mint
õszi ég rõl a csil lag
ha sír sze le kél
Õszi ég rõl le zö rög
a sír sze le Üres ég

Ma ga is el vált
szü lõk gyer me ke ként a
tö rés re ta pad
El vált gyer me ke kél a
ma gá nyos torz szü lõk nek

Da dog va el len
ér zé sek men tén fej ti
ki vét len sé gét
Ér zé sek el len da dog
a fe lej té sek men tén

Lifegõ pla kát
pisz kos hat  tyúk ma gá ra 
ha gyott szo bá ban
Pisz kos pla ká ton li heg
ma gá ra ha gyott fat  tyú

Lé te zõ sze rep
volt vagy csak az ará nyok
csa ló ka tük rén
lé tez tek az ará nyok
és el té vedt sze re pek
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Lét bu bo rék
Hass Al koss Gye re 
pi csa A té vé ben hab
zik a leg újabb
ma gyar szap pan Bu bo rék-
lét be ful la dunk be le
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dást. Úgy hi szem, nem elég egy-két jel lem zõ vo nás sal 
fel raj zol ni az ese mé nyek me ne tét, még ha ko runk ol va-
só i nak szo ká sa ezt igé nye li is, ha nem fi losz ként ala pos 
mun kát il lik vé gez ni, s per sze, hát tér ben kell ma rad ni. 
Faludy túl sá go san nagy vi lá gi fi gu ra eh hez: s még len ne
is ment sé ge, ha hu ma nis ta mód já ra szer kesz te né ös  sze tett 
mon da ta it. De nem te szi. Túl ezen, a mo no grá fia kép te len 
Erasmus élethelyszíneit meg idéz ni szá mom ra, ho lott szá-
mos pont ját is me rem, mert úgy ad ta a sor som.

Min den eset re el dön töm, ha te he tem, a Brüs  szel-kö ze-
li erasmusi há zat is mét meg né zem majd. Ta valy lát tam,
egye dül jár kál tam a kert jé ben, néz tem a szo bák ban 
be ren de zett ki ál lí tást. S mert a re ne szánsz kert ben, ame-
lyet fi a tal mû vé szek épí tet tek is mét föl, túl sok fel vé telt 
ké szí tet tem, le me rült az ak ku, s va sár nap lé vén nem tud-
tam a kör nyé ken rúd ele me ket vá sá rol ni, a te le fon ké szü lé-
kem mel ké szí tet tem ócs ka mi nõ sé gû fel vé te le ket. S az óta
is, ha meg csör ren a te le fo nom, né me lyek nél az a fel vé tel 
jel zi fel buk ka ná su kat, amely Erasmus kéz ira tá nak cen zú-
rá zott ol da lát mu tat ja, il let ve egy em ber ar cú ko po nyát, 
amely va la mi ért ked ves volt a 16. szá zad el sõ éve i ben a 
kon ti nens re Ang li á ból vis  sza tért ágostonos ka no nok nak.

Brüs  szel ben nem akad amúgy sem mi, ami ezen a 
há zon kí vül Erasmusra em lé kez tet ne. Brüs  szel, amely 
va la ha ked ves és ál mos, a sze ces  szi ó val be fe je zõ dött 
kis vá ros ok hal ma za le he tett, az ez red for du ló ra fi ók-New 
York nak lát szik, az ös  szes, ám bár alig tu cat nyi épü let tel, 
ame lyek az Eu ró pai Par la ment mun ka tár sa i nak hi per mo-
dern, fém és üveg fel leg vá rai. A kert jei azon ban szé pek:
egy-két szín re és rend kí vü li tû rõ ké pes sé gû nö vé nyek re 
kom po nál tak. Leg több ben nük a fû fé le, s itt-ott, de ak kor
tob zód va, be gó ni ák, ró zsák, kasvirágok, zsá lyák, ugyan-
ab ban a – leg in kább hal vány – szín ben sok-sok száz vagy 
akár ezer egyed. 

Brüs  szel bõl egyet len ró zsa tö vet akar tam hoz ni, s bár 
több ször ke res tem ker té sze tet, volt, hogy órá kig au tóz tam 
a kül sõ kör gyû rûn, kör be-kör be a fõ vá ros ban, hogy vég-
re ta lál jak egyet, si ker te le nül. Ugyan egy re, az Atomium 
kö ze lé ben, ép pen az Erasmus-ház irá nyá ba ha lad va, rá buk-
kan tam, de a je lek bõl kö vet kez tet ve évek óta el ha gya tott 
le he tett. A Schwann ne vû fe hér bo kor ró zsát ke re sem 
– an nak is a ma gas törzs re ol tott vál to za tát, amely nek egé-
szen nagy a vi rág fe je, s a szir mok bel se je, mint ha ép pen 
a fél ho mály ban nyit nánk ki egy nagymé re tû köny vet, s 
a ge rinc vá gat ban lát ni ilyet, eny hén zöldfehér színt. Elõ-
ször az ön ki szol gá ló élel mi szer bolt fö löt ti kör for ga lom 
kö ze pén lát tam e ró zsa vál to za tot, s mert az ut ca ar ra 
emel ke dett, a mé ter ma gas tör zsû ró zsa fács kák tö me ge a 
lej tõ fö lött kon túr nél kü li en haj la doz va, mint ha szel le mek 
len né nek, fi gye lem re  mél tó je len ség nek mu tat ko zott. De 
nem hogy ezt, más ró zsá kat, s más nö vé nye ket se ta lál tam 
– ker té sze tek hí ján. Vé gül Ma gyar or szá gon vá sá rol tam, 
egy né met áru ház lánc ban, sza bad gyö ke res ál la pot ban.

GÉCZI JÁ NOS

Ku tyák és ark an gya lok 
(Rész let egy es  szé re gény bõl)

Má ria-nap ra két zacs kó bo ta ni kai tu li pán nal ér ke zem. 
A há zi gaz da csa lád kert je egé szen ap ró és csöp pet sem 
zsú folt. Két ter me tes fa, né hány fal mel lé ül te tett ró zsa, 
egy szo mo rú eper fa és sok le an der húz za meg a ma gas sá gi 
szin te ket – a föl dön pe dig szá mos vi rág ágy, ame lyek nek 
pe re mé re akár le is le het ne ül ni. De a kert fö lé ma ga so dik 
az amúgy ma ga sab ban el he lyez ke dõ ház tor ná cá nak ki öb-
lö sö dé sé ben el te rü lõ te rasz, on nan rá le het lát ni a né hány
folt ján rend ben vi rág zó kert re, s a kõ koc kák kal ki ra kott 
ud var kis sé el hí zott, óri ás deb re ce ni re em lé kez te tõ né met 
-ju hász  ku tyá já ra.

Va cso ra vé gén meg mu ta tom az amúgy ér se bész há zi-
úr nak a sze me met. S két nap pal ké sõbb a kór ház sze mé-
sze tén órá kon át vizs gál ja lá tó szer ve met a fõ or vos. A 
szem hé ja mon nem ár pa nõtt, ha nem egy sze mölcs. De az 
nem je lent kü lö nö sebb prob lé mát, le ope rál ják. A bal sze-
mem ben vi szont 3-4 mil li mé ter nyi nagy folt ban el vált az 
ideg hár tya és a hár tyát bo rí tó pigmentréteg. Ezért, hogy 
úgy lá tok, mint ha a sze mem elõtt szür ke fá tyol da ra bok 
le beg né nek, s csak a köz tük fel-fel vil la nó ré sek ben éle sek 
a kon tú rok.

Né zem a szá mí tó gép mo ni tor ján a sze mem bel se jét: 
mint ha egy gömb mé lyé be pil lan ta nánk be, amely vér-
na rancs szí nû, s ame lyet vé kony ka erek szab dal nak meg. 
Az élesfoltom fö lött, mu tat ja az or vos, ugyan csak van 
ilyen, sen ki nem tud ja meg mon da ni, mi ok ból ke let ke-
zett len cse sze rû folt, ame lyet lé zer rel vis  sza le het ne a 
he lyé re ta pasz ta ni, de már egy ap ró bal lé pés nek is az 
len ne a kö vet kez mé nye, hogy ki al szik a sze mem vi lá ga. 
Így in kább nem mût meg, vár junk egy-más fél he tet, hát-
ha ja vul az ál la po tom, s ha még sem, meg fes ti az ere ket,
hogy pon to sabb ké pet kap jon a be teg fe lü let rõl, az az a 
sze mem bel se jé rõl.

Ki tá gí tott pu pil lák kal tá moly gok ha za – a nap szem-
üveg el le né re olyan a vi lág, mint ha alul ex po nált len ne. 
Min den fi gyel mem a tal pam ba gyû lik, ahogy lép ke dem, 
ér zem a ci põm alatt a ka vi cso kat, a jár da ré se it, s hogy lejt 
és emel ke dik, he pe hu pás, avagy ép pen fû szá lak nõt tek ki 
a ré sek bõl, s most a ré sek fû szá la in ta po sok.

S mi re dél utá ni al vá som ból föl éb re dek, vis  sza tér a lá tá-
som, a rossz, és an nak is örü lök. De a bol dog sá gom hoz 
nyil ván hi ány zik va la mi, ha nem csak ha lat sü tök va cso rá-
ra, ha nem csá szár mor zsát is, ext ra ada got, hogy ma rad jon 
hol nap ra.

Éj jel ros  szul al szom, ho lott es te bo roz ga tok, az ál ta lá-
ban jól al tat. Ve szek egy nagy pa lack itá li ai, fe hér, szá raz 
bort: ugyan rá ír ták, hogy szul fi dot tar tal maz, az az ké nez ve 
van, de a fe jem nem tõ le fáj dult meg. Saj gott bár, de nem 
at tól. El al vás elõtt Rot ter da mi Erasmus Faludy György 
sze rin ti élet raj zát ol va som, amely nem hogy álom ba visz, 
ha nem éber ré tesz. Me ré szen tu dá lé kos mû, ilyen hos  szú 
or rú szö ve get csak azok tud nak ír ni, akik ma ra dék ta la nul 
hisz nek sa ját köl tõvol tuk ban – amely pó tol hat ja a szak tu-
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Ezen a nyá ron már ki nyí lott. Au gusz tus ban 
egyet len vi rág gal ékes ke dett, más fél hó nap pal 
ké sõbb pe dig már öt tel. Most is mét egy vi rít,
il lat ta la nul haj la do zik a la kás be já ra tá hoz 
fel ve ze tõ lép csõ ol da lán, köz re fog va a ken der-

pál má val, fa héj cser jé vel, né hány patio-rózsácskával és 
a szé les dé zsa le vél dísz nö vé nye i vel; olyan, ami lyen nek 
el kép ze lem.

Van még két fe hér ró zsa tö vem, az egyik, amely nek a 
ne ve a Szûz, a paloznaki kert ben él, s jó, ha nyár elõn,
il let ve õs  szel hoz két-há rom bim bót. A har mat nyo ma
is meg lát szik a szir ma in, min dig pi ros pöt  työk és fol tok 
bo rít ják, de ér té két ez sem csök ken ti. A má sik az au to ma-
ta mû köd  tet te ga rázs ka pu bal ján áll, a szom széd or go nái 
rá ha jol nak, nem éri nap, ezért szün te len be teg. Az el sõ
nö vény a ker tem ben, amely meg kap ja a rozs da gom bát, 
majd pe dig a liszt har ma tot. Saj ná lom el pusz tí ta ni, ho lott 
tõ le fer tõ zõ dik be a töb bi ró zsám. Ta lán át kel le ne egy 
na po sabb és szá ra zabb hely re ül tet nem, csak ne héz ilyent 
ta lál nom. In kább vis  sza-vis  sza vá gom, sû rûb ben per me te-
zem, s el né zem, hogy so sincs raj ta egyet len ép, ös  sze tett 
le vél, il let ve bim bó sem. Ho lott a le ve lei is kü lön le ge sek: 
pu hák, sár gás-bron zos csil lo gá sú a zöld jük, s a gal  lya zat 
tüs ké je nagy, mint a cá pa fog.

A Szü zet, ha mi fe lénk ne me sí tik, biz to san Er zsé bet 
királynének ne vez nék. De mert, ha jól tu dom, oszt rák
em ber a ne me sí tõ je, fel té te le zem, eszé be se jut ha tott, 
hogy Fe renc Jó zsef fe le sé gé rõl ne vez ze el e mész fe hér, 
szin te üveg héj-kön  nyû, s ak ként át tet szõ szir mú vi rá got, 
a csá szár ál lí tó lag ma gyar ked ve lõ fe le sé gét emígyen meg-
örö kí te ni. 

Veszp rém nek amúgy van egy Er zsé bet-park ja – ko ráb-
ban Le nin-li get volt –, amely nek kö ze pén, cser jés vad gesz-
te nye-bok rok elõtt, az Er zsé bet-büszt áll do gál. A nyug dí ja-
sok klub ja rend sze re sen ko szo rúz za, az ese mény rõl a he lyi
saj tó szor gal ma san tu dó sít. Mond ják, több tu cat Er zsé bet-
li get van je len leg Ma gyar or szá gon, s az Er zsé bet-szob rok 
szá ma ve tek szik az egy ko ri Mar xo ké val, En gel s-e ké vel, 
Le ni ne ké vel. En nél csak a Szent Mi hály ról el ne ve zett 
temp lo mok szá ma le het több. Veszp rém ben is van ilyen, a 
vár leg mél tó ság tel je sebb épü le te vi se li ezt a ne vet, ám bár
alig százéves, hi szen a leg utób bi tûz vész ak ko ra kárt tett 
ben ne, hogy új já é pí tet ték. Szé kes egy ház amúgy, a mél-
tó ság ból azon ban nem ré sze sült, min de ne a na pi több 
al ka lom mal föl zen gõ ha rang kon gás, amel  lyel ural ko dói 
vo ná sa i ra igyek szik a hely bé li e ket em lé kez tet ni. 

Mi vel a tan szék és a tan ter mek, ame lyek ben ta ní tok, a 
szé kes egy ház szom széd sá gá ban – az egy ko ri Ál lam igaz-
ga tá si Fõ is ko lá ban, ko ráb ban a nagy sze mi ná ri um épü le té-
ben – ta lál ha tók, ha a ha ran gok zúg nak, szü ne tet tar tok. 
Nem tu dom a hang ju kat túl ki a bál ni. Amúgy nem is le het,
és nem is az a dol gom.

A tan szék kö ze lé ben van a Dubniczay-ház, a na pok ban 
nyílt meg ben ne egy sváj ci ma gyar zsi dó gyûj te mény bõl 
szer ve zett ki ál lí tás. Ezt a há zat eu ró pai uni ós pénz bõl 
hoz ták hely re – a rend szer vál tás után ez len ne a má so dik 
épü let a vár ban, ame lyet itt-ott re no vál tak, más hol pe dig 
re konst ru ál tak. Ez a ház fel újí tá si mun ka va la mi ért olyan 
kép te len ség nek lát szott ed dig, s most, hogy be fe jez ték, 
még min dig töp ren gés re ad okot.

A ki lenc ve nes évek ele jé tõl meg szok tam, hogy az 

al kal mi lag po zí ci ó ba ke rült elit men ten el adott min dent,
ami a ke ze ügyé be ke rült: a po li ti ku sok és a po li ti ku si 
rep re zen tá ci ót biz to sí tó ér tel mi sé gi ek és üz let em be rek 
si et ve aján lot ták fel a le ér té kelt, az ál ta luk gaz da sá go san 
nem hasz nál ha tó ál la mi va gyont a pénz zel ren del ke zõ kül-
föld szá má ra, s mert el kó tya ve tyél ték mind azt, ami ad dig
kö zös volt és hir te len jé ben gaz dát lan ná vált, e te vé keny-
sé gü kért a kül föl di tõ ke jól meg fi ze tett me ne dzse re i vé 
vál tak. Az egy ko ri üz le ti is me rõ sök bõl itt nagy tõ kést csi-
nál tak, ma guk pe dig ugyan al kal ma zot tak ká vál tak, de a 
jö ve del mük bõl, úgy tû nik, egy re több po li ti kus sal tud ják 
ma gu kat kép vi sel tet ni. 

Mind eb bõl kis vá ro sunk pro fi tál: so ha an  nyi ve ze tõ 
mû vész, va la mint a po li ti kai és a gaz da sá gi po zí ci ó jú idõ-
sza kos elit ko ket tá lá sá nak nem adott hely színt Veszp rém,
mint a na pok ban, s ép pen e ki ál lí tás meg nyi tó ján, s fé nyes 
elõ- és utó ta lál ko zó in.

A Dubniczay-ház ud va rá nak idõs fái er re a ta núk.

A fel sõ vá ros pe re mén a Szent Mi hály-temp lom áll, 
s csak an nak tû nik úgy, hogy ké pes ural ni a vá rost, aki 
ma gam faj ta lé ha tu ris ta ként a tö vé ben tén fe reg. Amúgy 
Brüs  szel kö ze pén te rül el a fel sõ vá ros, s a temp lom azon 
a ré zsûn, amely el vá lasz tot ta a fel sõ vá ro si fran cia nyel vû 
arisz tok rá cia s a ki rá lyi csa lád la kó hely ét a fla mand la ko-
sú ke res ke del mi köz pont tól. Az alap ja i ban 11. szá za di, 
gó ti kus jel le gû is ten há za pe dig ka ted rá lis, a bel gák leg fon-
to sabb – ta lán leg fon to sabb – temp lo ma. Azon tû nõd tem 
a brabanti monst rum két hom lok za ti, cson ka tor nyát néz-
ve, hogy itt is egy be vé ge zet len mû – ami kor meg szó lal-
nak a ha ran gok. A hir te len, élet erõs zaj ra nem röp pen nek 
fel ga lam bok, Brüs  szel ben tán nin cse nek is ga lam bok. 
S nem áll meg az élet – vil la mo sok zö työg nek to vább, 
sze mét szál lí tó au tó ra ra kod nak, egy da ru át eme li ter hét a 
for gal mas út test fe lett s le he lye zi a ka ted rá lis elõt ti tér re, 
s a föld ké reg ben meg hú zó dó met ró, avagy a pá lya ud var-
ról ki gör dü lõ vo nat sze rel vény meg ren ge ti tal pam alatt a 
föl det –, csak a ha ran gok zúg tak. Ez a ha rang já ték nyi 
ze ne bo na – mon dom – megrökönyít.

A veszp ré mi ha rang zú gást jól is me rem. Nem csak 
azért, mert las san har minc éve élem a vá rost, de mert egy 
éve a Szent Mi hály-szé kes egy ház mel let ti sze mi ná ri u mi 
épü let ben dol go zom, így, ha fel szó lal nak a ha ran gok, s 
il le del me sen ab ba ha gyom a ta ní tást, mást sem te he tek, 
mint hogy fi gye lem a kon gó han gok ból ös  sze ál ló, da ra bos 
dal la mot. Veszp rém ben, a ka to li ku sok nagy-nagy büsz ke-
sé gé re, dél ben min den hol meg áll az élet egy perc re. S a 
fõ ha rang azt mond ja:

 – Kinn van!
Kinn van? Kint van? – nem tu dom.
A ha rang be szé dé nek is van di a lek tu sa, mint a veszp-

ré mi élet nek.
A Szent Mi hály- (s hogy a tel jes ne vét mond jam: és 

Gudula) ka ted rá lis tor nyá ban meg szó la ló ha rang azt a 
ze nét szó lal tat ta meg, ame lyet az el múlt hó na pok ban 
elég gyak ran hall gat tam, fõ leg, ami kor Pécs és Veszp rém 
kö zött au tóz tam. A Sting és a Police együt tes di gi ta li zált 
szá ma i ból ös  sze állt al bum a ked ves CD-im kö zé ke rült,
he ten te több al ka lom mal is meg szó lal ta tom, s most, ami-
kor Bel gi um ban élek, ugyan csak ma gam mal hor dom, s 
va la hol Köln és Aa chen kö zött meg is hall ga tom. S jól 
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hal lom? A ka to li kus Cathédrale St. Michel és Gudule 
ho mo kos mész kõ bõl ra kott tor nya i ból Sting hí res, 1985-
ben szer zett, a szov jet–ame ri kai egy más nak fe szü lés el len 
pro tes tá ló mû vé nek dal la ma csen dül ne fel? 

Sting mû ve va ló já ban Prokofjev ötré szes mun ká ja 
egy ér de kes rész le té nek át dol go zá sa. A mû vet Prokofjev 
1934-ben ír ta, film ze ne ként, s a ze nei szak iro da lom 
a Lieutenant Ki je Suite, Op. 60. má so dik ré sze ként 
is me ri. Claudio Abbado és Sting 1991-ben a Deutsche 
Grammophonnál rög zí tet te ugyan Prokofjev Pé ter és a 
far kas mû vét, te hát tud nom kel lett vol na, hogy Sting 
ma gá hoz kö zel ál ló nak vé li az orosz-szov jet ze ne szer zõt, 
brüs  sze li tar tóz ko dá som elõtt azon ban mind ez nem le he-
tett szá mom ra fon tos.

A Ki je had nagy Jurij Tinyanov ál lí tó lag ér dek te len 
no vel lá ja alap ján ké szült. A had nagy egy nem lé te zõ 
sza ti ri kus fi gu ra va la hon nan a 19. szá zad ból, a cá ri
ud var ból. Prokofjev ugyan csak meg volt elé ged ve ze nei 
tel je sít mé nyé vel, ám bár a film mel, ame lyet Feinzimmer 
ren de zett, nem. A film ze nét 1934-ben szvit té dol goz ta át, 
s al kal maz ta ben ne a fil mek bõl is mert el já rást, a ket tõs
ex po zí ci ót. A ko rább ról is mert két mo tí vum egye sí té sé vel 
ös  szeg zõ, bitonális dal lam vi lá got ál lí tott elõ, a vo nó sok 
legato g-moll já ból és a fú vó sok staccato f-dúr já ból. A 
fil mes és a ze nei tech ni ka eb ben a mû ben ös  sze kap cso ló-
dott, két mû vé szet egy mást ter mé ke nyí tõ ha tá sá nak át élõi 
va gyunk mi ma gunk is.

A Tinyanov–Prokofjev–Sting ge ne a ló gia ért he tõ. De 
mi ként, s fõ leg mi ért ke rült a dal lam a bel ga nem ze ti 
ka ted rá lis ha rang ja i nak nyel vé re? Avagy eset le ges, ép pen 
ezért ki bo goz ha tat lan szá mom ra e kul tu rá lis át ha gyo má-
nyo zó dás? Ami nek teg nap és ma és hol nap is ta nú ja – és 
ré sze se – voltam-vagyok-leszek. Ugyan is a vá ros ba ér ke-
zé sem után, hogy ki sé tál jam ma gam ból az 1400 ki lo mé ter-
nyi ve ze tést, az EU-épületekhez bal la gok. Egy épít ke zést 
bá dog la pok pa ra ván já val fed tek el. A fel vo nu lá si te rü le tet 
el ke rí tõ fe lü le tet, sok száz mé te ren át, könyv ge rin cek rõl 
ké szült fo tók na gyí tá sa bo rí tot ta, a vi lág iro da lom sok szer-
zõ jé nek a ne ve és egyes mû vei sor jáz tak egy más után. 
Borges la bi rin tus-könyv tá ra le he tett tán ilyes mi,  föl eme-
lõ és még is tal mi. Szá mom ra öröm volt azon ban, hogy 
két ma gyar író is meg idé zõ dött a brüs  sze li épít ke zé sen: 
Sza bó Mag da és Vá mos Mik lós. (B. utó lag, majd ok tó-
ber ben, még rá ta lál Galgóczi Er zsé bet re és Szentkuthy 
Mik lós ra.)

A mon tázs tech ni ka len ne e vá ros lé nye ge?
Ahogy Sting és Eu ró pa fõ vá ro sa ké pes egy azon ha rang-

han gon meg szó lal ni?

Dél után há rom óra fe lé ér ke zem meg, s hét fe lé, nyug-
ta lan al vás után, már a kör nyék föl de rí té sé be fo gok: amíg 
nem ta lá lok ma gam nak né hány meg nyug ta tó pon tot, 
ut ca sar kot, ahol a csa tor na rács nem pont olyan, mint a 
kör nyék csa tor na rá csai, meg dõlt ké mé nyû há zat, he ve sen 
vi rág zó jáz min tö vet, szép, avagy csu pán ko ráb ban so sem 
lá tott mo so lyú zöld ség árust, fagy lal to zó le ány kát, nincs 
nyu go dal mam. Ke re sem a he lye met, ahol ott ho nos le he-
tek, amely nek szá mom ra is akad je len té se, s ahol ne kem
is jut né ven ne vez he tõ sze rep. 

A kör nyék túl sá go san egy sze rû. A bel ga em be rek is 
egy sze rû ek, hadd mond jam úgy: ke re set ten azok. (Ke re-

set ten egy sze rû ek? Hm. Igen.) De ma rad jak a 
vá ros ne gyed nél. A kes keny út jobb ol da lán, a 
dél utá ni ár nyék ban tö mött ko csi sor, a ba lon
egyet len au tó sem. A föld szin ti la ká sok – egé-
szen nagy ab la kok van nak mind egyi ken – mint-
ha ki hal tak len né nek, de az eme le ten min den ab lak tár va. 
Füg göny egyi ken sem, még sem néz ki raj tuk sen ki. Ez 
a lep le zet len ség a la kás ban is fel tû nik: ami kor oda ál lok 
az ab lak hoz, a szem köz ti la kás ba lá tok, sõt át lá tok raj ta, 
hi szen egy bel sõ ud var fá já nak lomb ján akad fenn elõ ször
a te kin te tem.

A St. Pierre hos  szan tart, ami az it te ni lép té kek sze rint 
leg alább 5 perc si e tõ sebb sé ta. A St. Pierre-te ret kö ti össze 
a van Meyel-tér rel. A he lyi ek nek, úgy lá tom, mind két hely 
ér dek te len, leg alább is ab ban a rek ke nõ hõ ség ben, amely 
fo ga dott. A St. Pierre-te ret ha ránt irány ban vil la mos sí nek 
met szik, át szel ve a kör for ga lom be ke rí tet te te recs két: ez a 
tér ne kem új don sá got nyújt, s így el sõ azon pon tok kö zött, 
ame lyek az ott ho nos sá got ígé rik. A tér fái, mint apám kör-
te bok rai, la pí tot tak, mint a fran cia ker tek ben szo ká sos: 
az egy más mel lé szo ro san ül te tett fák ko ro ná ját kö zös 
támrendszerhez ala kít ják, s így olyan ná ala kul e par kocs-
ka két fél kör íves fa so ra is, mint ha két lomb pa lás tot ké pez-
né nek. Amúgy más is fel kel ti a fi gyel me met: a fa tör zsek 
kö zött, comb ma gas sá gig, víz su ga rak tör nek fel, s zu hog
mind egyik vis  sza sa ját, la vór nyi me den cé jé be.

A tér rõl föl sé tál va az emel ke dõn (s e sé tát meg za var ja, 
hogy nem tu dom, ho vá is ra kom az au tóm és az ép pen
hogy meg ka pott gar zon la kás kul csát) a met ró Merode 
meg ál ló já nál ki köt ve, ahol a Carpe diem pres  szó sa rok-
épü le te hú zó dik, s meg hú zód nak ott má sok is, vagy az 
üveg por tál, vagy a zöld sö vény megett, meg mu tat ta ma gát 
Brüs  szel. Élet te len nek lát szik. A jár dá kon ugyan em be rek 
lö työg nek, de az út tes ten, e va sár nap dél utá non szin te alig 
jár va la ki. De mi helyt a Jubel-park fe lé for du lok, meg kell 
vál toz tat nom vé le mé nye met. Tán nép ün ne pély le het, mert 
a di a dal ív elõtt sát rak áll nak, ha tal mas, szür ke füst fel le ge-
ket ere get nek a la ci kony há sok, s olyan tö meg höm pö lyög 
a par kot vil la ként köz re fo gó két avenue-n, ami lye ne ket 
Veszp rém ben csu pán az in gyen vi rág osz to ga tó na pok 
ko rai dél elõtt je in le het lát ni az Óvá ros-té ren.

B. más fe lé te rel: egy há rom szög nyi te recs ke sar ká ban, 
két ház kes keny kö zé be fel hú zott há romeme le tes ház hoz. 
Itt min den épü let há romeme le tes, per sze, ez sem más, s 
ugyan csak kes keny, tán szo bá nyi szé les. A föld szin ten 
az egész szé les sé get ki töl tõ be já rat. Fö löt te, az eme le ten 
bal kon, amely úgy na gyít ja meg a la kás alap te rü let ét, aho-
gyan azt a pol gá ri fur fang le he tõ vé te szi. A bal kon fö lött 
sza bály ta lan, a ház ka rak te rét meg adó ab lak. Majd pe dig
a fel hõk be tö rek võ te tõ szer ke zet.

A ma i son Cauchie a rue des Francs leg szebb há za.
Csu pa lágy vo nal, bar na fa és szür késbar na, íves, csa vart,
fi no man meg mun kált vas szer ke zet. Ma gas és kes keny 
ab la kok. Nö vé nyi or na men ti ka, ahogy azt a ja pá nok nál 
lát tuk, no és a Raffaelt kö ve tõ an gol praeraffaelitáknál. 
Brüs  szel ben, mi vel az 1890-es évek ben so kan épít kez tek, 
mint egy két ezer sze ces  szi ós ház ké szült el – kö zé jük tar to-
zik ez a Paul Cauchie épí tész meg al kot ta ház is. Amúgy 
ma ga az épí tész lak ta. Meg nyúj tott, kar csú osz lo pok, kes-
keny va la hány, s a ház va la men  nyi ab la ka, va la men  nyi 
dí szít mé nye is vé kony és sá vos – ha son la tot ke re sek rá, 



58

s mind un ta lan a fény fe lé nö vek võ nö vény hez 
il lõ sza vak to lul nak elõ.

Ami azért fur csa, mert egyet len ház hoz tar to-
zó nö vényt sem bí rok föl fe dez ni.

Sõt, a sé tám alatt – bár az uta kat fa sor ok 
fog ják köz re, az im po záns pa lo ták, köz épü le tek elõtt 
zseb ken dõ nyi kert hú zó dik meg, s a nö vény ál lo mány ar ra 
utal, hogy szak kép zett, a nö vé nyek hez ér tõ ker tész ter vez-
te va la men  nyit – az ejt leg in kább két ség be, hogy Brüsz-
 szelt nö vény te len nek ta lá lom. A sok nö vény la kó el le né re 
egyet len olyan te nyér nyi hely re nem buk ka nok, amely ben 
a nö vény a la kó ról, a hely tu laj do no sá ról be szél ne. Amit 
lá tok, az ki zá ró lag a rep re zen tá ció kel lé ke, mint ha a veszp-
ré mi, hoz zám közelest élõ gaz da há zát és ud var tar tá sát 
lát nám: egy kö zö sen meg for má zott nor ma sze rint ala kul 
ki s azt is kép vi se li. A bal ko nok, az ab lak pár kány ok, a 
te tõ te rasz ok egy tõl-egyig nö vény te le nek. Mi több: sem mi
nem utal ar ra, hogy ezek a te rek em be rek ál tal hasz nál tak. 
Még csak ga lamb szar se szí ne zi el a kor lá to kat, osz lo po-
kat, me den cé ket, ka ró kat és te ra szo kat.

Más nap az tán el se hi szem, hogy a bel gák elõ dei vol tak
azok a mû vé szek, akik a Musées Royaux des Beaux-Arts 
re me ke it ké szí tet ték. Az Aix-en-Provence-bõl szár ma zó, 
15. szá za di Barthélemy d’Eyck an gya li üd vöz le tén az osz-
lop fõ ket öve zik csak a nö vé nyek, ba bér és ró zsa, a Szent 
Lu cia le gen dá ját meg fes tõ mes ter azon ban már ta vasz vé-
gi kert be he lye zi alak ja it. S a bok rok kö zött pi ros, tá nyér-
sze rû vi rá gú, em ber ma gas ró zsák pom páz nak, még ak kor
is, mi kor a szent sze mét ép pen fo gó val té pik ki. Memling 
ugyan csak nem mer te még a ter mé sze tet áb rá zol ni, de a 
leg fõbb nõi szent, Má ria ka ros szék ének kéz tám lá já ra még-
is csak oda fest egy ró zsát, még ha az fa fa rag vány is. A Jan 
de Witte-triptichon kö zép sõ pa nel jén, amely a Ma don na 
a ró zsa lu gas ban áb rá zo lá si tí pus egyi ke, tob zód nak a vi rá-
gok. A fá ból ké szí tett lu gast be fut ják a ró zsa szín  ár nya lat 
ró zsái, az anya bal ján il la tos ma don na li li om, s mö göt te, 
akár csak a gó ti kus ker tek ben, gyep pad zöl dell a tég la fal 
tö vé ben.

Brüs  szel re má ra csak ezek a ve res tég la fa lak ma rad tak 
jel lem zõk.

Há rom-négy temp lom meg né zé se után még ke vés bé 
ér tem a vá ros nö vény tan hoz va ló vi szo nyát. A har ma dik 
reg ge len, ami kor még nem nyi tott ki a Musées Royaux 
des Beaux-Arts, egy órát téb lá bol tam, s ju tot tam vé let le-
nül, to rony iránt ha lad va, a Not re-Da me de la Chapelle-be. 
A kéz mû ve sek temp lo ma ere de ti leg ro mán stí lu sú volt, 
de mert le égett, a 15. szá zad ban gót íz lés sze rint új ra é pí-
tet ték. Az orom za ton tö mött vi rág dí szí tés – nem ér tet tem 
ed dig, hon nan is ér tet tem vol na, hogy mi tõl van az, hogy 
e szá zad itá li ai szo bor fõi olya nok, mint ha az an tik vi tás ból 
ke rül tek vol na át, míg a né met al föl di ek osz lop fõi min den-
fé le új don sá go kat rej te nek: le vél- és vi rág dí sze sek. A 
Not re-Da me de la Chapelle osz lop fõi pél dá ul nem el raj-
zolt-el fa ra gott akan tusz le ve lek bõl, ha nem hú sos, la pos, 
mé re tes ká posz ta le ve lek bõl áll nak. A brabanti gó ti ka sa ját-
já nak mond ha tó e növénygazdag, re a lisz ti kus dí szí tés.

Reg gel hos  szan al szom, szom bat van. Fáj a tar kóm,
gör csöl a kis agyam, a jobb hom lo kom. Be ve szek az ízü-
le ti gyul la dás ra va ló fáj da lom csil la pí tót, s el me gyek a 
Ba kony ba: vi rág za nak, hadd lás sam hát a ki ke ri cse ket. 

Mi re vis  sza érek, a gyom rom gör csöl, szé dü lök, a két sze-
mem al kot ta kép bõl az agyam nem csi nál egyet, há nyin-
ge rem éb redt és szo ron gok. Az újabb gyógy szer to vább
ront ja a han gu la to mat. Vé gül le kö töm a bal sze me met, 
at tól meg nyug szom: ugyan ak kor, ami hez ed dig oly an  nyi-
ra ra gasz kod tam, a tér ér zé ke lé sem el tû nik.

És a v-betû is be ra gad a komputerem kla vi a tú rá ján.
En ni sincs ked vem, rá dõ lök a be ve tett ágy ra s fél szem-

mel silabizálom Nagy Sán dor ket tõs élet raj zát: az övét és 
Kõrösfõi-Kriesch Ala dá rét. Ró mai él tük tit ka i nál tar ta nék 
ép pen – de fá rasz tó az ol va sás. 

A dió köz ben hull: szin te min den két szó kö zé be kop-
pant egy-egy. Éj jel ne héz har mat esik, s a dél elõt ti tû zõ 
nap gyor san fel nyit ja a dió bur kot. A ku tyák, tu dom, ott 
ül nek a fa alatt, s vár ják és né zik a dió esõt. Ki csi sze re ti a 
di ót, zu han tá ban kap ja el, s mi re a föld re he lye zi, már el 
is rop pan tot ta. De több nyi re nem tud ja ki szed ni a dió be let 
a há zá ból.

Na pok óta he ver a sár ga cet li a pul ton, nem te me tik 
ma guk alá a kony ha hor da lé kai. Az ilyen ra ga csos szé lû 
la pocs ká kat ar ra hasz ná lom, hogy a bár mi ok ból meg jegy-
zen dõ könyv ol da lak szé lé re ra gasz tom: af fé le sza már fül-
pót lék ként. Brüs  szel bõl ér ke zek ha za, vagy más hon nan? 
Az áll raj ta:

Szia An gyal! Ku tyák kap tak en ni. Egyél. Szia. ☺

Nem ne kem szól. Hát ha gyom a he lyén, aho vá tet ték,
majd rá ta lál, ha meg ér ke zik a meg szó lí tott.

Bul gá ri á ban. Egy kor meg ígér tem barátnémnak, s most 
tar tom a sza va mat. Én ve ze tek, de olyan óva to san, mint ha 
füg gõ hí don át haj ta nék ezer ki lo mé te ren át.

Az ezer mé ter ma gas ban épí tett rilai ko los tor ud va ra 
pu ri tán. Az egy sze rû ség to váb b már nem fo koz ha tó. 
En nél ko pá rabb, a sem mi hez kö ze leb bi ker tet el sem 
tu dok kép zel ni: a 3200 négy zet mé te res ud va ron, amely 
mel lett az épü le tek te re – kö zel 5000 négy zet mé te res – se 
ke vés, nincs más, mint egyet len zöl des fû folt ba ül te tett 
há rom fe nyõ fé le, ame lyek kö zül csak egy luc fe nyõ, ami 
fel nõtt mé re tû, s alat tuk né hány il la tos ge rá ni um-tõ, és a 
Szûz Má ria új já szü le té se ne vû temp lom hát só jobb ol da-
lán, a be já rat mel lett egy kü lö nös, fe hér és vat ta sze rû 
szö vét nek kel el bo rí tott fu tó ró zsa. Ha na gyon át gon do-
lom, a kõ da rab ok kal ki ra kott ud va ron a ré sek ben kell, 
hogy egyéb nö vény is ve ge tál jon, de tisz tes ség gel csak 
azt mond ha tom, az ár ká dok alatt, a kõ edé nyek ben itt-ott 
ne vel ke dett né mi gó lya orr, s az egyik ben, ta lán a szer ze-
te sek kór há za elõt ti ben, hos  szú le vél nye lû pet re zse lyem. 
A há rom fa fé le a dzsá mi sze rû, ólom le me zek kel bo rí tott 
te te jû temp lom jobb ol da lán, a szer ze te sek kony há ja elõtt 
áll do gál, s mind egyik olyan tö ké le tes for má jú, ami lyet 
csak a szak köny vek ben lát ni. A fe nyõ gal  lyai me re dek 
ház te tõ sze rû en om la nak alá az ol dal ága kon, a fõ ágon 
havasszürke zuz mó is ül, mint té li épü let te tõ ge rin cén 
az ele gáns hótaréj. A ha mis cip rus la za lomb ja il lik a leg-
in kább a nyí rat lan sza kál lú, kó tya gos nak tû nõ, lan ga lé ta 
szer ze te sek hez, akik if jak, né ha-né ha fel ne vet nek, ho lott 
egy ma guk ban áll do gál nak, de az tán le huny ják hos  szú 
szem pil lás szem hé ju kat sze mük re, és mo no ton han gon 
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foly tat ják zso lozs má ju kat to vább. A har ma dik fe nyõ-
fé le va la mi gömb cip rus, ké kes le ve lû és a for má ja oly 
tö ké le tes, mint csak an nak le het, aki fö lött va la mi is ten 
ural ko dik.

Rila ka masz ko rom szép sé ges ko los to ra: mi at ta kezd-
tem az or to dox ke resz tény ség gel fog lal koz ni, s mi at ta, 
hogy a mai na pig szá mom ra oly tö ké le tes nek tû nik a 
ma gá nyos, ko los to ri élet. Évek óta vá gyom ar ra, hogy leg-
alább egy idõ re, le het az akár két év, hagy ja nak ma gam ra, 
s fog lal koz has sak az zal, ami re hi tem sze rint va ló va gyok. 
Ta lán csak egy tõ ró zsá val, amely akár le het ugyan olyan,
mint a Rilai Szent Já nos min den év ben meg mo sott és 
fe hér se lyem hab jai kö zött hány ko ló dó csont ja it be fo ga-
dó temp lom ol dal vé gé ben ne velt, a temp lom ka pu fel sõ 
ívé ig fel nõtt fu tó ró zsa.

A ko los tor ugyan 917-ben ala pít ta tott, de a temp lo ma 
csak a nagy tûz vész után épült, 1860 tá ján. Zahari Zograf 
vagy test vé re, Dimitar fes tõ ké szí tet te a fres kók job bik 
ré szét, úgy sej tem, azt is, amely az öt ku po la egyi ké ben 
lát ha tó: Szûz Má ria mé hé ben az ép pen meg fo gant Jé zust 
áb rá zo lót. A ró zsa – amúgy ugyan olyan uni ver zum jegy, 
mint Szûz Má ria ölé ben Jé zus, vagy Krisz tus ke zé ben 
a hol be csuk va tar tott, hol ki nyi tott könyv – ugyan csak 
meg té pá zott és ve ge tá ló. A sok esõ és a szün te len pá ra 
mi att vas tag, liszt har mat ból nö ve ke dett boholyréteg 
bo rí tot ta be vé kony ka, haj lé kony gal  lya it, a tüs ké ket, a 
le ve le ket, sõt még a csé sze le ve lek vis  sza haj ló, fé me sen 
me rev cim pá it is. 

A mint egy tíz fes tõ ál tal ké szí tett ezer két száz fres kó 
ja va ré szé vel kí vül rõl be bo rí tott temp lom be lül ró zsa il-
la tú, kí vül pe dig ge rá ni um sza gú. Meg le het, a ki tar tó 
õszi esõ mi att bo rí tot ta el a há rom-négy épü let eme let-
tel kör be ha tá rolt ud vart a gó lya orr-odor, hi szen ez a 
nö vény ak kor bo csát ja ki ma gá ból a geraniol-olajat, 
ha a le ve lek illóolajtartálykái va la mi lyen me cha ni kus 
ha tás ra – szél fú vás ra, esõ csep pek be csa pó dá sá ra – fel-
sza kad nak, s a mos ta ni esõ zés ki vált ha tott ilyes mit. A 
ró zsa- és a ge rá ni um il lat együt te se el tün te ti a fá radt ság 
ér ze tét, s meg nyug ta tó ha tá sú. Aki be lép a ko los tor ba, 
érez he ti akár, hogy a pa ra di csom ba tért be, ahol kar-
csú fe hér osz lo pok és bar na csí kok kal sá vok ra osz tott 
ár ká dok kö zött töm jén ég, szün te len zso lozs máz nak a 
szer ze te sek és a te kin tet ne ki üt kö zik a ma gas ba emel-
ke dõ hegy fa lak nak.

Mon dom, hogy Szó fia le he tet le nül pu ri tán. Két nap ott-
lét után az egye tem bo ta ni kus kert jé be me ne kü lök, hogy 
vég re lás sak sza bá lyos ki né zet tel ren del ke zõ s egyé ni sé-
gét meg tar tott élõ lényt. A Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um 
bolt já ban meg pil lant ha tó, meg vá sá rol ha tó arany hör csö-
gök, nyu lak, pa pa gá jok, ka ná rik és a ta kar mány ál la tok: 
tücs kök, ku ka cok és mus li cák után nö vé nyek re só vár gok, 
s mert efe lé ugyan lé tez nek par kok, de ben nük a fü vön 
kí vül csu pán köz fák áll do gál nak, ha van nak, s mert a 
ne ve sebb kör for gal mak nál se ta lál tam egye bet bü dös kék-
nél, pe tú ni ák nál, hogy kó bor lá som so rán rá buk ka nok az 
egye te mi gyûj te mény re, két levával meg nyí lik elõt tem 
a rá csos ke rí tés ka pu ja, s be ju tok a tör pék ben és zöld re

má zolt gipsz bé kák ban gaz dag kol lek ci ó ba. 
A ku tya, amely át vág a Levszki tér kör for gal-
mán, meg ál lít va a köz le ke dést, azon ban job ban 
le köt, mint a vá nyadt bro mé li ák, sá pa tag mus-
kát lik és a hib rid-ró zsák si lány kol lek ci ó ja. Így 
az tán úgy fo gom el hagy ni ezt a ró zsa sza gú or szá got, hogy 
nem lá tok egyet len tõ olaj ró zsát sem.

De a Ró zsa-dzsá mi ba se ju tok be, ho lott na gyon vágy-
tam ar ra is.

Az elõ adó te rem hos  szú és fé nyes re lak ko zott fe lü le tû 
asz ta lán ha tal mas cso kor mû vi rág. A sze mi ná ri um, ame-
lyen részt ve szek, a ter mé szet kép eu ró pai vál to za ta i nak 
iro da lom ban tör té nõ meg je le né se it tag lal ja. Az asz tal 
kö rül ro mán, spa nyol, szerb, több nyi re kö zép-eu ró pai 
kol lé gák – de fran ci á ul be szél nek leg in kább. A szá mos 
szem pont ból fe le más hely ze tet mu tat ja az a fest mény is, 
amely az asz tal fõ höz ál lí tott fel ol va só áll vány mö gött ter-
pesz ke dik: Ohridi Szent Ke le men köny vet ol vas. Teg nap 
el men tünk ma gyar barátnémmal meg néz ni a köz pon ti szé-
kes egy ház al temp lo má ban el he lye zett iko no kat. A bol gár 
iko no kon a szen tek, a szer ze te sek és a vi lá gi ak ke zé ben 
a 16–17. szá zad for du ló já ig, utal va a bizánci–görög–hel-
lenisztikus ha gyo mány ra, a könyv for má ja mind un ta lan 
vo lu men. Te ker csek õriz ték a föl vi lá go so dá sig a szö ve-
get, kü lö nö sen, ha az szent volt. A tex tus szent sé gé re – a 
kép né zõ je tud ja, ha nem is ol vas hat ja – a vo lu men utal. 
Ohridi Szent Ke le men kó dex-for má jú, la poz ha tó, a la po-
kat a ge rin cén egy be fo gó köny ve anak ro nisz ti kus, mi ként 
az is, hogy a szent a köny vét áll va, ke zé ben tart va ol vas sa. 
Ha ne tán hasz nál tak is a 10. szá zad ban kó de xet, az olyan 
nagy le he tett, hogy tö me ge mi att azt kéz ben tart va nem 
le he tett ol vas ni, la poz ni pe dig vég kép pen nem.

E va sár na pom amúgy is ke ser nyés. Teg nap es te a 
fo ga dás – a tisz ti klub ban lát tak min ket ven dé gül, egy 
ho dály sze rû te rem ben – után a ho tel por tá ján hagy tam 
a fény ké pe zõ gé pe met, ben ne va la men  nyi szó fi ai fel vé te-
lem mel. Két ség te len, szórt volt már a fi gyel mem, ment-
sé get nem ad nak sem a bo rok, sem a ké sei idõ pont. A 
re cep ci ón nem ült hos  szú ide ig sen ki, már pe dig a szám lát
ren dez ni akar tuk. Utóbb pe dig las san, te tû las san ké szült 
a szál lás díj ös  szeg zé se. S reg gel pe dig már az au tóm ba 
is be pa kol tam, ami kor eszem be ju tott a fény ké pe zõ gép. 
El hagy tam!

Tár sa im em lé kez nek, hogy a por tá ig még a vál la mon 
ló gott, majd hogy a bú csú zá son, az egyik szo bá ban foly-
ta tott bo ro zás kor már nincs ná lam. A por tán hagy tam, a 
pul ton, vagy az elõt te ál ló asz ta lok egyi kén?

A re cep ci ós nem tud az esz kö zöm rõl. Míg nem az 
egyik né met ven dég em lí ti, hogy ép pen en nek a re cep ci ós 
as  szony nak õ ma ga ad ta át a gé pe met, mert ész re vet te, 
hogy én s ép pen ott fe led tem. Így az tán, amit a szál lo dai 
al kal ma zot tak ed dig ta gad nak, meg ke rül a gé pem, csöp-
pet sem hagy va két sé get afe lõl: ha nem si et se gít sé gem re 
az is me ret len hölgy, a fény ké pe zõ gé pe met a Sheldika 
ho tel al kal ma zott ja ta lált és nem ke re sett tárgy nak mi nõ-
sít ve sor sá ra hagy ja. A gép be zárt rilai és botanikuskerti 
fel vé te lek kel együtt.
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KEMSEI IST VÁN

„A fe hér as  szony jár a vár ban”
Kék sza kál lú kin csei

Kék sza kál lú szen ved. Kö rül ve szi a hát bor zon ga tó 
ide gen ség. Eb bõl a tö mör bás tya ként kö rül ve võ ide-
gen ség bõl nyir kos hi deg árad és sö tét ség. Kék sza kál lú 
küz del mes éle té nek, si ke re i nek, ku dar ca i nak ma ra dék 
ered mé nye pusz tán en  nyi: az egy éle ten ke resz tül gyûj tö-
ge tett ször nyû sé ges él mény anya gok ból ös  sze ha bar csolt, a 
lé lek mély szür ke andezitszikláiból fel épí tett, s má ra csak 
az örö kös éj sza ká ban be lül rõl fel sej lõ vár. A sa ját ko mor, 
szim bo lis ta vá ra, amely nek be fa la zott ab la kú ter me i ben 
min den va la ha át élt s haj dan volt tör té net már idõt len idõk 
óta kí sér te ti es, pók há ló lep te jel kép pé mu mi fi ká ló dott. 
Ho gyan is írt er rõl a bor zal mas, el vi sel he tet len, kí sér tet-
jár ta lé lek-vár ról Ady: „Örö kös itt a lé lek já rás, / A krip ta-
il lat és a köd, / Ár nyak su hog nak a sö tét ben / S el át ko zott 
had nyö szö rög.”. Az Ady-ta nít vány s ba rát Ba lázs Bé la,
a Bar tók-ope ra lib ret tó já nak író ja ha lál pon to san tisz tá ban 
volt av val, hogy an nak a Kék sza kál lú nak, akit majd õ 
fog az Ad yé hoz ha son ló an meg for mál ni, aki nek min den 
kül sõ tá masz nél kül, ön ma gá ból kell épít kez nie, a tu da ta 
olyan, mint a la vi na alá te me tett sí zõé, aki a zu ha nás-gör-
ge tés köz ben el vesz tet te tér ér zék ét: már nem tud ja, hol a 
va ló ság. De már nem is ér dek li. Rég óta túl van azon, hogy 
egy ál ta lán fi gyel jen a kül vi lág rez dü lé se i re. A kö rü löt te 
lé võ uni ver zum ból ar ra kí ván csi csu pán, amit min den kép-
pen lát ni akar. Éle te szûn ni nem aka ró álom a sa lét ro mos 
fa lak kö zött, a le szi vár gó ned ves sé get mo no ton egy han gú-
ság gal csö pög te tõ bolt ívek alatt.

Kék sza kál lú ere de ti ne vén és egyik meg tes te sü lé sé ben 
a 15. szá zad ban élt Gilles de Retz, aki ál lí tó lag meg ölt 
gyer me kek vé rét it ta, má sik alak já ban egy bre ton mon da
hõ se, aki rõl Perrault, a Csiz más kan dúr író ja így ír: „Egy
kék sza kál lú go nosz em ber nek hat jó sá gos fe le sé ge volt. 
Még is meg öl te mind a ha tot. Mi ért, mi ért sem – nem tud ja 
sen ki. Elég an  nyi, hogy szert tett egy he te dik re is. Pró bá ra 
akar ta ten ni, meg le he tõ sen ok ta la nul, hi szen le he tett már 
elég ta pasz ta la ta a nõk kö rül, tud hat ta vol na, hogy a nõt 
nem cél sze rû pró bá ra ten ni. El uta zást szín lelt és rá bíz-
ta a vár kul csa it. Az utol só szo bá ba ti los a be lé pés. Az 
as  szony nak, per sze, el sõ dol ga volt, hogy ki nyis sa a ti lal-
mas szo bát. Ott az tán ször nyû kép fo gad ta: a hat fe le ség 
holt tes te fel akaszt va füg gött a fa lon. Ek kor meg jött a férj. 
– Meg halsz te is – ki ál tot ta. Eb ben a pil la nat ban azon ban 
meg ér kez tek az as  szony fi vé rei, és kard ja ik kal le vág ták a 
go nosz kék sza káll út.” – Bár men  nyi re ha tal mas fi gu rá ja, 
egyik örö kös to po sza, ugyan ak kor a hu sza dik szá zad ele-
jé re szim bó lum gya nánt új ra fel vi ru ló, ve le jé ig de ka dens 
hõ se a fér fi úi vi lág nak: szá na lom ra mél tó, mert ami je van, 
az nincs. Csõd be ment éle té vel sza kasz tott olyan, mint ha
Don Juannak, és ve le együtt min den ma gá ra és sor sá ra 
döb bent fér fi nak az iker test vé re vol na. Õ is, mint az a 
szin tén jel kép pé emel ke dett spa nyol, ma gá nyos, ön ma ga 
ál tal is el ha gyott lé lek ként bo lyong ön ma ga hát bor zon ga-
tó em lé ke ze té ben. Oda bent pe dig min dent be leng va la mi 

el mo só dó pá ra, ami ho má lyos sá tesz min den cse lek vést, 
és ami tõl Kék sza kál lú bi zony ta lan. A bi zony ta lan ság az 
ide gen ség kö vet kez mé nye, s ezt tud ja jól. Ami kor va la ki 
már az elõ zõ leg gon do san ki épí tett, majd az élet ter he i tõl 
rá sza kadt vi lá gá ban is ide gen né vá lik, min den bi zon  nyal 
sor sá nak vég pont ján tar tóz ko dik, ahon nan nincs to vább.
Si vár ság, bi zony ta lan ság, ide gen ség: a lé lek nek ezek a 
szü net nél kül mun kál ko dó Moirái, a sze mé lyi ség ben év ti-
ze dek alatt fo ko za to san meg szü le tõ leg kö ze libb ro ko nok 
ös  sze fog tak el le ne. Ezek, az út vé gé hez irá nyí tó, ha tal mas 
tá vol sá gok ból egy mást szün te le nül ke re sõ, s az idõ ben
mint egy vé let le nül egy más ra ta lá ló, a bol dog ta lan ság ban 
lassúdan ös  sze nö võ pi lo nok mu tat ják ne ki az Al vi lág ba 
ve ze tõ utat. 

Si vár sá gá ban, bi zony ta lan sá gá ban, ide gen sé gé ben is 
olyan nyu ga lom ba ju tott kö zeg ez, amely ben a sem mi
örök ké tar tó bé ké je ural ko dik. És a né ma sá gé. És ek kor 
meg tör té nik a vá rat lan, az el kép zel he tet len, a meg jó sol ha-
tat lan. Kék sza kál lú ép pen eb be a ki et len, meg szik lá sí tott 
tar to mány ba – a sa ját mély fe ke te lel ké be – ál mo dik ma gá-
nak – da col va egy õt gyû lö lõ kül vi lág és ös  sze ros kadt 
bel vi lág el len ál lá sá val – va la kit. Egy új, ma gát Kék sza-
kál lú un szo lá sá ra sze re lem nek mu ta tó lel ket, egy foly ton
más és más kép ben vis  sza já ró kép zet-ala kot, egy „fe hér
as  szonyt”, ki nek az len ne a fel ada ta, hogy „az ab la ko kon 
ki ne ves sen”, ki gú nyol va mind azt, ami re elõ ször rá cso dál-
ko zott, s amit – a vé gé re jut va a meg is me rés nek – vég re 
meg vet hes sen. Hoz zá egy fi zi kai meg tes te sü lést, egy, már 
szám ta lan szor meg ta pasz talt s szám ta lan szor ku dar cot val-
ló nõi va ló sá got, aki – pon to san a fent em lí tet tek mi att 
– sem egyik, se má sik meg nyil vá nu lá sá ban egy ál ta lán 
nem eb be a kö zeg be va ló. 

Ha csak a Perrault-mesébe és a bre ton mon da vi lág 
mély sé ge i be né zünk, s el te kin tünk a kan ni bálhaj la mú 
Gilles de Retz tör té ne té tõl: a már idõt len idõk óta be fe-
je zett éle tû Kék sza kál lú nak két ség te le nül el me he tett a 
jó zan esze, ami kor új, e föl di lét ben va ló já ban se hol sem 
föl lel he tõ, álom ból ér ke zett as  szon  nyal akar ja fel éb resz-
tet ni om la do zó vá rát. Meg fe led kez ve lel ke he te dik szo-
bá já nak re mény te len la kó i ról, egy szer re csak új ra éle tet
akar ben ne tá masz ta ni, még pe dig úgy, hogy az olyan ná
vál jon, mint a töb bi ha lan dó bel vi lá gáé. Azt is tud ja,
hogy eh hez az élet hez el en ged he tet le nül szük ség van 
a sze re tet-sze re lem ké pes sé gé re. Mi vel egyik nek sincs 
bir to ká ban, lé pé se esz te len, kö vet ke zet len, és fõ kép pen: 
vak me rõ sé gé ben ön ál ta tó és ön vesz tõ. Za va rá ban azt gon-
dol ja ugyan is, hogy e ve szett szán dék kal új ra fel tá masz-
tott lel ki is me re te e sa já tos ví zi ó já nak se gít sé gé vel vol na 
még esé lye né mi utol só bol dog ság ra. Vagy egy sze rû en 
olyan õrült ha zárd já té kos, aki ti zen ki lenc re még la pot ven-
ne, hát ha te rem te tett még is va la ki, aki va ló ban ve le, az õ 
hát bor zon ga tó vá rá val akar na él ni, nem csu pán ál ta la. Aki 
nem át ala kí ta ni kí ván ná vi lá gát, ha nem meg tar ta ni. Aki 
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egy ál ta lán ott hon tud len ni a ben sõ jé ben anél kül, hogy 
ál lan dó kí ván csi ság tól hajt va aj tó kat-ab la ko kat nyi to gat-
na, vagy örö kö sen fi ó ko kat hú zo gat na. Aki egész sé ges 
as  szo nyi ösz tö né tõl ve zérel ve tud ná, hogy azok mö gött
az aj tók mö gött, azok ban a fi ó kok ban sem mi olyan 
nincs, ami rá vo nat koz na. Aki nem kö zön sé ges, ha nem 
ma ga az AS  SZONY, aki vel so ha sem ta lál koz ha tott, aki 
min dig is be volt zár va a kép ze let nek ab ba a csar no ká ba, 
ami nek aj ta já hoz Kék sza kál lú nak so ha nem volt kul csa.
S rö vid idõ re ki hagy az em lé ke ze te, nem vesz tu do mást 
ar ról, hogy az õ vá rá ban-lel ké ben már min den nap sza kot, 
min den pil la na tot el aján dé ko zott más as  szony-ví zi ók nak, 
min den kép ze let-ter met már el fog lalt va la ki, s egy újabb 
as  szony lé lek szá má ra itt nincs hely sem haj nal ban, sem 
dél ben, sem es te. Se tér ben, sem idõ ben. Csak a na gyon
hos  szan ki ér lelt ma gány en ged het meg ma gá nak ef fé le 
láz álom ban fo gant kép ze lõ dé se ket. 

Kék sza kál lú ban min den bi zon  nyal egy szen ti men tá lis 
ször nye teg vin  nyog a ma gány tól, meg le het, hogy azért 
szán ja rá ma gát ar ra a le he tet len cse le ke det re, hogy 
még egy szer, utol já ra kö vet ke ze te sen vé gig fog ál mod ni 
egy ál mot. Ezt a dön té sét ta lán ön ma gá nak sem si ke rül 
ké sõbb meg ma gya ráz nia. A hos  szú esz ten dõ kön át le zaj-
ló ví vó dá sa i ban for tyo gó kép ze let mi az más il lú zi ói fö lött 
azon ban még ne ki sincs ha tal ma. A ki on tott vér men  nyi-
ség, a kí mé let len zsar nok ság, az as  szony fa ló ke gyet len 
in du lat az élet nek eb ben a ha nyat ló pe ri ó du sá ban esze lõs 
ra gasz ko dás sal von zó dik eh hez a fan taz ma gó ri ák szül te, 
as  szony ban, bol dog ság-le he tõ ség ben ta lán so ha és se hol 
nem lé te zett ro man ti kus tisz ta ság ké pé hez. Kö röm sza-
kad tig vé de né ezt az utol só álom ké pet, mert be le rög zült, 
hogy szá má ra csak en nek az álom nak a le het sé ges tes tet 
öl té se le het a meg ol dás.

Kék sza kál lú ugyan is min den bi zon  nyal mér té ken felül 
küz döt te vé gig egész ad di gi éle tét. A min den ko ri él he tõ lét 
pót cse lek vé se ként ös  sze ha rá csolt mér he tet len gaz dag sá ga 
és az eb bõl kö vet ke zõ szü net nél kü li bûn tu da ta ezek nek a 
vég nél kül zaj ló küz del mek nek a szen ve dé sek kel te lí tett 
ter mé ke. És itt most nem az a kér dés, hogy hõ sünk el tö-
kélt har co sa volt-e va la ha bár mi fé le er kölcs nek vagy egye-
tem le ges igaz ság nak. A küz de lem ön ma gá ért va ló an is 
küz de lem. Er kölcs, eti kai nor mák arany fe de ze te nél kül is 
az. Be kell lát nunk, hogy a gaz em ber nek is leg alább an  nyi 
ál do za tá ba ke rül vé gig vív nia a ma ga har cát, mint a tisz ta
éle tû nek. Kü lön ben is: amely kö rül mé nyek kö zött Kék sza-
kál lú él ni kény sze rül, vagy a Ju dit-ví zió meg szü le té sé ig a 
lé te zést meg is mer he ti, az ma ga az el kö ve tett tet te kért já ró 
bün te tés. A bör tön, aho vá még az a vé kony fény csík sem 
ve tül be, ami a férj gyil kos Ág nes as  szony nak még vi gaszt
je lent he tett, esélyt a min den egyen súlyt hely re ál lí tó meg-
õrü lés hez, a koz mi kus tér bõl tör té nõ vég le ges, meg sza ba-
dí tó ki zu ha nás hoz. Kék sza kál lú lel ké ben nincs olyan fény-
csík, ami akár az ef fé le sza ba du lás re mé nyét is je lent het né. 
Az õ bün te té se az is, hogy nem õrül het be le ál ma i ba. Lel ke 
esély te le nül bo lyong a Ká osz és a Koz mosz pengevékony 
ha tár vi dé kén. Utol só kí sér let ként ezért sze ret ne ki szök ni 
ab ból a vi gasz ta lan vi lág ból, amit ma ga te rem tett ma gá-
nak. Eh hez a cse lek vés hez azon ban se gít ség re van szük sé-
ge: egy olyan tisz ta lé lek re, aki a ma ga kép lé keny as  szo nyi 
mi vol tá ban be ha tol hat eb be a ki lá tás ta la nul ri deg vár ba, ki 
tud ja bon ta ni a fa lat, ki tud ja tár ni az ab la kot.

Ese tünk ben tel je sen kö zöm bös, hogy Ju dit Kék sza kál-
lú hos  szan tar tó ál má nak ter mé ke-e, vagy pe dig il lú zi ók-
kal te li ag ga tott hús-vér meg tes te sü lés. Amen  nyi ben álom-
je len ség, álom ként ab szo lút tö ké le tes. Mint aho gyan lát ni
fog juk, nõ kép pen gon dol ko dó em ber ként te kint he tõ nek 
plá ne hi bát lan. Ren del ke zik min den olyan tu laj don ság-
gal, amit fér fi a nõk bõl egy ál ta lán va la ha meg is mer het. 
A fi a tal ság gal, a szép ség gel, az il lú zió te rem tés ké pes sé gé-
vel. Mind azok kal, ami re azt mond hat ja egy fér fi: ezért a 
nõ ért ér de mes len ne él ni. És itt a fel té te les mód hasz ná la ta 
na gyon fon tos, hi szen nem tud juk, hogy va ló já ban szük sé-
ge van-e Kék sza kál lú nak ar ra a lét meg ol dás ra, amit Ju dit
hoz hat ma gá val. Akar hat ja-e, hogy a vá ra-lel ke gyö ke re-
sen más le gyen ezen túl? Szá mot vet-e a min den ko ri sze re-
lem va ló sá got tor zí tó ha tá sa i val, hi szen ese tünk ben ta lán 
az a kér dés is fel ve tõd het, hogy ami kor lel ké be ál mod ni 
kez di, va jon ké pes-e meg lát ni Ju di tot a ma ga as  szo nyi tel-
jes sé gé ben? Fé lál má ban fel tud ná-e idéz ni ma gá nak Ju dit 
vo ná sa it? Nem va ló szí nû. Az ál mot so ha nem lát hat juk 
for má ba ön tött va ló já ban, ak kor sem, ha al vás köz ben 
szü le tik meg ben nünk a ké pe, és ak kor sem, ha csu pán 
fel éb re dé sünk után sej lik fel ben nünk. Csak szí ne ket és 
el hang zott mon da to kat gon dol ha tunk ki csu kott sze me ink 
mö gött. A „szép vagy” ki mon dá sa itt ke vés a tes tet öl tés-
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hez. Csak ar ra le het ne bi zo nyí ték, hogy Kék-
sza kál lú el ve szí tet te a tisz tán lá tás ké pes sé gét. 
Mind ös  sze an  nyi tör té nik, hogy Kék sza kál lú 
nem ké pes le ráz ni sze mé lyi sé gé rõl az ál mát ura-
ló tu dat ta lant. A tu dat ta lan Jung sze rint is igen 

nagy úr: „Min den, ami a tu dat ta lan ban zaj lik, ese mén  nyé 
kí ván len ni, és a sze mé lyi ség is ki akar bon ta koz ni tu dat-
ta lan fel tét elei kö zül, hogy ön ma gát mint egé szet él je át”. 
Az egész tör té net ben te hát egye dül a rög esz me – ne vez-
zük az egy sze rû ség ked vé ért sze re lem nek – élet ké pes sé ge 
és a me net rend sze rint be kö vet ke zõ bu kás a fon tos.

A bu kás hoz ve ze tõ út pe dig a fér fi–nõ-kap cso lat 
re mény te len mi vol tá nak ki he gye zett ka rók ból ki épí tett 
anya ga i val van fel dí szít ve, avagy Kék sza kál lú nak is tud-
nia kell, hogy min den kap cso lat ab ban a mi nu tum ban rom-
lik el, ami kor el kez dõ dik. Nem vé let le nül tar tóz ko dik már 
há rom as  szony, há rom ku dar cos sze re lem ab ban a bi zo-
nyos he te dik szo bá ban. Ám nagy úr a lát szat, a kez det és 
a vég az in du ló pil la nat ban még át fe dik egy mást, jól meg-
van nak egy más sal, hi szen egy más nak tü kör ké pei. Egy 
idõ múl va kez de nek csak óva to san el csúsz ni egy más tól 
tér ben és idõ ben. Kék sza kál lú is ott ront ja el az egé szet,
ami kor er rõl az is me rõs je len ség rõl nem vé ve tu do mást, 
tét nél kül re mél ni kezd. Ez a le he tõ leg bo to rabb lé pés, a 
leg na gyobb lu xus, amit fér fi egy ma gát bár mi lyen sze rel-
mes nek mu ta tó nõ vel szem ben meg en ged het ma gá nak. 
Hogy azt vé li, van an  nyi ta pasz ta la ta, hogy rá lát va la mi re 
vá rá nak ka pu já ból. Amit iga zán szem re vé te lez het ne, az a 
vég, a bol dog ta lan ság, a tör vény sze rû csa ló dás sö tét ár nyé-
ka, de ah hoz meg kel le ne for dul nia. Szür ke, re mény te len 
fa lat lát hat na ma ga mö gött, és a sa ját egy re nö vek võ, 
ma gá nyos árny alak ját a hal vá nyu ló al ko nyat ban. Ám a 
sze re lem-dra ma tur gia sza bá lyai az álom ból tör té nõ ki jó za-
no dást nem en ged he tik meg. Ha már el kezd te, vé gig kell 
jár nia a gyöt rel mes utat, hogy vis  sza ta lál jon a ke ser ves 
kez de tek hez, ahon nan töb bé nem lesz me nek vés. Rá kény-
sze rül, hogy ma ga szen ved je vé gig a tu dat ta lan fo lya ma-
tát. En ged nie kell, hogy ma gá val so dor ja az az ára dat,
ami rõl nem tud ja, ho vá fog ve zet ni.

Aki lát ta-hal lot ta az ope rát, vagy csak ol vas ta a Ba lázs
Bé la-lib ret tót, az akár gyö nyör köd het is ab ban, mi lyen
fi nom lép tek kel, mi lyen ta pin ta to san in dul Kék sza kál lú 
sor sa a vég sõ be tel je se dés fe lé. A lé té ben idõt len né, 
kor ta lan ná vált, bû ne i ben és azok kö vet kez mé nye i ben 
tapicskoló Kék sza kál lú és az if jú ság, a sze re lem káp rá za-
ta ként meg je le nõ Ju dit: Ju dit, aki úgy mond „min dent fel-
ál do zott”, s Kék sza kál lú, aki tény leg min dent fel ál doz ni 
ké szül. Olyan já ték kez dõ dik itt, mely ben a két fél kö zül
va la ki nem ját szik tisz ta la pok kal.

Ami kor a kü lö nös pár mö gött mint egy va rázs szó ra 
be zá ró dik a vár ka pu, az az Kék sza kál lú lel ke be fo gad ja 
az utol só sze rel met, Ju dit azon nal ösz tö nö sen át ve szi az 
irá nyí tást. Ki de rül, hogy ami az elõtt Kék sza kál lú ki zá ró-
la gos bi ro dal ma volt, nem más, mint a her ceg szá má ra 
fon dor la tos mó don elõ ké szí tett csap da, amely bõl so ha 
töb bé nem ta lál hat ki utat. Kék sza kál lú a meg ta lál ni vélt 
sze re lem se gít sé gé vel ma gas ba, az esz mé nyi be gon dolt 
me ne kül ni, ehe lyett azon nal a leg ol csóbb ér zel mi la pos-
sá gok mo csa rá ba kí ván ják ful lasz ta ni. Az ér ze lem vi lág 
va la ha volt leg tar tal ma sabb man ná ját akar ta ma gá ba szip-
pan ta ni, ugyan ak kor köz he lyek kel trak tál ják.

Kék sza kál lú!
El hagy tam az apám, anyám,
El hagy tam szép test vér bá tyám,
El hagy tam a võ le gé nyem,
Hogy vá rad ba el jö hes sek.

Hány szor hall hat ta más nõk szá já ból eze ket a mon da-
to kat Kék sza kál lú! És hány szor han goz hat tak el ugyan-
ilyen, az as  szo nyi tet tek kö vet kez mé nye it át há rí tó-kö ve-
te lõ hang súl  lyal, ugyan ilyen ki áb rán dí tó an! Hi szen nem 
más ez a szö veg rész, mint bur kol tan kö zön sé ges üz le ti 
aján lat: Ju dit nem mond ke ve seb bet, mint azt, hogy õ 
már adott va la mit Kék sza kál lú nak, s most a her ceg van 
a so ron, s ne ki együtt kell mû köd nie a nõ szán dé ka i val. 
Men  nyi re vak ez a sok ön el lent mon dást ta pasz talt fér fi-
sze re lem, hogy mind ezt nem hall ja, mind er rõl nem vesz 
tu do mást! Még ezek re a sza vak ra is:

Kék sza kál lú!
Nem lesz sö tét a te vá rad,
Meg nyit juk a fa lat ket ten.
Szél be jár jon, nap be süs sön,
nap be süs sön.

Csak gyen ge, bi zony ta lan, vé de ke zõ, le mon dó el len ke-
zés a vá lasz:

Nem tün dö köl az én vá ram.

Er re azon ban Ju dit már nem fi gyel. Nem is kell fi gyel-
nie. Ren dez ke dik, bú to roz, le po rol, el kép zel ott, ahol még 
ne ki ma gá nak sincs he lye. Mint ha Kék sza kál lú ott se len-
ne a sa ját já ban. Mint ha nem is az õ él ve bon co lá sá ról 
len ne szó, ami kor Ju dit a lel ké nek leg mé lyebb tit ka i ba, 
a be zárt aj tók mö gé akar pil lan ta ni. Tud ja, hogy meg te-
he ti, hi szen ren del ke zé sé re áll a vá dak – mi at tad tör té nik 
min den, minden nek te vagy az oka! – el hang zá sa és a 
fe le lõs ség át há rí tá sa utá ni kö vet ke zõ ké zen fek võ as  szo-
nyi fegy ver: az ér zel mi zsa ro lás esz kö ze, ami nek na gyon 
ne héz el len áll ni:

Add a kul csot, mert sze ret lek!

Kü lö nös, gye re ke sen ügyet len, mond hat ni al pá ri an 
min den na pi, és egy ál ta lán nem egy iga zán sze rel mes nõ 
szá já ból el hang zó, eb bõl kö vet ke zõ en ok-oko za ti ös  sze-
füg gést nem tar tal ma zó, nem ép pen a szel le mi ség csú csán 
tar tóz ko dó nõt sej te tõ mon dat ez, ami sem mi kép pen sem 
il lik a Kék sza kál lú ál tal el kép zelt, ma gasz tos, esz mé nyí-
tett sze rel mi tör té net hez, a tes tet öl tött álom kép hez. Van 
ben ne va la mi ra vasz, szá mí tó pros ti tu ált-jel leg, mi sze rint 
a fér fi nak az a kö te les sé ge, hogy azon nal meg fi zes sen 
min den csip-csup aján dé kért, amit a nõ tõl kap. Ép pen
ezért, mi nél több ször hang zik el a „sze ret lek” szó, az 
an nál töb bet ve szít a hi te lé bõl. Fõ kép pen ak kor tû nik el 
vég képp en nek a hi te les ség nek a hal vány ár nyé ka is, ami-
kor a ké rés sza vai már lep le zet le nül to por zé ko ló, már-már 
hisz té ri kus kö ve te lés sé mó do sul nak: „Most már nyiss ki 
min den aj tót!”. Avagy: a ke ze det ké ri, a ka rod akar ja
– mond ja böl csen a köz mon dás. Pe dig va ló já ban nem is 
er rõl van szó. Ju dit si et, mi nél elõbb el sze ret ne jut ni az 
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utol só aj tó ig, Kék sza kál lún pe dig hir te len el ural ko dik a 
le mon dás:

Ju dit, ne félj, most már mind egy.

A for du ló pon ton va gyunk, a csap da fo gai ös  sze csa pód-
tak Kék sza kál lú lel kén. Megint ve re sé get szen ve dett egy 
ele ve ve re ség gel ke cseg te tõ küz de lem ben. Vol na még esé-
lye a ma ra dék büsz ke ség meg õr zé sé hez, fél be hagy hat ná 
ezt az egész hi á ba va ló tör té ne tet – hi szen most már nyil-
ván va ló vá vált, hogy a ma ga as  szo nyi tel jes sé gé ben Ju di-
tot so ha nem kap hat ja meg –, fel éb red het ne még az elõtt,
mi e lõtt Ju dit mo hó kí ván csi sá ga ál tal min de nes tül le lep le-
zõd ne, ud va ri as sza vak kí sé re té ben ki tes sé kel het né a lányt 
a vár ka pun, kí vülke rít het né a lel kén, vi gye ma gá val Kék-
sza kál lú ból mind azt, amit ed dig el fog lalt be lõ le, de nincs 
ked ve és ere je hoz zá. Rá adá sul több oka is le het, hogy ne 
te gye. Vagy azért, mert hajt ja a szü le tett sze ren cse já té kos 
bár mi re min dent fel te võ má mo ra, vagy a fé kez he tet len fér-
fi úi kí ván csi ság, s a ké tely: úgy vég zõ dik-e va jon min den, 
aho gyan szo kott? Egyéb ként is, vonz za a vég zet: le het-e a 
tör vény sze rû en be kö vet ke zõ sze rel mi ve re sé gek kü lön bö-
zõ va ri á ci ói kö zött vá lasz ta ni? S ha van egy ál ta lán vá lasz-
tá si le he tõ ség egy kap cso lat vég ki me ne te le szem pont já ból 
egy fér fi szá má ra: mi fé le ön pusz tí tó al kuk, mi fé le sze mé-
lyi sé get ös  sze rop pan tó meg aláz ta tá sok árán?

Két ség te len, hogy Kék sza kál lú min de nek fö lött eh hez 
az utol só nak vélt ál má hoz ra gasz ko dik. Il let ve ah hoz, 
amit ál má ban lát ni gon dolt, s ami re az álom ból éb re dés 
után egy szem pil lan tás alatt az álom ból, an nak ma ra dék 
hang ja i ból, szí ne i bõl ma gá nak meg for mált. Ezt a lát sza-
tot pe dig már min de nes tül bir to kol ja. Ezért kö zöm bös, mi 
tör té nik ez után.

A „most már mind egy” be le fá radt el hang zá sa után 
Ju dit töb bé sza vak kal sem sze re ti Kék sza káll út. Meg for-
dul a koc ka. Ez után Kék sza kál lú nak kell fel té tel nél kül 
sze ret nie. Ter mé sze tes nek kell ven nie, hogy ez a sze re-
tet nem ta lál vi szon zás ra, még bíz ta tó, fu tó öle lés re se 
fut ja be lõ le, nem hogy be tel je sü lés re. Sür ge ti a le ányt az 
idõ. A her ceg hi á ba is ké ri Ju dit tól a sze rel met, he lyet te 
no szo ga tó, kö nyör te len pa ran csot kap: „sze ress en gem”. 
Ami as  szony nyel ven egé szen egy sze rû en pusz tán an  nyit 
je lent: „adj ne kem”. Kék sza kál lú, mi u tán egyet len egy 
do log ki vé te lé vel ed dig Ju dit min den kö ve te lé sét tel je sí-
tet te, már iga zán nem tud ja, ho gyan kel le ne bi zo nyí ta nia, 
mi kép pen kel le ne sze ret nie, hogy az egy re ho má lyo sab-
bá, rejt je le zet teb bé vá ló fel té te lek nek meg fe lel hes sen.

Ju dit ez alatt, mint egy tank, nyo mul elõ re Kék sza kál lú 
lel ké nek leg mé lyebb bugy rai fe lé. Nincs kí mé let. A vád 
és a zsa ro lás után be ve ti a har ma dik ha té kony fegy vert is, 
a fél té keny sé get:

Mondd meg ne kem, hogy sze ret ted?
Szebb volt, mint én? Más volt, mint én?

Ju dit meg döb ben ve áll a he te dik aj tó ban. 
Be kö vet ke zett, ami re egy ál ta lán nem szá mí-
tott: gyö nyö rû, élõ as  szo nyo kat lát, Kék sza kál lú éle té nek 
meg al ko tó it:

Él nek, él nek, it ten él nek!

 A kül sõ szem lé lõ szá má ra most vá lik iga zán vi lá gos-
sá, hogy mind az, ami ed dig tör tént, a sze re tet fö lös hang-
sú lyo zá sa, an nak egy re ag res  szí vebb meg kö ve te lé se, a 
lé lek ajtaja i nak egy re sür ge tõbb ki nyit ta tá sa, s a töb bi nõi 
fon dor lat csu pán szín já ték volt. Ju dit, mi ó ta csak be tet te 
lá bát a vár ba, Kék sza kál lú sze mé lyé ben a min den fér fi-
ban min den nõ ál tal fel té te lez he tõ as  szony ir tó gyil kost 
akar ta le lep lez ni. E cél ból mu ta tott sze rel met, e cél ból
jár ta be Kék sza kál lú sor sá nak min den zegét-zugát. Egy 
fi a tal miss Marple gya na ko dott mind vé gig a sze rel mes 
sza vak hát te ré ben. Hát bor zon ga tó an jó zan zár la ta ez egy 
ál mo dott tör té net nek.

Med dig élet ké pes egy álom? A le het sé ges fel-
éb re dé sig. Vagy amed dig Kék sza kál lú éle te. Vagy 
amed dig Kék sza kál lú bel sõ tör té ne te ki tart. S eb bõl a 
szem pont ból vizs gál va egy ál ta lán nem ér de kes, hogy 
ez a tör té net igaz-e. Csak az a lé nye ges, hogy Kék sza-
kál lú sa ját tör té ne te, a sa ját igaz sá ga-e. Kék sza kál lú 
azért nem ve szi ész re Ju dit so ka dik szí ne-vál to zá sát, 
ami ért az elõb bi e ket: nem ré sze ez az ilyen tí pu sú nõi 
já ték a meg ál mo dott va ló sá gá nak, nem ré sze an nak a 
sze re lem-álom nak, amely bõl Kék sza kál lú nem éb red-
het fel. Ezért nem ajánl hat Ju dit nak mást a ma gá é ból, 
csak a „min den” éj jelt, az ál mok ter mõ idõ sza kát. 
Hát ha mégis… És ez a „még is” a lé nyeg min den vak 
sze re lem ben.

Er rõl a kí sér te ti es idõ rõl, ben ne „a far ka sok órá já ról, 
ami kor bár mi meg tör tén het”: pon tos tu dá sa volt Ady nak, 
en nek a szin tén Kék sza kál lú-sor sú köl tõ nek, ami kor eze-
ket a so ro kat le ír ta:

A fe hér as  szony jár a vár ban
S az ab la ko kon ki ne vet.

Ady nál a ne ve tés, a ka ca gás – gon dol junk itt csak a 
„ka ca gó szél”-re! – ál ta lá ban pe jo ra tív, gu nyo ros, ne ga tív 
je len té sû. Örö mé ben ná la sen ki nem ka cag, sen ki nem 
ne vet. Mert az a má sik em ber szá má ra meg alá zó. Kék sza-
kál lú is ezt a ne ve tést hall hat ja min den éj jel, mi ó ta oda-
aján dé koz ta Ju dit nak az egyet len nap sza kot, amely ben 
leg alább ál má ban még ön ma ga ma rad ha tott vol na.
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HÁRS GYÖRGY PÉ TER

A lel ki is me ret rõl
A lel ki is me ret pszi cho ana li ti kus fo gal má nak revíziója1

azok nak, akik mi att és azok nak, akik he lyett fur dal a lel ki is me ret

Be ve ze tõ – fi lo zo fi kus – ki té rõ.
Azt hi szem, a lel ki is me ret nem va la mi olyas mi, ami 

meg szó lal, ha nem in kább olyas va la mi, ami meg szó lal tat 
ben nünk. A lel ki is me ret sok fé le han got ké pes a zen gés
já té ká ba hoz ni. Bahtyin sza va i val: a lel ki is me ret po li fo-
ni kus természetû.2 Le het per sze, hogy lel künk mélyré-
tegeibõl apánk hang ját dör gi ránk, de épp így le het, hogy 
azon nal rep li ká zik anyánk ag gó dó szó la má val, vagy, 
eset leg még ezek után, gyer me ke ink sí rá sá val, szeretõink 
szi dal ma i val, ba rá ta ink fel há bo ro dá sá val, eset leg mind ez 
egy szer re har san föl ben nünk – s ek kor, dön tés kép te len-
sé günk ben mond hat juk azt, hogy kí noz a lel ki is me ret. 
A lel ki is me ret nek ezt a po li fo ni kus ter mé sze tét el sõ ként 
Richard Rorty sej tet te meg, anél kül, hogy ma gát a fo gal-
mat de fi ni ál ni pró bál ta volna.3

Per sze, a lé lek fo gal ma sin csen egy sé ge sen de fi ni ál va 
– más az ér tel me a pszi cho ló gi á ban, a fi lo zó fi á ban, az eti-
ká ban és a te o ló gi á ban, ezek kü lön fé le irány za ta i ról nem 
is be szél ve –, de még csak lo ka li zál ni sem tud juk tel jes
bi zo nyos ság gal, hogy hol is kell, ha kell egy ál ta lán, ke res-
nünk a lel ket az em ber ben. Még 1991-ben is vol tak olyan 
bi zarr tö rek vé sek, ame lyek a lé lek kí sér le ti úton va ló lo ka-
li zá lá sá ra irá nyul tak; ne ve ze te sen ar ra, hogy a lé lek az 
egész test ben, az agy ban vagy a szív ben la ko zik-e? „47 
szív át ül te té ses pá ci ens sel ké szí tet tek in ter jút ar ról, hogy 
ész lel tek-e bár mi olyan vál to zást a sze mé lyi sé gük ben, 
amit az új szív vel, il let ve ere de ti gaz dá já val le het ne ös  sze-
füg gés be hoz ni. 47-bõl 44-en vá la szol tak nem mel, bár a 
szer zõk – lé vén tra di ci o ná lis bé csi pszichoanalitikusok 
– ki emel ték, hogy a nem mel vá la szo lók kö zül so kan rossz-
in du la tú an vagy vic ce lõd ve fe lel tek a kér dé sek re, s mint 
tud juk, a freudiánus el mé let sze rint a düh és a gunyoros-
kodás a há rí tás, il let ve az el uta sí tás jele.”4 Mind amel lett a 
ku ta tók rész le te sen is mer te tik a há rom igen nel vá la szo ló 
él mé nye it – amit én most mel lõz ni fo gok.

Ehe lyett föl hív nám a fi gyel met ar ra a tény re, hogy 
ha a lel ki is me ret fo gal mát ke res sük pszi cho ana li ti kus 
jel le gû iro dal mak tárgy mu ta tó já ban, még ak kor is rit kán
buk ka nunk rá, ha az egyéb ként az adott mû ben – eset leg

több ször is – szerepel.5 A pszi cho a na lí zis kri ti kai szó-
tá ra pe dig ész re ve he tõ en ta nács ta lan az el iga zí tás ban: 
„LEL KI IS ME RET. Conscience. Vagy az egyén er köl csi 
ér té ke i nek rend sze re, vagy az egyén nek az a ré sze, amely 
han got ad az er köl csi ér té kek nek. A szó tu laj don kép pen 
csak a TU DA TOS ér té kek re, és a tu da tos »csendes, 
kis hangokra« vo nat ko zik, s nem té vesz ten dõ ös  sze a 
FELETTESÉNnel, amely ab ban kü lön bö zik a lel ki is me-
ret tõl, hogy rész ben tu dat ta lan, rész ben olyan pa ran cso kat 
tar tal maz, me lye ket az egyén tu da to san nem is mer el. A 
két kon cep ció, min den eset ben, kü lön bö zõ fo gal mi ke ret-
re vonatkozik.”6

Már ön ma gá ban ez is elég okot ad ar ra, hogy a lel ki is-
me ret el ha nya golt, ku sza vagy ép pen sok szor egy ér tel mû-
nek vett pszi cho ana li ti kus fo gal mát meg vizs gál juk.

A pszi cho a na lí zis klas  szi kus – fre u di – lel ki is me ret-fel-
fo gá sa. A lel ki is me ret mint apai prin cí pi um.

Re ví zi ós kí sér le tem ki in du ló pont ja Fre ud nak egy 
ki elé gí tõ en má ig nem ér tel me zett mû ve, amely ben ki tér 
a lel ki is me ret fo gal má ra is, s ami ma gya rul a Rossz köz ér-
zet a kul tú rá ban cí met vi se li. Ter mé sze te sen nem ál ta tom 
ma gam az zal, hogy en nek az írás nak az ed di gi ek nél ér vé-
nye sebb ol va sa tát fo gom nyúj ta ni. Ami mi att fel jo go sít va 
ér zem ma gam a sok szo ros új ra ol va sás ra, az ma gá nak Fre-
ud nak a sza bad ko zá sa ami att, hogy meg le he tõ sen lel ki is-
me re te sen so kat fog lal ko zik eb ben a mû vé ben Ró má val. 
Bár õ más mi att kér el né zést. Idé zem: „azt a be nyo mást 
té te le zem fel az ol va só nál, hogy a bûn ér zés rõl szó ló fej-
te ge té sek en nek a ta nul mány nak a ke re te it szét fe szí tik 
az zal, hogy túl sok he lyet fog lal nak el ma guk szá má ra 
és a töb bi tar tal mat, mel  lyel nin cse nek min dig ös  sze füg-
gés ben, a mar gó ra szorítják.”7 Ez zel szem ben, úgy gon-
do lom, ez a bo csá nat ké rés egy má si kat he lyet te sít, amit 
azért kel lett vol na Fre ud nak meg ten nie, hogy írá sa te te-
mes ré szét egy szá má ra sem meg gyõ zõ ha son lat ki fej té sé-
nek szen te li, amely ben a lé lek múlt ját egy vá ro sé val ve ti 
egybe.8 Fur csa, de ért he tõ fe le dé keny ség: szá má ra az a 
kér dés, „va jon mi ért ép pen egy vá ros nak a múlt ját vá lasz-

1  Jelen írás két el hang zott kon fe ren cia-elõ adás kom pi lá ci ó ja (A lel ki is me ret pszi cho ana li ti kus fo gal má nak re ví zi ó ja; A lel ki is me ret kü lön bö zõ ho ri-
zon tok ból – a Veszp ré mi Egye tem Ant ro po ló gia és Eti ka Tan szé ke és a Veszp ré mi Ér se ki Hit tu do má nyi Fõ is ko la kö zös ren de zé sû kon fe ren ci á ja, 
2005. de cem ber 09., Veszp rém, és Még egy szer a lel ki is me ret rõl; konFERENCia, PTE BTK, 2006. jú ni us 8–9. Pécs).

2 Bahtyin: 1976.
3 Rorty: 1993.
4 Roach: 2004, 176.
5  Példa er re ma gyar nyel ven saj nos a Szummer–Erõs szer kesz tet te kö tet is (Szummer–Erõs: 1993), de még a Laplanche–Pontalis-fé le pszi cho ana li-

ti kus szó tár (Laplanche–Pontalis: 1994) sem tar tal maz za – szó cik ként – a lel ki is me re tet.
6 Ricroft: 1994, 157. – Ki eme lé sek az ere de ti ben.
7 Freud: 1982, 395.
8 Freud: 1982.
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tot tuk, hogy ös  sze ha son lít suk a lel ki múlttal”.9 Azon ban azt 
a kér dést fel sem te szi, hogy mi ért pont Ró ma ez a vá ros.
Tu dom, ezer do log gal le het ne ér vel ni amel lett, hogy ép pen 
itt ma rad tak fönn egy más mel lett a tör té ne lem kü lön bö zõ 
ko rok ból szár ma zó em lé kei. Amel lett szin tén, hogy fenn ma-
rad tak más hol is. Meg koc káz ta tom, a tel jes szö veg kon tex-
tu sá nak és Fre ud sze mé lyi sé gé nek figyelembevételével10,
hogy azért esett a vá lasz tás Ró má ra, mert Ró ma ép pen az 
atyát szim bo li zál ja, a men  nyei apa és a pá pa, a pa pa vá ro sa. 
Rej tett laudáció és pro tes tá lás ez a vá lasz tás, hó do lás az atya 
ural ma elõtt s egy ben az atya meg hó dí tá sá nak kí sér le te. Azt 
a kon cep ci ót elõ le ge zi meg a ma ga álom sze rû sé gé ben, amit 
Fre ud utá na a rá ci ó ra hi vat koz va ki fejt.

Mi ben áll a klas  szi kus el mé let vo nat ko zó ré szé nek 
lé nye ge? Fre ud azt ál lít ja, „az ag res  szív haj lam az em ber
ere de ti önál ló ösz tö nös adottsága”11, s ez az a ki in du ló-
pont, ahon nan lel ki fej lõ dé sé nek me ne tét és tör vény sze rû-
sé ge it le ve ze ti. A Rossz köz ér zet a kul tú rá ban paradoxo-
na, hogy mi köz ben Fre ud az em be ri ség lel ki is me re te ként 
lép föl – 1930-at írunk –, fo lya ma to san bir kó zik a lel ki-
is me ret tel. Ami vel küsz kö dik, az el sõ sor ban nem a lel ki-
is me ret ter mé sze té nek ér tel me zé se, ha nem a lel ki is me ret 
ki ala ku lá sá nak le ve ze té se. Fre ud ugyan is, mód sze ré hez 
hí ven, a lel ki is me ret tör té ne ti sé gé bõl kí ván ja ma gya ráz ni 
an nak ter mé sze tét. Nem rész le te zem most azt a két egy-
más nak el lent mon dó, majd ös  sze bé kí tett el mé le tet, ami 
a lel ki is me ret lét re jöt té nek ma gya rá za tá ul szol gál. Ér jük 
be an  nyi val, hogy bár mely irány ból kö ze lí tünk is hoz zá, 
Fre ud sze rint a lel ki is me ret nek a kö vet ke zõ há rom fon tos 
jel lem zõ je van: az introjiciált ag res  szi ó ból táp lál ko zik, 
a Fe let tes-én funk ci ó ja és a bûn tu dat hoz köt he tõ. Úgy 
vé lem, mind a há rom ál lí tás meg kér dõ je lez he tõ – s ezt 
rész ben már ma ga Fre ud is meg te szi. 

Ró ma – álom az álomban.12

Ró ma nem csak a Rossz köz ér zet lap ja in ját szik fõ sze-
re pet, ha nem, vis  sza té rõ álom mo tí vum ként, az Álom fej-
tésben is meg je le nik, mint el éren dõ cél és egy ben mint 
aka dály. A Ró ma-ál mok, mint Shakes peare Ham let jé nek 
„szín ház a szín ház ban” je le ne te, szem be men nek az Álom-
fej tés manifeszt té te le i vel, s ha a ket tõs ta ga dás lo gi kai 
el vét al kal maz zuk ér tel me zé sük kor, ak kor ar ra a kö vet-
kez te tés re fo gunk majd jut ni, hogy egy lá tens igaz sá got is 
hor doz nak a tu dat ta lan, a vágy és az el foj tás ter mé sze té re 
néz vést. Fre ud négy, Ró má hoz kö tõ dõ ál mát egy fel fe de-
zé sé vel kap cso lat ban ír ja le: „ész re vet tem, hogy a vágy, 
amely az ál mot ger jesz ti, je len ide jû, még is mély be nyú ló 
gyer me ki em lé kek bõl sze rez ha tal mas erõ sí tést. Eb ben 
az eset ben álom so ro zat ról van szó, amely nek alap ja az 
a vágy, hogy Ró má ba utaz zam. /…/ Így hát egy szer azt 
ál mo dom, hogy a vas úti ko csi ab la ká ból lá tom a Tiberist 
és az Arany hi dat. Azu tán el in dul a vo nat, és eszem be jut, 
hogy hi szen én be sem men tem a vá ros ba. /…/ Más kor 
va la ki egy domb ra ve zet, és meg mu tat ja a fé lig köd fá tyol-

ba bur ko ló zott Ró mát olyan tá vol ság ból, hogy
cso dál ko zom, men  nyi re tisz ta a ki lá tás. En nek 
az álom nak a tar tal ma gaz da gabb, mint ahogy 
itt rész le tez ni kí ván nám. Kön  nyen fel is mer he tõ 
ben ne „az ígé ret föld jét tá vol ról meg lát ni’ mo tí-
vu ma. /…/ Egy ne gye dik álom, rö vid del az utóbb em lí tett 
után, is mét Ró má ba visz.”13 Az ál mok fre u di ér tel me zé sé-
nek ér tel me zé se he lyett egy má sik utat ja va so lok, ma guk-
nak az ál mok nak az új ra ér tel me zé sét. Ami ezek ben az 
ál mok ban kö zös, az a tá vol ság és a tá vol ság le küz dé sé nek 
vá gya. A vo nat ugyan el me het Ró ma mel lett, vagy akár 
me het Ró má ba is, az ab lak üveg azon ban, amely le he tõ vé 
te szi a te kin tet meg ka pasz ko dá sát, egy ben el is vá laszt:
át tet szõ fal a vá gyott lát vány és né zõ je kö zött. A má sik 
álom ban is mét lõ dik a tá vol ság és az áttetszõség mo tí vu-
ma, ugyan ak kor a lát vány, Ró ma köd be bur ko ló dzik. Úgy 
vé lem, ez a köd nem a lát ványt, ha nem lá tó ját, pon to sab-
ban an nak ér zel mi vi szo nyu lá sát, a tisz ta ki lá tás sal szem-
be ál lít va pe dig vá gyá nak kö dös am bi va len ci á ját szim bo li-
zál ja. Meg lát ni az ígé ret föld jét, az zal a tu dat tal, hogy oda 
mi ma gunk so ha el nem ju tunk, ugyan ezt a – ké sõbb rész-
le te seb ben ki fej tett – am bi va lens ér zést kelt he ti. Az utol só
álom meg pró bál ja sem le ge sen el ta kar ni az am bi va len ci át, 
amit azon ban Fre ud két zsi dó anek do tá ra va ló as  szo ci á lás-
sal, majd gyer mek ko ri él mé nyei föl idé zé sé vel szá mom ra 
egy ér tel mû en je lez. Nem is mer te tem az anek do tá kat, csu-
pán azt a két mon da tot idé zem, ame lyek a tá vol ság ra és 
a tá vol ság le küz dé sé re vo nat koz nak. „Ha a kons ti tú ci óm 
ki bír ja” – szól az el sõ anek do ta csat ta nó ja; és „’az utat 
meg kér dez ni’ egye nes cél zás Ró má ra, hisz tud va le võ leg 
min den út Ró má ba vezet.”14 – így fog lal ja ös  sze Fre ud a 
má so dik lé nye gét. Rö vi den: min den út Ró má ba ve zet, ha 
a kons ti tú ci óm ki bír ja. Fi gye lem be vé ve a kons ti tú ció szó 
je len té se it, azt kell gon dol nom, hogy a Ró má ba va ló el ju-
tás vá gyát ma ga a vá gyó dó aka dá lyoz tat ja, pon to sab ban 
an nak szer ve ze te, al ka ta, de „al kot má nya” is – az az testi/
ösztönös/tudattalan és tu da tos mo men tu mok egy aránt. 
Ha ko ráb ban (be)hódolásról és hó dí tás ról be szél tünk, 
úgy Fre ud meg ma rad a hó dí tás te ma ti ká já nak ki fej té sé-
nél, a tu dat ta lan vágy nak – meg lát ni Ró mát – csu pán az 
„ag res  szív” ös  sze te võ it eme li ki: „Hi szen én így Han ni bál 
nyom do ka i ban jár tam; ne kem, akár csak ne ki, nem ada tott
meg Ró mát lát ni . . . /…/ Han ni bál és Ró ma jel ké pez ték 
a ser dü lõ sze mé ben az el len té tet a zsi dó ság szí vós sá ga 
és a ka to li kus egy ház szer ve zett sé ge kö zött. Mi vel az 
an ti sze mi ta moz ga lom az óta igen fon tos he lyet ka pott
ke dély vi lá gunk ban, méginkább rög zõd tek ama ko ráb bi 
idõk gon do la tai és érzései.”15 Az „el foj tott ag res  szi ót” a 
kö vet ke zõ él mény re ve ze ti vis  sza: „Ott, ahol te szü let tél, 
fi a tal ko rom ban egy szom ba ti na pon szé pen ki öl töz ve, új 
szõr me sap kám ban sé tál tam az ut cán. Ar ra jött egy ke resz-
tény, egy csa pás sal le ránt ja ró lam a sap kát, be le a sár ba,
és így ki ált: ‚Le a jár dá ról, zsi dó!’ – ‚És te mit tet tél?’ 
– kér de zem apám tól. ‚Leléptem a ko csi út ra, és fel vet tem 

  9 Freud: 1982, 335.
10 Hárs: 2005, 131–139.
11 Freud: 1982, 382.
12 Freud: 1985, 142–145.
13 Freud: 1985, 142–143. – Ki eme lés az ere de ti ben.
14 Freud: 1985, 143. – Ki eme lés az ere de ti ben.
15 Freud: 1985, 144.
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a sap ká mat’ – mond ta atyám nyu god tan. Úgy 
érez tem, hogy ez nem volt hõ si es vi sel ke dés a 
nagy, erõs em ber ré szé rõl, aki en gem, a ki csit,
ké zen fog va ve ze tett. /…/ Han ni bál az óta 
ka pott he lyet képzeletemben.”16 Vé le mé nyem 

sze rint vi szont a Ró má ba ju tás vagy nem ju tás kér dé se 
en nél bo nyo lul tabb lel ki ös  sze füg gé se ket ta kar. Azt az 
em le ge tett am bi va len ci át, ami rész ben a Fre ud ál tal föl-
fe de zett Ödipusz-helyzet meg is mét lé se, ahol is a sze re tet 
és a gyû lö let, az ér zel mi kö ze le dés és tá vo lo dás a tét. 
Fre ud ar ra nem gon dol, hogy mind két moz za nat ese té ben 
egy aránt kell szá mol nunk tu da tos és tu dat ta lan ös  sze te-
võk kel is. Ró má ba el jut ni Fre ud nak ugyan így egy szer re 
meg mu tat ko zá sa a tu dat ta lan von zó dás nak és a tu dat ta lan 
el len ér zé sek nek, il let ve a tu da tos sze re tet vágy nak és tu da-
tos rombolásvágynak. Ró ma: az Álom fej tés ben föl nem 
vál lalt, búj ta tott vagy láb jegy ze tek ben el foj tott le he tõ sé-
gek ké pi sû rí té se is.

A fre u di fel fo gás rej tett le he tõ sé gei.
Azt hi szem – el fo gad va Fre ud nak a túl de ter mi nált ság-

ról ki fej tett né ze te it –, még min dig tel je sebb vagy tisz tább
ma gya rá zat tal tar to zom ar ra a kér dés re vo nat ko zó lag, 
hogy mi ért pont Ró má ra esett Fre ud vá lasz tá sa, ami kor 
a lel ki szer ke zet hez il luszt rá ci ót vá lasz tott. A Rossz köz-
ér zet a kul tú rá ban egy má ig kel lõ kép pen nem mél ta tott 
fel ve tés sel kez dõ dik, ez pe dig vá lasz Romain Rolland 
el kép ze lé sé re az „óce á ni ér zés”-rõl mint „a val lá sos ság 
vol ta kép pe ni for rá sá”-ról. Meg éri hos  szab ban idéz ni: 
„Ezt kü lö nös ér zés nek tart ja, amely õt so ha sem hagy ja 
el, úgy ta lál ta, hogy so kan má sok is ugyan ezt vall ják,
fel té te lez he tõ en em be rek mil li ói. Ez az ér zés, me lyet õ 
az örök ké va ló ság sej tel mé nek ne vez ne, ha tár ta lan, kor lát 
nél kü li, mint egy »óceáni érzés«. Ez az ér zés tisz tán szub-
jek tív tény, sem mi lyen hit té tel, a sze mé lyes fenn ma ra dás 
sem mi lyen biz to sí té ka nem kap cso ló dik hoz zá, azon ban 
ez a for rá sa a val lá sos ener gi á nak, ame lyet kü lön bö zõ 
temp lo mok és val lá si rend sze rek meg ra gad nak, és meg ha-
tá ro zott csa tor nák ba ve zet ve bi zo nyá ra fel is hasz nál nak. 
Csak en nek az óce á ni ér zés nek az alap ján ne vez he ti va la-
ki ma gát val lá sos nak ak kor is, ha min den hi tet és min den
il lú zi ót el uta sít.” Fre ud nem áll ja meg hoz zá fûz ni: „Én 
ezt az óce á ni ér zést nem fe dez tem fel magamban.”17 A 
fi gyel mes ol va só azon ban fel fe de zi ben ne, hi szen mi más 
ve zet het te vol na ép pen Ró má ba a zsi dó ate is ta Fre u dot? 
Még ak kor is, ha eb ben az óce án ban a hul lá mok kal szem-
ben akart úsz ni.

Té mánk szem pont já ból rend kí vül fon tos, hogy Fre ud 
az óce á ni ér zés kap csán azon nal Ferenczi el mé le te i re 
as  szo ci ál, igaz, nem a Thalassa-elméletre, ha nem s ta lán
nem vé let le nül, A va ló ság ér zék fejlõdésfokaira18. Azon-
ban ép pen az ek kor már meg je lent és tu do má nyos bot-
rányt ki vál tó Ka taszt ró fák a ne mi mû kö dés fej lõ dé sé ben,

az el sõ pszi cho ana li ti kus mun ka, amely nyíl tan a sze re tõ 
anyát hang sú lyoz za a szi go rú fre u di apa he lyett.

A bi zony ta lan ko dó és elõ fel te vé se i hez még is erõ sen 
ra gasz ko dó fre u di szö veg ben ép pen az óce á ni ér zés az 
el sõ gya nús pont, amely úgy je le nik meg, mint ki ik ta tan dó 
aka dály az em be ri ag res  szió el sõd le ges sé gé nek bi zo nyí tá sa 
elõtt. Az ag res  szió a Rossz köz ér zet a kul tú rá ban utol só 
fe je ze té ben már be val lot tan mun ka hi po té zis sé vá lik. „Meg 
va gyok gyõ zõd ve, hogy szá mos fo lya ma tot egy sze rûb ben 
és át te kint he tõb ben áb rá zol hat nánk, ha a pszi cho a na lí zis-
nek a bûn ér zé sé nek a le ve ze té sé re al kal ma zott öt le tét az 
ag res  szív ösz tö nök re korlátozzuk.”19 A má so dik nyom, 
amin el in dul ha tunk, az ag res  szi ó val szem ben ép pen a sze-
re tet. A sze re tet ak kor me rül fel Fre ud nál, ami kor meg pró-
bál ja egy más hoz va ló vi szo nyu kat is tisz táz va a he lyé re 
ten ni a Fe let tes-én, a lel ki is me ret, a bûn ér zés, a bûn tu dat, 
a bûn hõ dé si vágy és a bûn bá nat fo gal ma it. Egy má sik
írá sá ban, a val lás ról szól ván, Fre ud odá ig megy, hogy 
egye ne sen azo no sít ja a Fe let tes-ént a lel ki is me ret tel: „A
szü lõk pa ran csai és ti lal mai er köl csi lel ki is me ret alak já-
ban él nek /a gyermekben/ tovább”.20

El sõ nyel vé sze ti ki té rõ – a lel ki is me ret szûk és tá gabb 
fo gal ma.

Fre ud a lel ki is me ret ge ne zi sé rõl a kö vet ke zõ ket mond ja: 
„Az ag res  szió introjiciálódik, ben sõ vé vá lik, vol ta kép pen 
azon ban oda jut vis  sza, ahon nan jött, te hát a sa ját én el len
for dul. Ott az én egyik ré sze ve szi át, mely mint fe let tes én 
áll szem ben a töb bi vel és most mint ‚lelkiismeret’ az én nel
szem ben ugyan azt a szi go rú ag res  szi ós kész sé get fej ti ki, 
me lyet az én szí ve sen más ide gen in di vi duu mo kon elé gí tett 
vol na ki.”21 A lel ki is me ret nek Fre ud két fej lõ dé si fo kát 
kü lö ní ti el: az el sõ a kis gyer me kek „rossz lel ki is me re te”, 
amely tu laj don kép pen „szo ci á lis szo ron gás”. A má so dik 
szint a tu laj don kép pe ni lel ki is me ret. „Csak ak kor kö vet ke-
zik be nagy vál to zás, ha a te kin tély a fe let tes én lé te sí té sé vel 
ben sõb bé vá lik. Ez zel a lel ki is me re ti je len sé gek új fo ko zat-
ra emel ked nek, alap já ban vé ve csak ek kor be szél he tünk 
lel ki is me ret rõl és bûntudatról.”22 Vé gül ki je len ti: „a (ránk 
kí vül rõl ki sza bott) ösz tön le mon dás hoz za lét re a lel ki is me-
re tet, mely azu tán to váb bi ösz tön le mon dást követel”.23 A 
fre u di lel ki is me ret te hát ag res  szi ó ból szár ma zik, ma ga is 
ag res  szív, bûn el kö ve té se vagy bû nös szán dék ese tén lép 
mû kö dés be, s olyas va la mi, ami le mon dá sok ra kény sze rí ti 
az em bert. Ezt a bûn höz ge ne ti ku san kap cso ló dó lel ki is me-
re tet ne ve zem én a lel ki is me ret túl szûk fo gal má nak.

Fo gal mak kal bán va sok szor hasz nos a nyelv im ma-
nens tu dá sá hoz for dul nunk. Ha ezt a kí sér le tet Georg 
Groddeck ír ná, ak kor hat-nyolc nyelv ben néz ne utá na
a lel ki is me ret szó ér tel mé nek. Mint hogy azon ban a 
szer zõ én va gyok, s nem va gyok elég lel ki is me re tes 
egy ilyen mun ká hoz, ér jük be a ma gyar nyelv út ba iga-
zí tá sa i val!

16 Freud: 1985, 144–145.
17 Freud: 1982, 329–330.
18 Ferenczi: 1982.
19 Freud: 1982, 399.
20 Freud: 1993, 30.
21 Freud: 1982, 384–385.
22 Freud: 1982, 386.
23 Freud: 1982, 389.
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A Ma gyar Ér tel me zõ Szó tár sze rint „Az a (gyak. meg-
sze mé lye sí tett) er köl csi tu dat, amely nek alap ján az em ber
sa ját tet te i nek, ér zé se i nek, gon do la ta i nak er köl csi he lyes-
sé gét, er köl csös sé gét meg íté li.” To váb bá: „Az a tu dat,
amely nek alap ján vki a sa ját hi va tá sa, mun ka kö re te rü le-
tén ér vé nyes er köl csi, tár sa dal mi, tu do má nyos, mû vé szi 
ér té kek hez, nor mák hoz vi szo nyul.” Még to vább: „Vmely 
kö zös ség, kül. tár sa dal mi osz tály vagy kor szak er köl csi 
tu da tá nak meg sze mé lye sí tõ je, azt ki fe je zõ sze mély.” Ha a 
nyelv re ha gyat ko zunk, azt lát juk, hogy bár a lel ki is me ret 
fo gal ma köt he tõ a bûn höz is, de nem ki zá ró la go san. A lel-
ki is me ret fo gal ma ma gá ban fog lal ja a kö te les ség tu dást, a 
be csü le tes sé get, a meg bíz ha tó sá got, az ala pos sá got, a fe le-
lõs ség ér ze tet, az ag gó dást. Fre u di el mé le ti ke re tek kö zött 
a lel ki is me ret tá gabb fo gal ma csak erõl te tet ten vol na 
ér tel mez he tõ. A má sik ész re vé tel, amit nyel vünk su gall, 
az, hogy a lel ki is me ret tu da tos mû kö dés. Már pe dig ha az, 
kön  nyen szert te het tu dat ta lan mi nõ ség re is. Ha ez igaz, 
úgy nem föl tét le nül el foj tó prin cí pi um, vi szont olyas mi, 
ami el foj tot tá vál hat. 

A go ril la macs ka és a for ró ká sa.
A go ril la macs ka, ez a meg szo kott nak egy ál ta lán nem 

ne vez he tõ hib rid az Álom fej tés ben kö zölt egyik álom ban
szerepel.24 Még két he lyütt utal eb ben a könyv ben a macs-
ká ra Fre ud: egy szer, ami kor Volkeltet iro ni ku san idé zi a 
se ma ti kus álom fej tés sel kap cso lat ban, mi sze rint a macs ka
„a ke dély bos  szús ál la po tát” jelenti25, és egy szer, ami kor 
be so rol ja a genitálénak a mi to ló gi ák ban is el fo ga dott szim-
bó lu mai közé.26

Szá munk ra a go ril la macs ka két szem pont ból fon tos, 
s a macs ka rep re zen tá ci ós me ze jé ben e két szem pont
ta lál ko zik. Az Álom fej tés, akár csak a go ril la macs ka, hib-
rid al ko tás. És most nem csu pán ar ra a so kak ál tal so kat
föl em lí tett je len ség re gon do lok, hogy a hermeneutikai és 
nar ra tív szem lé let mó dok ke ve red nek ben ne a ter mé szet tu-
do má nyos nyelv hasz ná lat tal és a szcientista esz mény fe lé
tö rek vés sel. Hib rid ab ban az ér te lem ben is, hogy nem tisz-
táz za a vágy topikai stá tu sát, s eb bõl adó dó an, mi köz ben 
ma ka csul ki tart amel lett, hogy az álom az el foj tott vá gyak 
tel je sü lé se, s e vá gyak el sõ sor ban Erosz vá gyai, nem tud 
mit kez de ni az zal a ta gad ha tat lan tén  nyel, hogy a mani-
feszt álom tar ta lom sok szor ép pen az alt ru is ta ma ga tar tást 
rej ti la tens álom gon do lat ként. Az Álom fej tés, mond hat ni, 
úgy ke rül ge ti az er kölcs és a lel ki is me ret kér dé sét, mint 
macs ka a for ró ká sát.

A go ril la macs ka per sze vé gül ad dig fúj ja a ma gá-
ét, míg be le kós tol hat a ká sá ba. Ka pó ra jön ne künk a 
Volkelt-idézet foly ta tá sa, mi sze rint „a fe hér és si ma sü te-
mény ké pe a test mez te len sé gét fe je zi ki”.27 Az Álom fej-
tés vé gé re ér ve, az utol só ol da la kon föl tá rul a szö veg test 
mez te len sé ge, a pszi cho ló gia mö gött meg hú zó dó eti kum. 
Mi e lõtt meg pró bál nám vé gig ve zet ni az ol va sót az idá ig
ka nyar gó zó rej tek úton, azt hi szem, ér de mes ezt a részt 

ter je del me seb ben idéz ni: „És va jon he lyes-e
le be csül ni az el foj tott vá gyak eti kai ér té két,
ame lyek, aho gyan ál mo kat te rem te nek, egy 
szép na pon mást is lét re hoz hat nak? Nem ér zem
ma gam fel jo go sít va, hogy meg vá la szol jam ezt 
a kér dést. /…/ Ha a tu dat ta lan vá gya kat utol só és leg iga-
zibb ki fe je zé sü kig kö vet tük, ak kor bi zony azt kell mon da-
nunk, hogy a lel ki va ló ság kü lö nös lét for ma, ame lyet nem 
sza bad ös  sze té vesz te nünk az anya gi va ló ság gal. Így in do-
ko lat lan nak tet szik, ha az em be rek til ta koz nak az el len,
hogy fe le lõs sé get vál lal ja nak ál ma ik er kölcs te len sé gé ért. 
A lel ki ap pa rá tus mû kö dé si el vé nek kel lõ ér té ke lé sé vel 
és a tu da tos és a tu dat ta lan vi szo nyá nak meg ér té sé vel 
ja va részt ele nyé szik az álom- és fan tá zia élet eti ka i lag 
meg bot rán koz ta tó vol ta. /…/ Ah hoz, hogy az em ber jel-
le mét meg ítél jük, a gya kor lat ban rend sze rint ele gen dõ a 
tett és az em be rek tu da to san meg nyil vá nu ló gon dol ko dás-
mód já nak meg íté lé se. Min de nek elõtt a tett ér dem li meg, 
hogy az el sõ sor ba ál lít suk, mert szá mos, a tu dat ba már 
be ha tolt im pul zust még tet té vá lá sa elõtt meg szün te tett a 
lel ki élet va ló sá gos ha tal ma, sõt gyak ran ép pen azért sem 
üt köz nek aka dá lyok ba, mert a tu dat ta lan biz tos ab ban, 
hogy va la mi más fog ja õket fel tar tóz tat ni. Min den kép pen 
ta nul sá gos, ha meg is mer jük ezt a ke resz tül-ka sul át for ga-
tott ta lajt, amely bõl eré nye ink oly büsz kén emel ked nek 
ki. Az em be ri jel lem min den irá nyú an di na mi kus sok ré tû-
sé ge vaj mi rit kán vá laszt csak két le he tõ ség kö zött, ahogy 
azt el avult er kölcs ta nunk szeretné.”28

Má so dik fi lo zo fi kus ki té rõ: Rorty és a mo rá lis ref le-
xió.

Richard Rorty sem hí ve az el avult er kölcs tan nak. 
Fre ud és a mo rá lis ref le xió cí mû írá sá ban a tu dat ta lant 
ra ci o ná lis „be szél ge tõ társ ként” ren de li a tu dat mel lé.
Rortynak a lé lek gép sze rû sé ge mel let ti ele gáns fi lo zó-
fi ai ér ve lé sé bõl je len írás szem pont já ból elég ki emel ni 
négy moz za na tot. Ezek: a de cent ra li zá lás fo lya ma ta, a 
lel ki is me ret hu ma ni zá lá sa, a tör té net al ko tás és a jö võ-
ori en tá ció. A de cent ra li zá lás fo lya ma ta az a gon dol ko-
dás tör té ne ti je len ség, amely köz tu dot tan Ko per ni kusz, 
Dar win és Fre ud ne vé hez kö tõ dik, s ame lyet Ferenczi 
vélt a „ne gye dik narcisztikus sé rü lés sel” kiteljesíteni.29

Per sze, a Rorty-féle de cent ra li zá lás-fo ga lom ba, amely 
ma gá ban fog lal ja a me cha ni zá ló dást is, Ferenczi el gon do-
lá sa ne he zen vol na „be sze rel hetõ”. Rorty el kép ze lé sé ben 
a lé lek, akár csak a gé pek, el ro mol hat, ja ví tás ra szo rul hat, 
és mi vel nincs köz pon ti mag ja, bár mely ré szé nek meg hi-
bá so dá sa az egész mû kö dés kép te len sé gét okoz hat ja. Köz-
pon ti mag – „a lé lek” – hí ján nem ke res het jük „a lé lek” 
mint olyan lé nye gét; úgy tû nik, ös  sze sze relt sé gé tõl füg gõ-
en min den lé lek más és más. Ak kor is me rünk meg egy 
lel ket, ha is mer jük ös  sze te võ it, ezek mû kö dé sét és vi szo-
nyát. Egy ilyen is me ret az ön ma gunk kal va ló di a ló gus ba 
lé pés fel té te le. „Az ön is me ret fre u di ma gya rá za ta sze rint 

24 Freud: 1985, 285., a „go ril la macs ka” itt az an gó ra macs ka he lyett áll.
25 Freud: 1985, 164.
26 Freud: 1985, 252.
27 Freud: 1985, 164. – Ki eme lés az ere de ti ben.
28 Freud: 1985, 429–430.
29 Ferenczi: 1996, 60.
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er köl csi kö te les sé günk nem az, hogy tud juk,
mi a lé nye günk, s nem is a kö zös em be ri ter-
mé sze tet kell is mer nünk, amely va la ho gyan az 
er köl csi fe le lõs ség he lye és for rá sa. Az ön is me-
ret tá vol ról sem an nak az is me re te, ami kö zös

ben nünk és fa junk töb bi tag já ban, ha nem épp an nak az 
is me re te, ami el vá laszt ben nün ket tõ lük: eset le ges egyé-
ni be ál lí tott sá gunk, ön ma gunk »irracionális« ös  sze te või, 
ame lyek hi tek és vá gyak ös  sze egyez tet he tet len hal ma za-
i vá osz ta nak fel ben nün ket. /…/ Mi vel csak ezek nek a 
konk rét rész le tek nek a ta nul má nyo zá sa te szi le he tõ vé, 
hogy be szél getõ vi szony ba lép jünk tu dat ta la nunk kal, és 
– az ilyen be szél ge tés ide á lis ha tár eset ében – le bont suk a 
felosztásokat.”30

Má so dik alap fo gal munk nak a lel ki is me ret hu ma ni zá-
lá sát te kin tem. Rorty ki in du ló pont ja eb ben a vo nat ko zás-
ban is a tu dat ta lan új stá tu sa. „Az az új don ság a tu dat ta lan 
fre u di kon cep ci ó já ban, hogy Fre ud ki je len tet te, tu dat ta lan 
én je ink nem ok ta lan ál la tok, ha nem tu da tos énünk le het sé-
ges be szél ge tõ part ne rei. /…/ A tra di ci o ná lis ké pet, amely 
sze rint egy »értelem« küzd az »irracionális« ál la ti in du la-
tok el len, he lyet te sí ti a két vagy több »értelem«  kö zöt ti 
tranz ak ci ók képével.”31 No ha en nek a meg ál la pí tás nak 
szá mos fi lo zó fi ai és pszi cho ló gi ai imp li ká ci ó ja van, én 
most ugyan ar ra szo rít ko zom itt, ami vel Rorty is foly tat ja: 
„E gon dol ko dás mód nak az az elõ nye, hogy le he tõ vé te szi: 
ha son ló mó don te kint sünk a lel ki is me ret re is. Ahogy 
ugyan is ez a fel fo gás hu ma ni zál ja azt, amit a pla tó ni tra dí-
ció egy ál lat ösz tö ne i nek tar tott, épp úgy hu ma ni zál ja azt 
is, amit is te ni su gal lat nak te kin tett. A lel ki is me re tet – a 
szen ve dé lyek hez ha son ló an – az em be ri hi tek és vá gyak
egy újabb cso port já vá te szi, még egy Weltanschauungot,
még egy »történetet« al kot ar ról, hogy mi lyen a világ.”32

Ez zel el ju tot tunk a har ma dik alap fo ga lo mig: a tör té-
net al ko tás fo gal má ig. Rorty szá má ra az egy más sal fe le-
se lõ egyen ran gú tör té ne tek lé te zé se a fon tos, szá mom ra 
a tör té net al ko tás ál ta la le írt jel le ge. Rorty ugyan is csa var
egyet a ha gyo má nyo san múlt ra irá nyu ló nak te kin tett 
fre u di narrativitáson. Egy részt azt ír ja, vis  sza utal va az 
ál ta la elem zett szem ben ál ló fi lo zó fi ák ra, hogy Fre ud a 
„lel ki is me ret sza vát nem úgy fog ta fel, mint a lé lek azon 
ré szé nek hang ját, amely ál ta lá nos sá gok kal fog lal ko zik 
– szem be ál lít va az zal a rés  szel, amely egye di dol gok kal 
fog lal ko zik –, ha nem mint bi zo nyos na gyon egye di ese mé-
nyek (rend sze rint tor zult) emlékeit.”33 Ez zel még „csak ”
egy újabb pa ra dig má ban he lye zi el a fre u di gon dol ko dást, 
és Rortynak ez a lé nye ges. Pár be kez dés sel ko ráb ban 
vi szont ar ról be szél, hogy a fre u di el mé let se gít, „hogy a 
mo rá lis ref le xi ót és ta nu lást ne ön is me ret ként gon dol juk 
el, ha nem ön ma gunk megalkotásaként.”34

Itt rej te zik a lel ki is me ret hez kap csol ha tó ne gye dik 

le het sé ges alap fo ga lom, a jö võ ori en tá ció. Ön ma gunk 
meg al ko tá sa ugyan is olyan, no ha a múlt ból ki in du ló, de 
nem a múlt ra irá nyu ló tör té net al ko tá son ke resz tül zaj lik, 
amely nek cél ja egy jö võ be ni én föl épí té se. A lel ki is me ret-
re vo nat koz tat va ezt az el gon do lást: a lel ki is me ret min dig 
va la mi múlt be li mi att szó lal tat meg ben nünk han go kat, de 
ezek a han gok va la mi jö võ be ni ér de ké ben szó lal nak föl. 
Ezért is tû nik elég te len nek a Rorty ál tal ol va sott Fre ud 
a lel ki is me ret ér tel me zé sé hez. „Amit a me ta fi zi ka nem 
tu dott meg ten ni, azt a pszi cho ló gia – még az igen »mély« 
pszi cho ló gia – sem tud ja meg ten ni. Ros  szul kö ze lí tünk 
Fre ud hoz, ha az »erkölcsi motiváció« olyan ma gya rá za tát 
ke res sük ná la, amely nem pusz tán uta lás azok ra a tör té ne-
ti eset le ges sé gek re, ame lyek ré gi ónk és ko runk kul tu rá lis 
fej lõ dé sé nek fo lya ma tát alakították.”35

Egy el mé let evo lú ci ó ja – avagy a macs ká tól a go ril lá ig.
Ab ban a fej lõ dé si sor ban, ami az Álom fej tés ben kö vet he-

tõ nyo mon, a macs ka az a há zi a sí tott kis ra ga do zó el mé let, 
hogy az álom vágy tel je sü lés, még pe dig a tu dat ta lan ban 
el foj tott, mert tu da tunk szá má ra kí nos vá gyak tel je sü lé se. 
A go ril la pe dig az a ho mo sa pi ens hez kö ze lebb ál ló, kis sé 
eset len, de nagy ra nõtt és vad nak tû nõ fel té te le zés, hogy 
vá gya ink nem ki zá ró lag a tu dat ta lan ból ered nek és/vagy 
nem ki zá ró lag egoisztikusak. Az evo lú ció hi ány zó lánc sze-
me it, mint lát ni fog juk, a láb jegy ze tek je len tik. 

Fre ud ban az el sõ gya nú a szo ron gá sos ál mok kap csán 
éb red, ezt azon ban gyor san új ra el is al tat ja: „úgy lát szik,
hogy ép pen a szo ron gá sos ál mok ha zud tol ják meg és 
bé lyeg zik kép te len ség nek azt a té telt, /…/ hogy az álom 
vágyteljesülés.”36 Per sze, az a bi zo nyos al ta tás sem hang-
zik olyan ma ga biz to san: „min den képp fenn áll a le he tõ-
ség, hogy álom fej tés után a kí nos és szo ron ga tó ál mok ról 
is ki de rül, hogy vágyteljesülések.”37

Má sod szor ra Fre ud ak kor kezd el a vágy el mé let egy sé-
ges sé gén el töp ren ge ni, ami kor lo ka li zál ni kí ván ja a vágy 
ke let ke zé sé nek he lyét a lel ki topikában, egyút tal bi zo nyí-
ta ni szán dé ko zik a szo ron gá sos ál mok vágy ter mé sze tét: 
„Mi vel két pszi chi kai ins tan ci át té te lez tünk fel, most már 
azt is mond hat juk: a kí nos ál mok ban va ló ban van va la-
mi, ami a má so dik ha tó ság nak kí nos, egyút tal azon ban 
az el sõ ins tan ci á nak va la mely kí ván sá gát tel je sí ti. Ezek 
an  nyi ban vágy ál mok, amen  nyi ben min den álom az el sõ
ins tan ci á ból in dul ki, a má so dik ins tan cia ma ga tar tá sa az 
álom mal szem ben csak vé de ke zõ, nem pe dig alkotó.”38

Fre ud itt ugyan még csak két lel ki ins tan ci át fel té te lez, de, 
láb jegy zet ben, már föl me rül az az öt let, hogy a tu dat nak 
is le het nek vá gyai, az az le het nek meg ál mo dott tu da tos 
vá gya ink. „Ké sõbb ta lál ko zunk majd olyan ese tek kel is, 
hogy az álom ép pen ség gel a má so dik ins tan cia vá gya i nak 
ad kifejezést.”39

30 Rorty: 1993, 187.
31 Rorty: 1993, 187–188.
32 Rorty: 1993, 189. – Ki eme lés az ere de ti ben.
33 Rorty: 1993, 196.
34 Rorty: 1993, 194.
35 Rorty: 1993, 203.
36 Freud: 1985, 103.
37 Freud: 1985, 104. – Ahol azt kü lön nem jel zem, a ki eme lés tõ lem szár ma zik.
38 Freud: 1985, 110–111.
39 Freud: 1985, 111.
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Fre ud álom el mé le té nek har ma dik tá ma dá si pont ja az 
ál mok egoisztikus versus altruisztikus jel le ge. Megint egy 
jegy zet ta ka rá sá ban fej lõ dik to vább a la tens el mé let csí ra: 
„Ami kor Jo nes pro fes  szor egy ame ri kai tár sa ság elõtt 
tar tott tu do má nyos elõ adá sá ban az ál mok ego iz mu sá ról 
be szélt, egy tu dós hölgy szót emelt e tu do mány ta lan 
ál ta lá no sí tás el len: hi szen a szer zõ vol ta kép pen csak az 
oszt rá kok ál ma i ból ítél, te hát ne be szél jen az ame ri ka i ak 
ál má ról. Õ ma ga, s ez biz tos, ki zá ró lag altruisztikusan 
ál mo dik. E nem ze té re büsz ke hölgy ment sé gé re meg kell 
je gyez nem, hogy nem sza bad fél re ér te ni azt a ki je len tést: 
va la men  nyi álom ön zõ. Mi vel mind az, ami a tu dat elõt-
ti gon dol ko dás ban elõ for dul (mind a tar ta lom, mind a 
lá tens gon do lat), át me het az álom ba, ez a le he tõ ség az 
altruisztikus ér zé sek szá má ra is nyit va áll. Ugyan így a 
más sze mély iránt ér zett gyen géd vagy sze rel mes ér zés is 
meg je len het az álom ban, ha je len van a tu dat ta lan ban. A 
fen ti mon dat ér vé nyes sé ge te hát ar ra a tény re szo rít ko zik, 
hogy az álom tu dat ta lan ger jesz tõi kö zött gyak ran ta lál ko-
zunk ön zõ ten den ci ák kal, me lyek rõl éber ál la pot ban azt 
his  szük, hogy le gyõz tük õket.”40

Ne gyed szer: A vágy tel je sü lés rõl cí mû fejezet41 vet 
föl olyan gon do la to kat a bün te tõ ál mok elem zé se kor, 
ame lyek túl lé pik az Álom fej tés fõ vo na la ál tal meg sza-
bott ke re te ket. Fre ud szá má ra prob le ma ti kus, hogy 
„mi ként vi sel ke dik az álom, ha az álom gon do la tok 
olyan anya got bo csá ta nak ren del ke zé sé re, amely szö ge-
sen el len ke zik a vágy tel je sü lés sel, mint pél dá ul a jo gos
ag go da lom, a fáj dal mas meg fon to lás, a kí nos be lá tás ese-
té ben. /…/ Ez az az eset, ame lyik ké te lye ket tá maszt az 
álom vágy el mé le te el len, ami ért is to váb bi vizs gá lat ra 
szo rul. /…/ A kí nos ál mok le het nek „bün te tõ álmok”42

is. Ta gad ha tat lan, hogy el is me ré sük ré vén va la mi új jal 
egé szül ki az álom el mé let. „Ami a bün te tõ álom mal tel-
je sül, az ugyan csak egy tu dat ta lan vágy, az ál mo dó nak 
az a vá gya, hogy va la mely meg nem en ge dett, el foj tott 
vágy rez dü le té ért meg bûn hõd jék. /…/ ugyan csak tu dat-
ta lan vágy ról van szó, amely azon ban nem az el foj tott 
anyag ból ered, ha nem ab ból, mely az Én hez tar to zik. 
/…/ A bün te tõ álom fõ jel leg ze tes sé ge te hát az, hogy 
nem az el foj tott anyag ból (az UBW-rendszerbõl) szár-
ma zó tu dat ta lan vágy al kot ja meg az ál mot, ha nem az 
ez el len re a gá ló, az én hez tar to zó, bár ugyan csak tu dat-
ta lan (tudatelõttes) vágy a büntetésre.”43 Ho gyan? Az 
Én hez is tar toz hat nak tu dat ta lan vá gyak? A vá laszt er re
a jo gos kér dés re megint csak egy láb jegy zet ad ja meg: 
„Ez az a pont, aho vá a pszi cho a na lí zis ré vén ké sõbb 
meg is mert fe let tes én beilleszthetõ.”44

Mi ket is ál lít, pon to sab ban nem ál lít Fre ud eb ben a 
go ril la el mé let ben? Elõ ször is azt, hogy le het, hogy min-
den álom vágy tel je sü lés, de ez egy ál ta lán nem biz tos.

Má sod szor, hogy a tu da tos lel ki ins tan ci á nak 
is le het nek vá gyai. Har mad szor, hogy lé tez het-
nek altruisztikus ál mok. Ne gyed szer pe dig, 
hogy a vágy irá nyul hat a bün te tés re is. Ez a 
go ril la kez di el szo ron gat ni Fre u dot, ami kor 
mû ve vé gé re ér ve még is csak ki kell nyög nie: „Nem 
fe sze ge tem a kér dést, hogy az álom el mé le té vel szem ben 
fenn tart ha tom-e a sze xu a li tás és az infantilitás kö ve tel mé-
nyét. E te kin tet ben be fe je zet le nül ha gyom az el mé le tet, 
mert már az zal a fel te vés sel is, hogy az álom vágy min den-
kor a tu dat ta lan ból szár ma zik, egy lé pés sel túl men tem a 
bebizonyíthatón.”45

Iro dal mi ki té rõ: a macs ka és a go ril la.
E. A. Poe két írá sa jól il luszt rál ja a go ril la macs ka 

– mint lel ki Szfinx – ket tõs sé gét. A fe ke te macska46 és A
Morgue ut cai  ket tõs gyilkosság47 cí mû ek re gon do lok. Az 
el sõ ben a macs ka az el te me tett lel ki is me ret sze re pét töl ti 
be, a má so dik ban a go ril la a fel éb re dõ és meg szó lí tó lel ki-
is me ret re pél da. Nem is mer te tem a két no vel la tar tal mát, 
csu pán ki eme lem azo kat a mon da to kat vagy sza ka szo kat, 
ame lyek nyo mon kö vet ni en ge dik föl te vé se met.

1. A macs ka mint lel ki is me ret. Poe vi lá go san kü lönb-
sé get tesz a lel ki is me ret Ricroft ál tal meg kü lön böz te tett, 
tu da tos és tu dat ta lan vál fa ja kö zött. „Ami kor reg gel re kel-
ve jó zan gon dol ko dá som vis  sza tért, és el szállt az éj sza kai 
ti vor nya má mo ra, bû nö mért fé lig bor za lom, fé lig meg bá-
nás fo gott el . . . va la mi bûn tu dat fé lét érez tem gyen gén és 
ho má lyo san, de lel kem leg mé lye moz du lat lan maradt.”48

Je len eset ben a macs ka a tu dat ta lan lel ki is me re tet kép-
vi se li. „Ami en gem il let, ben nem rö vi de sen el len szenv 
éb redt a macs ka iránt. Épp a for dí tott ja tör tént, mint 
amit vár tam; nyil ván va ló sze re te te – mi ért, mi ért nem 
– in kább un do rí tott és bos  szan tott. Ez az un dor és bos  szú-
ság vé gül ke se rû gyû lö let té vált. Ke rül tem a bes ti át, és 
csak szé gyen ér ze tem és az elõb bi macs ká val el kö ve tett 
ke gyet len sé gem tar tott vis  sza at tól, hogy ne bánt sam ezt 
is. Né hány hé tig tür tõz tet tem ma gam; nem rúg tam be le,
nem bán tot tam, de nap ról nap ra fo ko za to san nö vek võ 
utá lat tal néz tem rá, és né mán, mint a pes tis le he le té tõl, 
me ne kül tem gyû lö le tes jelenlététõl.”49 A tu dat ta lan lel ki-
is me ret mun ká ját azon ban nem le het meg gá tol ni, míg a 
tu da tos lel ki is me ret ér ve lés sel ki játsz ha tó. Eb ben ta lán 
köz re ját szik az is, hogy a tu dat ta lan nem is me ri a ta ga-
dást. Mi nél in kább igyek szik a cen zú ra mun ká ja el foj ta ni, 
an nál in kább vesz föl olyan – álom sze rû, tü net sze rû vagy 
szim bo li kus – for mát, ami ki játsz hat ja azt. „Azért gyûlt 
ben nem ös  sze idõk fo lya mán az un dor és a ré mü let, azért 
sze ret tem vol na – ha mer tem vol na – meg sza ba dul ni a 
ször nye teg tõl . . .  azért . . . mert . . . ki mon dom . . . a
mel lén fe hé ren . . . el bor zasz tó an egy AKASZ TÓ FA 

40 Freud: 1985, 195.
41 Freud: 1985, 383–398.
42 Kiemelés az ere de ti ben.
43 Freud: 1985, 387–389.
44 Freud: 1985, 389.
45 Freud: 1985, 420.
46 Poe: 1989a.
47 Poe: 1989b.
48 Poe: 1989a, 171.
49 Poe: 1989a, 173.
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raj zo ló dott ki!”50 Az el foj tott lel ki is me ret a 
no vel la ta nú sá ga sze rint éber és al vó ál la pot ban 
egy aránt mun kál ko dik. „Nap pal a dög egy pil-
la nat ra sem tá gí tott mel lõ lem, és éj jel órán ként
fel ri ad tam ki mond ha tat lan fé lel mem ben, hogy 

for ró lé leg ze tét ott ér zem az ar co mon . . . egész ret te ne tes 
sú lyá val rám ne he ze dik . . . tes tet öl tött li dérc nyo más! . . . 
nincs erõm, hogy le öl jem ma gam ról . . . örök re oda fész ke-
li ma gát a szí vem fölé.”51

Poe no vel lá já nak egyik ér de kes sé ge – s ez a má sik
írá sá val is kö zös vo nás –, hogy az el foj tott lel ki is me ret, 
pon to sab ban a lel ki is me ret el foj tá sa és/vagy a tu dat ta lan 
lel ki is me ret tu da to sul ni nem en ge dé se (újabb) bûn el kö-
ve té sé hez ve zet. A bûn és a lel ki is me ret el foj tá sá nak 
me cha niz mu sát Poe „ana tó mi ai” pon tos ság gal rész le te zi. 
„A ször nyû gyil kos ság el kö ve té se után az volt min den
gon dom, hogy óva to san és nyom ta la nul el rejt sem a holt-
tes tet. /…/ El ha tá roz tam, hogy be fa la zom a pin cé be, mint 
ahogy a ba rá tok tet ték a kö zép kor ban az ál do za ta ik kal. 
/…/ Egy per cig sem volt két sé gem afe lõl, hogy itt min-
den ne héz ség nél kül ki ve he tem a tég lá kat, és mi u tán a 
holt tes tet el rej tet tem, új ra vis  sza rak ha tom anél kül, hogy 
bár ki is ész re ven né. Szá mí tá som ban nem is csa lód tam. 
Fe szí tõ vas sal kön  nyen ki szed tem a tég lá kat, és mi u tán a
holt tes tet, ahogy a hely en ged te, a bel sõ fal nak tá masz tot-
tam, min den kü lö nö sebb ne héz ség nél kül hely re ál lí tot tam 
az épít ményt, ahogy ere de ti leg volt. Ha bar csot, ho mo kot 
sze rez tem, min dent, ami kel lett, és min dent el kö vet tem, 
hogy az új va ko la tot ne le hes sen a ré gi tõl meg kü lön böz-
tet ni. Nagy sze rû en si ke rült! Ami kor el ké szül tem ve le, 
na gyon meg vol tam elé ged ve. A leg éle sebb szem sem 
ve het te ész re a fa lon, hogy va la ha is kibontották.”52 Elég 
csu pán az épít ményt be he lyet te sí te nünk a lé lek kel, a holt-
tes tet a bûn nel, a fa lat a cen zú rá val. A bûn el foj tá sá val 
lát szó lag – okafogyottan – a lel ki is me ret fel ada ta is meg-
szû nik. „Leg kö ze leb bi gon do la tom az volt, hogy a bes tia
után néz zek, amely an  nyi gyöt rel met oko zott ne kem, és 
ame lyet már rég el kel lett vol na pusz tí ta nom. /…/ El múlt
a má so dik és a har ma dik nap, és az én li dér cem csak nem 
je lent ke zett. Sza ba don lé leg zet tem! A ször nye teg el tûnt, 
örök re meg szûnt a ré mü let! Nem tér vis  sza so ha töb bé!
Bol dog sá gom ha tár ta lan volt. Sö tét bû nöm alig zavart.”53

No ha a lel ki is me ret nem szük ség kép pen kap cso ló dik a 
bûn höz, és a bûn sem min dig vonz za ma gá val a lel ki-
is me re tet, még is, bûn és lel ki is me ret ös  sze fo nó dá sá nak 
fel is me ré sé re utal, hogy Poe-nál együtt foj tód nak el. A 
tu dat ta lan lel ki is me ret mun ká ja vi szont fáj dal ma sabb a 
tu da to sé nál is. „Ele in te halk és tö re de zett hang, mint egy 
gyer mek el foj tott sí rá sa, de azu tán hir te len el nyúj tott, han-
gos, meg nem szû nõ ja jon gás sá da gadt . . . ir tó za tos, ál la-
ti, em ber te len hang – üvöl tés! – szív szag ga tó si koly . . . 
fé lig a bor za dály, fé lig a gyõ ze lem vo ní tá sa – hang! amely 
csak a pok lok ból sza ba dul ha tott ki, az átok vert to rok

hang ja, a ha lál ra ítélt és ha lál küz del mü ket ví vó dé mo nok 
rém ki ál tá sa. /…/ A már osz lás nak in dult és al vadt vér rel
le pett holt test ott ál lott a né zõk sze me elõtt. Fe jén vö rös re 
tárt száj jal és tûz ben égõ, ki me resz tett fél sze mé vel ott ült 
az át ko zott bes tia, amely nek vég ze tes ha tal ma haj szolt a 
gyil kos ság ba, és amely nek áru ló hang ja jut ta tott a hó hér 
ke zé re. A ször nye te get is be fa laz tam a sírboltba!”54

2. A go ril la mint tu dat ta lan. A Morgue ut cai ket tõs
gyil kos ság ban a go ril la ér tel mez he tõ a mat róz tu dat ta-
lan ja ként, an nak min den tar tal ma i val – az ösz tö nös és/
vagy el foj tott egoisztikus és altruisztikus kész te té sek kel 
– együtt. „A ke let-in di ai szi ge tek ha tal mas, vö rös oran gu-
tán já nak pon tos ana tó mi ai le írá sa volt az az ol vas mány, 
ame lyet elém tett. Min den ki is me ri en nek az em lõs nek 
óri á si ter me tét, em ber fö löt ti ere jét s moz gé kony sá gát, vad 
ál la ti as sá gát és után zó te het sé gét. Egy szer re meg ér tet tem 
a gyil kos ság bor zal ma i nak min den részletét.”55 A go ril lát 
gyil kos sá egy részt el sza ba du lá sa, más részt a szá má ra 
ijesz tõ, is me ret len és meg old ha tat lan nak tû nõ szi tu á ció 
te szi. Ez az, a tu dat ta lan kény sze rí tõ ere je, ami a mat rózt
föl ment he ti a bûn alól. „Biz to san tu dom, hogy ár tat lan a 
Morgue ut cai ke gyet len ség ben. De ta gad ha tat lan, hogy 
van hoz zá né mi kö ze. /…/ A do log így áll: ön sem mi olyat 
nem tett, amit el ke rül he tett vol na, egé szen ha tá ro zot tan 
sem mit, ami ért megvádolhatnák.”56

A bûn el kö ve té se után, ami kor a Fe let tes-én mû kö dés-
be lép, az az meg je le nik a tett hely szí nén a mat róz, il let ve 
– a go ril la em lé ke i ben – az os to ra, két pszi chi kai ese mény 
zaj lik. Az egyik egy szer re tar tal maz za a jó vá té te li me cha-
niz mus el in du lá sát és a bûn el foj tá sát, a má sik pe dig, 
akár csak a macs ka ese té ben, a bûn nyo mok kal s egy ben 
a bûn nel együtt lát szó lag el tün te tett lel ki is me ret vo ka li-
zá ló dá sát. „A ret te gett os tor jut ha tott eszé be, mert dü he
leg ott fé le lem mé vál to zott. Lu das nak érez te ma gát, és 
mert a meg ér de melt bün te tés tõl tar tott, el akar ta tün tet ni 
vé res cse le ke de te nyo ma it, iz ga tott ide ges sé gé ben fel-alá 
ug rált a szo bá ban, ös  sze vis  sza do bál ta és tör te a bú to ro-
kat, ki rán ci gál ta az ágy ból a pár ná kat. Majd meg ra gad ta a 
lány holt test ét, be gyö mö szöl te a ké mény be, ahol ké sõbb
meg ta lál ták, vis  sza ug rált az öreg hölgy höz, és tes tét fel-
kap va, egy sze rû en ki vág ta az ab la kon. Mi kor a ma jom
meg cson kí tott ter hé vel az ab lak hoz ért, a mat róz ré mül ten 
hú zó dott vis  sza a vil lám há rí tó hoz, in kább csú szott, mint 
má szott le fe lé, ha za ro hant, és re meg ve a vé res gyil kos ság 
kö vet kez mé nye i tõl, még örült, hogy meg sza ba dult, és sor-
sá ra hagy ta az orangutánt.”57 A mat róz és a go ril la kö zött 
zaj ló pár be széd le írá sa a lel ki is me ret ál tal kel tett szó la-
mok újabb ol da lát mu tat ja meg: kü lön ál ló sze mély jel le-
gük mel lett az ide gen sé gü ket a lel ki szer ke zet ben: „De 
ami a ri ká cso ló han got il le ti, az er rõl szó ló val lo má sok ban 
nem az a kü lö nös, hogy el len té te sek, ha nem az, hogy az 
olasz, az an gol, a spa nyol, a hol lan dus és a fran cia, mi kor
kö ze lebb rõl meg akar ja je löl ni, mind azt vall ja, hogy 

50 Poe: 1989a, 174.
51 Poe: 1989a, 174–175.
52 Poe: 1989a, 176.
53 Poe: 1989a, 176.
54 Poe: 1989a, 177.
55 Poe: 1989b, 32.
56 Poe: 1989b, 37.
57 Poe: 1989b, 39.
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ide gen hang ja volt. Mind egyik bi zo nyos ab ban, hogy a 
hang nem hon fi tár sáé, mind egyik más nyel vû be széd hez 
ha son lít ja, nem a ma gá é hoz, ha nem ép pen el len ke zõ leg. 
/…/ Egyet len ta nú sem tu dott sza va kat vagy sza vak hoz 
ha son ló han go kat megkülönböztetni.”58

Mind két szö veg re al kal maz ha tó nak ta lá lom Hermann 
el mé le tét a bel sõ han gos sá vá lá sá ról, no ha Hermann azt 
az ana li ti kus szi tu á ci ó val kap cso lat ban ír ja le: „A bel sõ
han gos sá vá lá sa olyan pa na szok ra em lé kez tet, mint a 
szív do bo gás, mint a ne héz lég zés. Úgy tû nik, hogy ez a 
han gos sá vá lás min den meg ráz kód ta tás nál egy, a Moro-
reflexhez tar to zó éb resz tõ szig nál. Így te hát kül sõ ve szélyt
sejtet.”59

Stekel és Pfister: el foj tott val lá sos ság, el foj tott er köl csi-
ség és el foj tott jó ság.

Fre ud el kü lön bö zõ dött volt mun ka tár sa, Wilhelm 
Stekel az el foj tott er köl csi ség és az el foj tott val lá sos-
ság je len sé ge i re hív ja föl a figyelmet.60 Ha el fo gad juk, 
hogy azt fojt juk el, ami szá munk ra kel le met len, úgy el 
kell fo gad nunk – és a kli ni kai ta pasz ta lat ezt bi zo nyít ja 
–, hogy le het nek a tu dat szá má ra kel le met le nek és el fo-
gad ha tat la nok, az az az Én nel ös  sze egyez tet he tet le nek a 
ha gyo má nyo san po zi tív nak ítélt ér té kek is. Stekelnél, 
Fre ud dal el len tét ben, nem a Fe let tes-én, ha nem az Ösz-
tön-én az, ami til ta ko zik a kel le met len tar tal mak el len, a 
Konf lik tus-Én és Ösz tön-én kö zött áll fenn. Ugyan ak kor 
Stekel az Ösz tön-én ben katagóg és anagóg ten den ci á kat 
kü lö nít el, az elõ zõ ek hez tar toz ná nak az ösz tön tö rek vé-
sek, az utób bi ak hoz a mo ra li tás. Oskar Pfister zü ric hi 
lel kész és pszi cho ana li ti kus pe dig egye ne sen el foj tott 
jó ság ról be szél. Míg Stekel, Fre ud hoz ha son ló an és ta lán
még ná la is pes  szi misz ti ku sab ban, az em bert ere den dõ en 
ag res  szív és ego is ta lény nek tart ja, s ez in do kol ja is a ter-
mé szet el le nes kész te té sek el foj tá sát, ad dig Pfister ere den-
dõ en jó em bert fel té te lez. Ami ket te jük ben még is kö zös, 
az a po zi tív ér té kek hoz zá kap cso lá sa az Ösz tön-én hez. 
Mint ha azt a lyu kat pró bál nák mind ket ten be töm ni, amit 
Fre ud ma ga már a Rossz köz ér zet a kul tú rá ban lap ja in ott 
ha gyott. Fre ud ugyan is az utol só ol da lak egyi kén be ve zet 
és rög tön el is hagy egy új prob lé ma kört: „az in di vi du-
á lis fej lõ dés úgy mu tat ko zik, mint két tö rek vés in ter fe-
ren ci á já nak az ere dõ je, a bol dog ság utá ni tö rek vé sé nek, 
me lyet mi szo ká so san »egoisztikusnak« és a töb bi ek kel a 
kö zös ség ben va ló egye sü lés tö rek vé sé nek, me lyet »altru-
isztikusnak« nevezünk.”61 Mind amel lett, az alt ru iz mus 
el is me ré se el le né re, eszé be sem jut, hogy ne az ego iz mus-
ból ve zes se le a lel ki is me re tet. Ugyan így nem me rül föl 
az sem, hogy az össz em be ri ér de ket szol gá ló kul tu rá lis 
tel je sít mé nyek nem a li bi dó ból szár maz nak szub li má ció 
ré vén, ha nem ta lán va la mi más, önál ló haj tó erõ áll mö göt-
tük. Ho lott, ép pen Tolsz toj pél dá ján, Füst Mi lán mu tat ta 
ki a szublimációelmélet tart ha tat lan sá gát, lé vén, hogy ha 
a libido vagy köz vet le nül, vagy köz vet ve ta lál le ve ze tés-
re, ak kor Tolsz toj nak vagy mû vé szi-kul tu rá lis, vagy sze-
xu á lis tel je sít mé nye nem ma gya ráz ha tó. Mint ha kel le ne 

va la mi más faj ta haj tó erõ nek is len nie. Ide ig le ne sen ezt a 
haj tó erõt sze ret ném én lel ki is me ret nek ne vez ni.

Má so dik nyel vé sze ti ki té rõ – a lel ki is me ret att ri bú tu-
mai.

Fe lejt sük most el egy idõ re Fre u dot és a lel ki is me ret 
atyai, szi go rú és bün te tõ fo gal mát, és for dul junk megint a 
nyelv hez. Kér dé sem ar ra vo nat ko zik, hogy mi lyen va la mi 
is az, amit lel ki is me ret nek ne ve zünk? Fur csa ket tõs ség nek 
le he tünk ta núi: a ma gyar nyelv egy részt meg tá mo gat ni 
lát szik azt az el kép ze lést, hogy a lel ki is me ret va la mi fé le 
egyen ran gú vagy fö lé ren delt part ner vol na a fel nõtt Énen 
be lül, hi szen fur dal, gyö tör, bánt, tilt, kí noz, nem en ged,
al kud ni kell ve le. Ugyan ak kor meg in gat ja ben nünk ezt a 
ké pet, hogy a lel ki is me ret olyas va la mi, ami élõ, ér zé keny, 
ké nyes, ami, vagy ami nek a hang ja, sza va föl éb red ben-
nünk, ami meg szó lal, amit ápol ni kell, amit el le het al tat-
ni, de le het meg nyug tat ni is, ami nem visz rá ben nün ket 
va la mi re, vagy ép pen ter hel. Ez utób bi konnotációs me zõ

58 Poe: 1989b, 23–24. – Ki eme lés az ere de ti ben.
59 Hermann: 1988, 74. – Kö szö nöm Ta kács Mó ni nak, hogy em lé kez te tett rá, ugyan ez a mo tí vum meg je le nik Az áru ló szív cí mû no vel lá ban is.
60 Vö. Hárs: 2003.
61 Freud: 1982, 400–401.
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gya núm sze rint rit kán fog ös  sze áll ni azo nos sá 
az elõ zõ ke mény bel sõ el len fél lel. Itt va la mi 
olyan ról van szó, ami ki szol gál ta tott ne künk és 
tö rõ dést ér de mel.

A la tin a lel ki is me ret tel kap cso la tos ki fe je-
zé sek re két szót hasz nál, a constientia-t és a religio-t.
Az egyik a tu dás ra, a má sik a hit re vo nat ko zik. Hadd gya-
nít suk most e ket tõs ség mö gött ugyan azt, amit a ma gyar
nyelv ben meg ta lál tunk, s tart suk szem elõtt a to váb bi ak-
ban a religo ket tõs ér tel mét: oda kö töz és fel ol doz.

Ferenczi: jó ság és in tel li gen cia.
Ferenczi Sán dor mun kás sá gá nak utol só idõ sza ká ban a 

lel ki is me ret fo gal ma füg get le ne dik a bûn tu dat tól. Nincs 
szö veg hely, ahol együtt em le get né õket. A Kli ni kai nap ló
egyik fõ té má ja vi szont ép pen az ol dás és kö tés té má-
já hoz ve zet, s ez a mimikrizálódás jelensége.62 Itt kell 
em lé ke zet ben tar ta nunk a religo ki fe je zés ket tõs ér tel mét. 
A meg szi lár dult lel ki szer ke zet tel még nem ren del ke zõ 
gyer me ki én, aki így el há rí tó me cha niz mu sok kal sem ren-
del ke zik, Ferenczi sze rint a kül vi lág hoz csak autoplasz-
tikus mó don, ah hoz hoz zá ha so nul va tud al kal maz kod ni. 
Amen  nyi ben tá ma dás éri, azo no sul a tá ma dó val, ez ál tal 
ma gá hoz kö ti és fel is ol doz za a tá ma dás alól. Ferenczi 
sza va i val: „a gyer mek pszi chi á ter ré válik”63. Ez a gyer-
mek a „wise baby”, a bölcs cse cse mõ, aki, mint hogy nem 
kép zõ dött még lel kén vé dõ ké reg, nyílt és tel jes kap cso-
lat ban áll az egész kül vi lág gal. Ferenczi sze rint a bölcs 
cse cse mõ in tel li gen ci á ja és az uni ver zum in tel li gen ci á ja 
kö zött az áram lás fo lya ma tos. E ki je len tés alap ja ter mé-
sze te sen egy in tel li gens uni ver zum fel té te le zé se. A bölcs 
cse cse mõ azon ban nem csu pán in tel li gens, ha nem jó is. A 
jó ság és az in tel li gen cia Ferenczi fel fo gá sá ban egy más tól 
el vá laszt ha tat lan gyer me ki princípiumok.64

Hagy juk most ma gá ra a gyer me ket, hogy ké sõbb fel-
éb res  szük szun  nya dá sá ból, és tér jünk vis  sza két ko ráb bi 
meg jegy zés re. Az egyik Ferenczi Thalassájára vo nat ko-
zik, ahol elõ ször vo nó dik két ség be a fre u di apa el sõd le ges-
sé ge. A má so dik pe dig Fre ud nak az alt ru iz mus sal kap cso-
la tos, gyor san szõ nyeg – az az tu dat – alá sö pört föl ve té sé-
re a Rossz köz ér zet a kul tú rá ban utol só ol da la in. Ferenczi 
a Kli ni kai nap ló ban új ra gon dol ja fi a tal ko ri elképzeléseit65

ar ról, hogy a lel ki vi lág nem uni po lá ris, ha nem bi po lá ris 
mû kö dé sû, s ez zel az anyai el vet pró bál ja leg ali zál ni a 
pszi cho a na lí zis ben: „szám ta lan pél da ta lál ha tó min de nütt 
a bi po la ri tás ra, az am bi va len ci á ra és az ambitendenciára, 
és ez úgy tû nik, in do kolt tá te szi, hogy a ter mé szet egé szét 
ne csak az ön zés prin cí pi u má nak né zõ pont já ból, ha nem 
az ön zet len ség nek az elõ zõ vel ép pen el len té tes ösz tö nös 
tö rek vé se fe lõl is szem lél jük. /…/ Az ér vé nye sü lés és a 
bé kél te tés ösz tö ne együtt al kot ják a lé tet, az az az éle tet
az egész világegyetemben.”66 Itt az ön zet len ség még a 

nõ–fér fi-du a li tás egyik tag ja ként ér tel me zõ dik, azon ban 
egy-két hó nap pal ké sõbb Ferenczi már egé szen más kö vet-
kez te té sek re jut: „A még nem tel jes egé szé ben ki fej lõ dött 
élet te hát ef fek tu sa i ban olyan ered mé nyek re em lé kez tet, 
ame lyek re a ké sõb bi élet ben csak ki emel ke dõ er köl csi 
és fi lo zó fi ai adott ság gal ren del ke zõ ki vé te les em be rek 
jut nak. A val lá sos em ber ön zet len, mert fel ad ja ön ma gát, 
s kez de ti élete ön zet len (selbstlos), mi vel nincs még ki fej-
lett Én je (Selbst). Az ön zõ em ber in ger vé dõ me cha niz mu-
sai se gít sé gé vel, mint va la mi kül sõ bu rok kal, nagy részt 
el zár kó zik a kül vi lág tól. A cse cse mõ ben ezek a vé de ke zõ 
esz kö zök még nem ala kul tak ki, úgy hogy a cse cse mõ 
sok kal na gyobb fe lü le ten kom mu ni kál a kül vi lág gal. Ha 
va la ho gyan rá tud nánk bír ni a gyer me ket, hogy kö zöl je 
ve lünk, mi re te szi õt ké pes sé ez a túl ér zé keny ség, ak kor 
va ló szí nû leg sok kal töb bet tud nánk a vi lág ról, mint 
amen  nyit szûk lá tó kö rünk le he tõ vé tesz.”67

Groddeck, Füst Mi lán és a ben nünk élõ gyer mek.
A Kli ni kai nap ló írá sa kor Ferenczit Georg 

Groddeckhez már hos  szú ba rá ti és or vos–be teg-vi szony 
fûz te. Groddeck, aki nek a pszi cho a na lí zis az Ösz tö n-én 
fo gal mát kö szön he ti, s aki Füst Mi lán nak is mes te re és 
or vo sa volt, nem kö vet te Fre u dot a lé lek topikájának meg-
raj zo lá sá ban. Groddeck em be ré nek lel ki sze mé lyi sé ge is 
há rom rész bõl áll, ezek azon ban nem az Én, az Ösz tö n-én 
és a Fe let tes-én, ha nem, a Szent Csa lád min tá já ra a fér fi,
a nõi és a gyer me ki lé lek rész. Ezek kö zül a gyer me ki az, 
ami hez az ön zet len jó ság és in tel li gen cia el ve köt he tõ. Ezt 
a gon do la tot ve szi át Ferenczi – és Füst Mi lán is – eti ká já-
nak megalkotásakor.68 Füst töb bek kö zött ar ról ír, hogy az 
ön gyil kos meg öli a ben nünk élõ gyer me ket. Fo gal mib bá 
té ve a köl tõi meg fo gal ma zást, bár nem min den ön gyil kos 
cse lek szik a lel ki is me ret sza vá ra, bi zo nyá ra van nak ilye-
nek is, ab ban kö zö sek, hogy elõ ször a lel ki is me re tü ket 
kell el pusz tí ta ni ah hoz, hogy el pusz tít has sák ön ma gu kat. 
Az ön gyil kos Füst sze rint a jö võ jé tõl sza ba dul meg, ami-
kor meg sza ba dul önmagától69, s ez éle sen szem ben áll a 
múlt ra irá nyu ló fre u di fel fo gás sal. Múlt ja egy re in kább 
an nak van, aki egy re in kább fel nõtt, jö võ je pe dig an nak, 
aki mi nél fi a ta labb.

A lel ki is me ret mint gyer me ki prin cí pi um.
Vé le mé nyem sze rint a lel ki is me ret, el len tét ben a 

bûn tu dat tal, alap ve tõ en nem a múlt ra, ha nem a jö võ re 
irá nyul. Az em ber jö võ be ni cél ja it Fre ud sze rint az öröm-
elv szab ja meg. „Ész re ve he tõ, hogy egy sze rû en az öröm-
elv prog ram ja az, mely az élet célt ki szab ja. Ez az elv 
a lel ki szer ke zet tel je sít mé nyét kez det tõl fog va ural ja; 
cél irá nyos sá gá ban nem le het két ség, és még is, prog ram-
ja vi szály ban áll az egész vi lág gal, a mak ro koz mos  szal 
ép pen úgy, mint a mik ro koz mos  szal. Egy ál ta lán nem 

62 L. Hárs: 2005, 103–121.
63 Ferenczi: 1996, 180
64 L. Hárs: 2005, 35–45.
65 Ferenczi: 1996.
66 Ferenczi: 1996, 66.
67 Ferenczi: 1996, 158.
68 Füst: 1977.; Vö: Hárs: 2004.
69 Füst: 1967.
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ke resz tül vi he tõ, a vi lág min den ség min den in téz mé nye 
el len sze gül ne ki; azt mond hat nók, hogy az em ber bol-
dog le gyen, a te rem tés ter ve nem fog lal ja magában.”70

Stekel, Pfister, Ferenczi, Groddeck és Füst Mi lán vi szont
azt ta nít ják ne künk, hogy a jó ság és az öröm elv nem zár-
ják ki egy mást. Ar ra a kö vet kez te tés re en ged nek jut ni, 
hogy a lel ki is me ret gyer me ki és gyer me ki tisz ta sá gú 
prin cí pi um, amit leg fel jebb ki ne vel nek a gyer mek bõl a 
fel nõt tek. Ar ra a kö vet kez te tés re en ged nek jut ni, hogy a 
fej lõ dé sé ben meg nem za vart Én szá má ra öröm ér zés sel 
jár a lel ki is me re tes cse lek vés. Ér de kes mó don egy kis sé 
tá vo lab bi tu do mány ág, a gaz da ság pszi cho ló gia, ha son-
ló ered mé nye ket ho zott az alt ru iz mus ku ta tá sa so rán. 
Há rom fé le alt ru iz mus ról be szél nek: gaz da sá gi, pszi cho-
ló gi ai és va ló di alt ru iz mus ról. Az el sõ két eset ben az 
Én nek kö tõ dik va la mi fé le ér de ke az alt ru is ta vi sel ke dés-
hez, a va ló di alt ru iz mus ese té ben vi szont ar ról van szó, 
hogy ön ma gá ban ju ta lom ér té kû le het az em ber szá má ra, 
ha el ve i nek meg fe le lõ en cse lek szik.

Nem hi szem, hogy a lel ki is me ret eti kai kér dés, azt még 
ke vés bé, hogy pszi cho ló gi ai kér dés len ne. Sok kal in kább 
az em ber humánspecifikus mo ti vá ci ó i hoz, sõt transz cen-
dens szük ség le te i hez so rol nám, ame lyek vé le mé nyem 
sze rint el vá laszt ha tat la nok az em be ri lény neoténiás ter-
mészetétõl.71

Ki ve ze tõ – sze mé lyes – ki té rõ.
So ka dik új ra ol va sás nál tûnt föl, hogy ami kor Fre ud 

négy Ró ma-ál má ról es ne szó, csak há rom sze re pel a 
szö ve gem ben. Ép pen ar ról fe led kez tem meg vagy azt  
foj tot tam el, amit Fre ud a leg hos  szab ban ele mez. Ez az 
az álom, ami kor „az álom ál lí tá sa sze rint – vég re Ró má-
ban” van. De mi lyen ez a Ró ma? „Ám de csa ló dá som ra 
ko ránt sem vá ro si as tá jat lá tok, ha nem kis sö tét vi zû fo lyót, 
an nak egyik part ján fe ke te szik lá kat, a má si kon ré te ket, 
nagy fe hér vi rá gok kal. Meg lá tok egy Zucker ne vû urat
(akit fe lü le te sen is me rek), és el ha tá ro zom, hogy meg kér-
de zem, me lyik úton ju tok a vá ros ba. Nyil ván hi á ba fá ra-
do zom, hogy ál mom ban lás sam a vá rost, ame lyet éb ren
nem lát tam soha.”72

Ta lán nem vin ne elõ re sa ját ta lá nyom meg fej té sé ben, 
ha is mer tet ném Fre ud as  szo ci á ci ó it, ame lyek el sõ sor ban 
Karlsbad kö rül fo rog tak, bár föl me rül Pá rizs és Prá ga is. 
El len ál lá som oka, azt hi szem, ma gá ban az álom kép ben 
ke re sen dõ. Fo lyó par ton nõt tem föl, és min dig is von zott 
a má sik part. A nagy fe hér vi rá gok. Az, amit lel ki is me ret-
nek hív nak.
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„Hazajutok egy-ket tõre
a vá rosomba, Gyõr be!”

(Maria Georg Hofmann:
A. Galajda, a bal kezes köl tõ

színre lép)

Nem elõ ször for dul elõ a ma gyar
iro dal mi kö zé let tel, hogy olyan pro mi-
nens sel büsz kél ked het, aki rõl nem is 
na gyon tud. Maria Georg Hofmann
ese té ben is er rõl van szó. Leg alább is 
volt. 1956 nagy ér vá gást je len tett a 
ma gyar iro da lom nak: szá mos ki vá ló 
kép vi se lõ je vo nult emig rá ci ó ba. Ki 
ma gya rul írt to vább ez után, ki pe dig
a be fo ga dó nem zet nyel vén. Hofmann 
az utób bit vá lasz tot ta: nem emig ráns
ma gyar író akart len ni, ha nem író, s 
mi vel vá lasz tott új ha zá ja Auszt ria, 
ezért né met nyel vû író. És mint ilyen, 
ki mon dot tan si ke res, el sõ sor ban mint 
drá ma szer zõ. Per sze tel jes jog gal 
ne vez het jük õt ma gyar író nak, hi szen
a het ven har ma dik élet év ét ta po só 
Hofmann a mai na pig õr zi iden ti tá sát 
és nyel vét a hét köz nap ok ban. Rá adá-
sul el sõ, és ed dig egyet len, ám vo lu-
me nét te kint ve igen csak nagy sza bá sú 
re gé nye, az A. Galajda, a bal ke zes 
köl tõ szín re lép te ma ti ká ját és tar tal-
mát te kint ve is tel je sen ma gyar. Pon-
to sab ban gyõ ri. Amel lett per sze, hogy 
száz szá za lé kig eu ró pai. Né hol kis sé 
posztmonarchikus. De va ló já ban csu-
pán: nagy sze rû.

A kri ti kus ne héz hely zet ben van, 
ami kor a Galajdával ta lál ja szem ben 
ma gát. Be vett és meg bíz ha tó ki in du-
lá si alap, hogy pár hu za mo kat ke res-
sünk: ha son lít suk a szer zõt más szer-
zõk höz, a re gényt más re gé nyek hez, 
a stí lust, az épít ke zést bár mi más hoz, 
ami már rég óta és mas  szí van be le ivó-
dott a köz tu dat ba. Hofmann ese té ben 
ez egy sze rû en nem megy. Per sze 
idéz het jük Joyce mo nu men ta li tá sát és 
as  szo ci a tív szö ve get pro du ká ló, még-
is konst ru ált re gény for má ját, vagy a 
fan tasz ti kum és az álom sze rû ség kõ ke-
mény re a li tás sal ke ve re dõ, ára dó epi-
zód ja it, mely a dél-ame ri kai szer zõk-
höz ro ko nít ja õt. Még is olyan egyé ni
a szer zõ, olyan egyé ni a re gény, olyan 
egyé ni a stí lus, az épít ke zés, min den. 
A leg egyé nibb pe dig – a né zõ pont. A 
gyer me ki né zõ pont, me lyen ke resz tül 
a har min cas-negy ve nes évek „fel nõtt”
vi lá gát lát tat ja a szer zõ, a né zõ pont, 
mely azon ban nem gyer me ki nar-
ráció ál tal szó lal meg, ha nem egy 
fel nõtt em ber re konst ru ál ja szö veg-
gé a gyer me ki él mé nye ket, me lyek 
né hol ké nyel me sen re a lisz ti ku sak, 
né hol vi szont ké nyel met le nül szür-
realisztikusak. A há bo rú elõt ti kis- 
és kö zép pol gá ri ré teg ref lek tá lat lan 
er köl csei fo lya ma to san fel me rü lõ és 
meg vá la szo lat lan kér dé se ket éb resz te-
nek a me sé lõ gyer mek ben, aki mind 
in tel lek tu sá ban, mind pe dig mû vé szi 

igé nye i ben és haj la ma i ban ki emel ke-
dik kör nye ze té bõl.

A re gény egyik köz pon ti prob lé má-
ja az iden ti tás kér dé se. Ám ez eset ben
nem a nem ze ti iden ti tás ról, ha nem 
töb bek kö zött a ne mi iden ti tás ról van 
szó. A prob lé ma rá adá sul oly mó don
je lent ke zik, hogy nem is fo gal ma-
zó dik meg exp li cit prob lé ma ként; 
egy sze rû en át hat ja a re gény szö ve tét. 
Kezd ve azon, hogy nem iga zán tud juk
el dön te ni, hogy a fõ sze rep lõ gyer mek 
– egy ben a nar rá tor – lány-e vagy fiú. 
Édes ap ja – kü lö nö sen ér zel me sebb 
pil la na ta i ban – Gyur ká nak hív ja õt, 
és sze ret né in kább fi á nak te kin te ni, 
míg édes any ja, Dolóresz és férj va-
dász nagy nén jei lány ként ne ve lik. A 
ben cés gim ná zi um ba jár, aho vá csak 
a nagy vo na lú és csupaszív Heckenast 
atya köz ben já rás ára ve szik fel. A leg-
ér zék le te seb ben uno ka báty ja, Bo risz 
fo gal maz za meg e di lem mát „An gyal 
– mond ta egy szer –: hím ne mû, nõ ne-
mû, sem le ges ne mû. Ezek ke ve ré ke a 
kö bön, há rom di men zi ó ban: ez vagy 
te, Dzsordzsó.” A re gény fo lyá sát 
lép ten-nyo mon ke resz te zõ anek do ták, 
ki té rõk kö zül ta lán a leg em lé ke ze te-
sebb a szin tén a ne mi iden ti tás kér-
dé sét és ha tá ra it fe sze ge tõ cso por tos 
kö zö sü lé si je le net, mely nek so rán 
a Galajda da rab ja it szín re vi võ tör-
pe al ka tú ar tis ta szál lás adó nõ jé vel, 
an nak fi á val és egy ter mé szet el le-
ne sen nagy mé re tû an gol ná val kél 
nász ra egy hasz ná la ton kí vü li für dõ 
me den cé jé ben. A ho mo sze xu a li tás, 
a vér fer tõ zés és a szo dó mia bû nét 
egye sí tõ ak tus a ma ga gro teszk, el túl-
zott és mély sé ge sen pszi cho ana li ti kus 
mód ján azt a faj ta de vi an ci át raj zol ja 
meg, mely a kis pol gá ri er kölcs szá má-
ra tel je sen el fo gad ha tat lan. A nar rá tor 
(ez eset ben az ar tis ta Monsieur Bell) 
elõ adá sá ban azon ban olyan ter mé sze-
tes nek tû nik, hogy sok kal in kább a 
„nor má lis sze xu a li tás” kérdõjelezõdik 
meg. A re gény ol va sá sa köz ben kezd-
jük át ven ni az el be szé lõ sa já tos né zõ-
pont ját, mely – ha nem is relativizál 
– min den eset re meg in gat ja a sze xu a li-
tás hoz va ló el vi vi szo nyu lá sun kat és 
elõ í té le te in ket.

To váb bi iden ti tás vál sá got ér zé kel-
tet az el be szé lõ gyer mek szel le mi hon-
ta lan sá ga a me re ven kon for mis ta és 
el fá sult kis pol gá ri kör nye zet ben, il let-
ve a Galajda sze mé lyé ben ex po ná ló dó 
és va la mi kép pen az el be szé lõ ké sõb bi 
sor sát is le ké pe zõ mû vész–pol gár 
el len tét is. A re gény fõ sze rep lõ je 
fel nõtt ko rá ban drá ma író ként ke re si 
ke nye rét, és da rab ja i ban új ra és új ra 
vis  sza tér Ale xan der Galajda alak ja.
A csa lád ba be há za so dott, len gyel 
szár ma zá sú, gyõ ri kis hi va tal nok, aki 
az éj sza ka jó té kony csend jé ben a Hét 
Ve zér rõl szó ló drá ma-ko szo rú meg al-
ko tá sán fá ra do zik, Hofmann re gé nyé-
ben egy szer re je le ní ti meg és ne vet te ti 
ki a klas  szi kus di lem ma ala nyát. Iro-
ni ku san vi szo nyul a mû vész–pol gár 

prob le ma ti ká hoz, ugyan ak kor ma ga 
is szen ved tõ le. Ugyan ezt a mû vész-
alap tí pust és ezt a di lem mát ír ja meg 
Hofmann a Ghiccho és gyer me kei
cí mû da rab já ban, úgy tû nik te hát, 
hogy a galajdai sze rep és a té ma is 
élén ken fog lal koz tat ja.

Hofmann stí lu sa rend kí vül ös  sze-
tett, csak úgy, mint a re gény egész szer-
ke ze te. El be szé lõi bra vúr ja fel mu tat ja 
az eu ró pai re a liz mus leg ne me sebb 
eré nye it, amely eré nyek kel gát lá sok 
nél kül és ma gá tól ér te tõ dõ en ve gyí-
ti az azt el len pon to zó ab szur di tást, 
szür re a liz must. Iró ni á ja sem csu pán 
a két ér tel mû ség bõl ere dõ iz gal ma kat 
ak náz za ki: Hofmann iró ni á ja több-
ér tel mû, min den ér tel me zést új ra a 
vis  szá já ra le het for dí ta ni. Ami kor egy 
sze rep lõ jét gúny tár gyá vá te szi, köz-
ben érez he tõ: sze re ti is, ugyan ak kor 
iró ni á val for dul e fe lé a sze re tet fe lé 
is. Több szö rös át té te lek kel dol go zik, 
tu da to san, vagy ösz tö nö sen-e – tu laj-
don kép pen nem szá mít. Ré sen kell 
len nie az ol va só nak, mert sok szor 
egy ál ta lán nem ké zen fek võ, mit tesz 
idé zõ jel be a szer zõ, és emi att tud ja
az ér zé keny be fo ga dót fo lya ma tos 
ha tá sa alatt tar ta ni. Hofmann, mint 
klas  szi kus ze nei mû velt sé gû em ber, 
ter mé sze te sen nem hagy ja ki azo kat
a hely ze te ket sem, ame lyek a ze nei
ki fe je zés pró zá ba ül te té sé ben rej le-
nek. Szö veg szer kesz té se fel tû nõ en 
ze nei, sok he lyütt érez zük az ana ló-
gi át ze nei for mák kal, meg ol dá sok-
kal: du et tek, ter cet tek, ron dó-for ma, 
rap szó dia, di ver ti men to. Po li fó nia 
– nem a bahtyini ér te lem ben, ha nem 
sok kal in kább a di a ló gu sok egyes 
be szé lõi (mint ze nei szó la mok) kö zött 
ki bon ta koz tat va, a pár be széd struk tú ra 
szint jén.

A re gény ka rak te rei is iga zod nak 
az el be szé lõi mód szer hez. Ta lá lunk 
kö zöt tük egé szen re a lisz ti ku san le fes-
tett ala ko kat (Bo risz), ki mon dot tan 
be te ges, de vi áns egókat (Monsieur 
Bell) és a va ló szí nût len sé gig el raj zolt 
fi gu rá kat, mint az ope rettsze rep lõ nek 
is be il lõ Bello Cio. Az úr hat nám 
anya, Dolóresz, aki szá má ra ma gyar 
Bovarynéként de ro gál a kény sze rû 
élet hely zet, mely egy mû sze rész-tech-
ni kus (va gyis két ke zi mun kás!) fér fi-
hez kö ti, s aki szá má ra („jó par ti ra” 
va dá szó hú ga i val egye tem ben) a leg-
fõbb cél a kis vá ro si comme il faut-nak
va ló tö ké le tes meg fe le lés, Gyur ka, 
az eg zisz ten ci á lis és sze xu á lis okok-
ból több szö rö sen fruszt rált apa, aki 
sza disz ti kus tet tek kel kom pen zál ja 
csa lád ján be lü li tel jes el nyo mott sá gát, 
Gabili, az el me te het sé ge te kin te té-
ben kis sé ter helt nagy bá csi, aki nek 
min den vá gya, hogy kar me li ta szer-
ze tes le hes sen, s aki nek sze mé lyé ben 
ár nyalt hu mor ral ér zé kel te ti a szer zõ
a „szent=együgyû” té te le zést, mind-
mind olyan unikális fi gu rák, me lyek a 
mai re gény iro da lom ban pá rat lan élet-
tel és szel le mes ség gel te lí tik a szö ve-
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get. Az elõ í té le tek tõl, ké szen ka pott, 
át gon do lat lan tár sa dal mi el vá rá sok tól, 
ké tes ér té kû er köl csök tõl és in tel lek tu-
á lis alul fej lett ség tõl ter hes, foj to ga tó 
kör nye ze tet azon ban át hat ják a pol-
gá ri tár sa da lom sa rok kö ve ként szá-
mon tar tott me rev bir tok vi szony ok, 
me lyek nem csak a tár gyi kül vi lág ban 
je len nek meg, ha nem a tár sas kap cso-
la ti, csa lá di élet ben is ki fe je zõd nek. A 
ne mi kap cso la tok is bir tok vi szo nyo-
kat ké pez nek le: ki nek mi hez van jo ga.
A fe le ség nek jo ga van a tár sa sá gi élet 
és a tisz tes re no mé kö te le zõ kül sõ sé-
ge i hez, a férj nek ez zel szem ben jo ga
van pa ran csol ni a há ló szo bá ban és 
igé nye i nek ma ra dék ta lan ér vényt és 
ki elé gü lést sze rez ni. A kí vül ál ló ság-
tól és ma gány tól szen ve dõ el be szé lõ 
per sze meg ta lál ja a sa ját pél da ké pe it, 
ro kon lel ke it, ha úgy tet szik. Le gyen
szó a ka to li kus Heckenast atyá ról 
(aki va ló ban a ben cés gim ná zi um 
ta ná ra volt ez idõ tájt), vagy a szo ci a-
lis ta ér zel mû, zsi dó gyer mek or vos ról, 
Ló ránd dok tor ról. Õket azon ban, mint 
oly sok ér té ket, ért he tet len és kí mé let-
len mó don el so dor ja a há bo rú.

A re gény má so dik har ma dá ban 
to vább ár nya ló dik a kép a ko ra be li 
tár sa dal mi vi szo nyo kat il le tõ en. A 
há bo rú kel lõs kö ze pén ke rül az el be-
szé lõ Bu da pest re, édes ap ja igen csak 
te he tõs ro ko nai kö ré be, nagy ap ja 
te me té se mi att, s a há bo rú vé ge fe lé 
a novákpusztai ura dal omban ta núi 
va gyunk az om la do zó fe u da liz mus 
anak ro nisz ti kus ma rad vá nya i nak is. 
A bu da pes ti szín rá vi lá gít ar ra, hogy 
a nagy pol gár ság egy haj szál nyi val 
sem volt egész sé ge sebb (leg alább-
is egy gyer mek sze mé ben), mint 
a gyõ ri kis pol gár ság. Ugyan úgy a 
bir tok vi szo ny ok, a le egy sze rû sí tett, 
os to ba po li ti kai és eti kai esz mék és 
per sze a be te ges ne mi ség fog lyai ezek 
a fér fi ak és nõk. A leg szem lé le te sebb 
pél da er re Neu mann Je nõ, a dús gaz-
dag ipa ros, aki el sze gé nye dett ne me si 
csa lád ból szár ma zó fe le sé gét sze xu á-
lis ha tal má val pró bál ja ar ra kény sze-
rí te ni, hogy be jut tas sa a leg ma ga sabb 
ne me si kö rök be, így Hor thy hold ud va-
rá ba, s aki nek leg ked ve sebb el fog lalt-
sá ga, hogy sö té te dés után, a lé gi ri a dó 
ide jén rab szol ga ként tar tott mun ká sa it 
ki vi lá gí tott fut ball pá lyán ját szas sa, a 
fe jük fö lött el zú gó brit bom bá zó gé-
pek ber re gé sé tõl kí sér ve. Még is a csa-
lád koz mo po li ta Neu mann (Newman) 
ága von zóbb a már ki lenc éve sen érett 
sza bad el vû Gyu ri ká nak. Kü lö nö sen 
Bo risz alak ja, aki ba rát sá gá val és 
okí tá sa i val el ül te ti a gyer mek ben a 
vi lág pol gár at ti tûd jé nek csí rá ját. A 
há bo rú ké sei éve i ben, ami kor a csa lád
Novákpusztára köl tö zik, hogy a bom-
ba tá ma dás ok tól fe nye ge tett Gyõr bõl 
biz ton ság ba ke rül je nek, s ami kor Gyu-
ri ka ap ja kény te len be vo nul ni a se reg-
be, hõ sünk nek kell el tar ta nia sa ját 
ma gát és édes any ját is, így egy csa pás-
ra fel nõt té vá lik. Mi több: fér fi vá. A 

Bu da pes ten, Bo risz bûv kör ében el töl-
tött idõ alatt és az ura dal mi kör nye-
zet ben vég le ges sé vá lik a fõ sze rep lõ 
ne mi irá nyult sá ga, és sze mé lyi sé gé bõl 
nyom nél kül eli mi ná ló dik a nõi prin cí-
pi um. Egy szer smind ki tel je se dik az az 
álom sze rû, fan tá zia dús, a szürreáliába 
haj ló szem lé let, ame lyen ke resz tül az 
el be szé lõ a vi lá got be fo gad ja.

Ér de kes to váb bá a fõ hõs vi szo nya 
azok kal a ko ráb ban már em lí tett sze-
mé lyek kel, akik nek kö szön he tõ en 
vég be megy szel le mi fel sza ba du lá sa. 
Galajda, aki rá nyit ja sze mét a mû vé-
szet re, Lõ rinc, a csa lád kegy vesz tett 
tag ja, aki meg lát tat ja ve le a hét köz-
na pi ese mé nyek ben meg nyil vá nu ló 
te at ra li tást, Heckenast atya, aki an tik
és ke resz tény esz mé ket ül tet a szí vé-
be, Ló ránd dok tor, aki po li ti kai és 
er köl csi fel sza ba dí tást vé gez, s vé gül 
Bo risz, aki fel nõt té avat ja õt. Kö zös 
e ka rak te rek ben, hogy ne mi sé gü ket 
va la mi fé le kép pen zá ró jel be te szi 
vagy relativizálja az el be szé lõ, aki nek 
el mé jé ben (szí vé ben) mind an  nyi an 
egy sze mé lyes mi to ló gia ré szé vé vál-
nak, akár ha füg get le ned né nek sa ját 
va lós sze mé lyük tõl, már amen  nyi ben 
egy ál ta lán volt ne kik. Úgy is le het 
te kin te ni rá juk, mint a fel nõtt M. G. 
H. („OR G. M. H. – NOT REALLY 
A QUESTION”) sze mé lyi sé gé nek és 
ér ték rend jé nek kü lön bö zõ kom po nen-
se it meg je le ní tõ, meg sze mé lye sí tõ 
sze rep lõk re. A gyer mek Gyu ri ka 
szá má ra ezek az el kép zelt vagy va lós
sze mé lyek ugyan azt a me ne kü lést 
je len tik egy ért he tet len és bo lond 
vi lág ból, mint a fék te len fan tá zia bi ro-
dal ma és a mû vé szet (a ko moly ze ne, 
a rajz). A szel le mi és lel ki el ru gasz-
ko dást a ki csi nyes ség és a fruszt rá ció 
vi lá gá ból.

Bár mi lyen el ru gasz ko dott, még 
in kább el emel ke dett lé lek is az 
el be szé lõ („a gye rek”, Gyu ri ka, 
Dzsordzsó, Má rió, s még meg an  nyi 
né ven ugyan az a sze rep lõ), bár meny-
 nyi re til ta ko zik is min den por ci ká ja 
az õt kö rül ve võ re a li tás el len, még is õ 
ké pes a leg job ban fel dol goz ni a há bo-
rút, mely az el sõ sor tól kezd ve fe nye-
ge tõ, föld alatt iz zó lá va fo lyam ként 
van je len a re gény ben. A har min cas 
évek gyöt rõ szo ron gá sai, csa lá di, tár-
sa dal mi, po li ti kai, et ni kai és eg zisz ten-
ci á lis fe szült sé gei, az em be re ken el ha-
ra pó dzó õrü let, az ab szur di tás ba haj ló 
élet hely ze tek mind-mind ugyan ab ba 
az irány ba mu tat nak, mely nek a vég-
pont já ban egy ke gyet le nül pusz tí tó és 
min den ed di gi nél õrül tebb há bo rú vár. 
S fur csa mó don a meg ve tett, gyen ge, 
ké tes iden ti tá sú, el vont gon dol ko dá sú 
és min den te kin tet ben élet kép te len-
nek és ér ték te len nek te kin tett Gyu ri ka 
lesz az, aki meg ol dást ta lál a csa lád
prob lé má i ra. Ért het jük ezt úgy, mint 
a szer zõ ál lás fog la lá sát, mi sze rint a 
vi lág há bo rú esze ve szett ha lál tán cán 
csak a csi szolt in tel lek tus, a nyi tott-
ság, a mû vé szet, a gon do lat sza bad-

sá ga, az áll ha ta tos ság és a 
bá tor ság, ezek az an tik vi-
tás ban gyö ke re zõ, eu ró pai, 
hu ma nis ta ide á lok ké pe sek 
úr rá len ni?

A könyv vé gé re el ju-
tunk ad dig a kö vet kez te té-
sig, hogy a Galajda alig ha nem nagy 
mû. A re gén  nyel kap cso lat ban azon-
ban van egy olyan sa já tos ér zel mi 
vi szo nyu lá sa is a ma gyar ol va só nak, 
hogy a Galajdára kül föl di re gény ként 
te kint, s egy olyan ki csi és nyel vi leg-
kul tu rá li san el szi ge telt or szág ban, 
mint a mi énk, jól esõ ér zés az eu ró pai 
iro da lom egy el is mert da rab já ban 
ha zánk ról ol vas ni. Kü lö nö sen igaz ez, 
ha az ol va só gyõ ri. Gyõr ugyan is még 
nem vált ilyen pon tos és plasz ti kus 
iro dal mi fel dol go zás tár gyá vá. Úgy 
is ol vas hat juk a re gényt, mint szí nes,
be szé des anek do ták kal tar kí tott, har-
min cas évek be li be dek kert. A re gény 
el sõd le ges hely szí né ül szol gá ló gyõ ri 
bel vá ros nem vál to zott an  nyit e kö zel
het ven év alatt, hogy ne is mer jünk rá 
min den ut cá já ra, te ré re, temp lo má ra, 
szeg le té re. Ez az iro dal mi tex tus sá 
vált, és ezért né mi képp el ide ge ní tett 
ott ho nos ság meg ta nít ja az ol va sót 
ar ra, mi ként te kint sen úgy a vá ros ra, 
mint a nap mint nap meg élt nél ér de-
ke sebb, már-már eg zo ti kus hely re. A 
mond hat ni tér ké pé sze ti pon tos sá gú 
vá ros le írá sok (Du na-híd, Radó-
sziget, Szé che nyi tér és kör nyé ke, 
a Te le ki ut ca stb.), a ré gi üz le tek 
(mint a Salzer-kereskedés), csa lá dok, 
emblematikus ala kok (mint pá ter 
Heckenast) meg je le ní té se nem csak 
írói, ha nem em be ri tel je sít mény is, 
hi szen Hofmann ’56-os emig rá lá sa 
óta nem járt szü lõ vá ro sá ban. Nem 
járt, egé szen ed dig. A 2006-os Gyõ ri 
Könyv sza lon ven dé ge ként ugyan is, 
öt ven év után ha za lá to ga tott. En nek a 
gesz tus nak a sze mé lyes sors szük ség-
sze rû sé gén kí vül szim bo li kus je len té-
se is van: a ki vá ló szer zõ ta lán most 
– meg ér de mel ten – be vo nul a ma gyar
iro dal mi köz tu dat ba, és meg ta nu lunk 
rá sa já tunk ként te kin te ni, úgy is, mint 
szín pa di szer zõ re és úgy is, mint 
re gény író ra.

(Eu ró pa Könyv ki adó, 2006)
Fal vai Má tyás

Szemelvények a né met
nyelvû kri tikákból
(Maria Georg Hofmann:

A. Galajda, a bal kezes köl tõ
színre lép)

Süddeutsche Ze i tung, München,1966. 
már ci us 23/24.

„... a gyer me kek ra di ká lis em pi ris-
ták, leg alábbis ezt kell hin nünk Maria 
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Georg Hofmann köny vét 
ol vas ván: már meg akar-
ják ér te ni a dol go kat, de 
egy elõ re haj lan dók töb-
bet lát ni, mint a fel nõt-
tek; tapasztalatokat gyûj te-
ni, ame lyek még nem ava-

sod tak meg.
... Gyõr, Ma gyar or szág, rö vid del a 

má so dik vi lág há bo rú elõtt: a tör té ne-
lem ben, amely csa ló ka mó don an  nyi-
ra át te kint he tõ nek tû nik. És amely 
még a fel nõt tek szá má ra is egy dü lön-
gé lõ ha jó le he tett, még a há bo rú sej-
tel me nél kül is: min den kép pen olyan 
ha jó, amely nek e kö zép fe dél ze tén 
sen ki nek sem volt biz tos he lye, meg 
kel lett har col ni ér te, az tán pe dig meg 
kel lett vé de ni. És mi cso da vi szon tag-
sá gok kö ze pet te! Ott van az öt nagy-
né ni, akik nek fér fi kel le ne, szük ség 
ese tén ta lán még mun ka is; ott van nak
a nagy szü lõk egy ka to na szö ke vén  nyel 
és egy nim fo má ni ás nõ vel, és egyik-
nek Neu mann a ne ve, ami bi zony
va la hogy zsi dó san cseng, és a víz fe jû 
öccs, Gabili... De nem elég, hogy a 
csa lád már egye dül is elég anya got
nyújt a »szórakoztatásra«, tá ma dás-
sal, vé de ke zés sel, re me gõ fé le lem mel 
és átok kal: az óce án, amin vi tor lá zik, 
ma ga is meg inog, Hor thy kor mány zó-
nak át kell ad nia a ro hadt ügye ket a 
ná cik nak...”

Die Ze it, Ham burg, 1966. ok tó ber 18.
Az ele ven ren det len ség 
„... több nyi re az em lé ke zés fé sü-

li ki a kontyból a tet ve ket; ki bont ja 
a cso mót, és a hos  szú élet bõl síma 
cop fot fon. Maria Georg Hofmannál 
úgy áb rá zol ja az em lé ke zést, ahogy 
az va ló ban mû kö dik: mint sa ját ké pek
és ide gen mon da tok szö ve dé két, 
mint az ide gen ség meg je le né sét ott, 
ahol pe dig kö zel ség nek kel lett vol na 
len nie – és mint a bi za lom át élé sét, 
ahol leg alább is a min den tu dó fel nõt-
tek lo gi ká ja sze rint az ide gen ke dés 
lett vol na he lyén va ló. Nagy lé leg ze tû 
el be szé lé se a sok tör té ne tet egyet len 
élet tör té net té kö ti ös  sze anél kül, hogy 
ren det te rem te ne ott, ahol az éle tet az 
ös  sze vis  sza ság je len ti. A tör té ne lem 
dur ván be le ront eb be a gyer mek kor-
ba, a vé let len sok szor ször nyû, és  
ami meg bíz ha tó, rit kán kel le mes. De 
ott, ahol a gyer mek a leg ke vés bé szá-
mí ta na rá, a ször nyû bõl ki bon ta ko zik 
a szép, egy fény te len hely zet vá rat lan 
utat mu tat. Szentimentalitás és olyan 
op ti miz mus, amely a fan tá zia hi á nyán 
alap szik, nem for dul elõ eb ben az el be-
szé lés ben – ez zel szem ben az egé szet
át szö vi a gro teszk irán ti éles ér zék.
Mert a gro teszk, azt ta nul juk eb bõl a 
könyv bõl, nem a va ló ság el tor zí tá sa; 
el len ke zõ leg, a gro teszk gyak rab ban 
fe di a va ló sá got, mint gon dol nánk.”

Salzburger Volkszeitung, 1995. no vem-
ber 22.

Egy gyer mek az ab szurd vi lág ban

„A drá ma író Maria Georg 
Hofmann – mû ve it töb bek közt a 
Stá jer or szá gi Õsz ke re té ben ját szot-
ták – meg ír ta el sõ re gé nyét. Az Otto 
Müller Ki adó hét fõn mu tat ta be »A. 
Galajda, a bal ke zes köl tõ szín re lép« 
cí mû köny vét az Eizenbergerhof Iro-
dal mi Ház ban...

A re gény az író nõ ma gyar szü lõ vá-
ro sá ba ve zet az 1933 és 1945 kö zöt ti 
idõ ben. Gaz dag rész le tes ség gel és 
ki fi no mult több han gú ság gal ecse te li 
egy csa lád kis vi lá gát egy kis vá ros-
ban, amely be el ke rül he tet le nül be tör 
a nagy vi lág, erõ szak kal és há bo rú val. 
A re gény kö zép pont já ban egy gyer-
mek áll, aki egy olyan tár sa da lom nor-
má in kí vül he lyez ke dik el, amely ben
már úgy is ré gen ki tört az em be rek 
köz ti há bo rú...

A »Galajdá«-ban szín pa di, epi kus 
és lí rai ré szek fo nód nak ös  sze egész-
 szé. A mo tí vu mok és a nyelv sok ré tû-
sé ge foly tán Maria Georg Hofmann 
re gé nye ko moly fel adat elé ál lít ja az 
ol va sót.”

Literatur und Kritik, 1997. no vem ber, 
Paul Yvon

A nor mák el uta sí tá sa – Maria 
Georg Hofmann nagy szín re lé pé se

„A tar ta lom jegy zék nek 446 ol dal-
ból kel le ne áll nia.

1938–1945, Gyõr. Egy csa lád a 
há bo rú ban és há bo rú a csa lád ban, 
mint a leg szebb bé ke idõk ben. Maria 
Georg Hofmann, a gyer mek Giorgio, 
a harc ról me sél. A harc ról az el len,
hogy nor mák so ka sá ga sze rint él jen. 
Iga zi bí ró sá gi ri port: egy cso dá la to san 
fo gya té kos, ár tat lan gyer mek ítélete a 
tör tén tek rõl, sze mé lyek rõl és azok ról,
akik eze ket ala kít ják.

Egy pél da: Giorgio gyer mek or vo-
sa meg tes te sí ti a zsi dó nyu gal mat, a 
zsi dó sut to gást, a zsi dó plety ká lást, 
a zsi dó szem re há nyást, a zsi dó gyû lö-
le tet, a zsi dó men tést, a zsi dó de por tá-
lást és az ál do za tok meg ve té sét. Az 
ál lo más hoz ve ze tõ ut cát, ame lyen a 
zsi dók né mán cso szog va von szol ták 
magukat, ké sõbb Már tí rok út já nak 
ne ve zik el; ko ráb ban va la mi szent 
volt a név adó.

Má sod szor, megint csak mint pél-
da: a ci gá nyok lop nak. A kis vá ros 
pe re mén, a ci gány te le pü lé sen lát hat-
juk, Hofmann tol lá ból, men  nyi re élet-
el le nes az, amit be lénk ne vel nek: aki 
nem eh hez tart ja ma gát, ki kö zö sí tik, 
ami a szo ci á lis ha lál lal egyen lõ. Aki 
vi szont iga zo dik hoz zá, biz to sab ban 
hal meg.

Vagy egy har ma dik pél da: a csa lá-
di ün ne pek és hit tan órák meg ját szott 
na i vi tá sa – A Jó is ten okos és per sze 
jó. Az em be ri élet kez de té re vi szont 
az ere den dõ bûnt te szi, te hát az el sõ
mon dat csak vagy ha zug ság, vagy 
hü lye ség le het, mert a gyer me kek ra di-
ká li san és jól gon dol koz nak.

A könyv min den ha tárt át lép, te hát
e re cen zió író já ét is.

A gyer me kek radikálisan és jól 
gon dol koz nak. Te hát a há bo rú min-
den gyer me ket meg lep, leg in kább 
per sze a csa lá don be lü li, had üze net 
nél kü li há bo rú. Giorgio ap ja öl dök lõ 
sza dis ta, ugyan ak kor gyen géd sze rel-
me se a ha lott gé pek nek, ame lye ket 
bel sõ hal lá sá val új élet re kelt. Az anya 
bol dog ta lan nõ, aki kí noz za fér jét. És 
mind ket ten kí noz zák a gyer me ket, a 
kis pi maszt.

A gyer me kek szem te le nek, mert 
egy sze rû en lát ják a dol go kat és esze-
rint re a gál nak is rá juk. Giorgio vé de-
ke zik a lét harc ban és a ne mek har cá-
ban, ahogy ké sõbb a fel nõtt Hofmann 
ír ja  köny vé ben.

…A ne mek sze re pe rá vi lá gít, mi ért 
nem en ge di ez a könyv, hogy a meg lé-
võ nor mák sze rint ítél jük meg. Ra di-
ká li san met szi át a cso mót: min den
nor mát el uta sít, mert min den nor ma 
életellenes…

Az író nõ két ség beesett bá tor sá ga 
a jö võ be mu tat: az éle tet csak a ha tár-
át lé pés te szi le he tõ vé az élet el le nes 
kö zeg ben; a bal ke zes ség nagy se gít-
ség eb ben a tü le ke dõ lé te zés ben, ha 
az em ber túl éli kö vet kez mé nye it: 
vi lá gos sá te szi azt az iz zó korzettet, 
ame lyet az át lag em ber a kü lön le ges 
ember szá má ra tart fenn.

Az ön élet rajz a fel nõtt bi zo nyí té ka 
[meg bi zo nyo so dá sa?] a gyer mek esz-
kö ze i vel. Nos, egy ilyen bor zal mas 
gye rek kor ál ta lá ban azt ered mé nye zi, 
hogy a gyer mek nem vá lik fel nõt té 
– és ha még is, ak kor nem em lék szik a 
gyermekkorra. Georg Maria Hofmann 
eb ben is el uta sí tot ta a nor mát. Ezért 
az tán köny ve nem ön élet rajz – ah hoz 
túl bá tor és túl vad, túl ren de zet len és 
la bi rint sze rû, gyer mek szem mel lát ta-
tott le írá sai túl sá go san élet hû ek.

Pataky Mik lós for dí tá sa

„Tudom, hogy
tudjátok”

(Deák Lász ló: Em lékkönny)

„Új ra s új ra fel dõl a mér leg” – ír ta
De ák Lász ló a kö zel év ti zed nyi hall-
ga tás után meg je lent foj ta tás cí mû 
vers kö tet ének cím adó ver sé ben, mely 
egy szer re szól a le foj tott ság élõ ha lott 
ál la po tá ról, il let ve az élet (s az élet mû)
foly ta tá sá ról. De bár mi lyen szé pen 
szól Orp he usz lant ján az új ra meg ta-
lált ének, nem szól hat más ról, mint a 
ki fosz tott ság tes ti-lel ki kín ja i ról. Leg-
fon to sabb szó la má ban ugyan ar ról, 
mint a köl tõ leg újabb, Em lék könny
cí mû vers kö te te, mely a foj ta tás iker-
köny vé nek tet szik. An nál is in kább, 
mert az új ver sek él mény gó ca vis  sza-
utal a ko ráb bi kö tet anya gá ra, ben ne 
az 1999. de cem ber 24–27-re, ahol a 
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köl tõ szív szo rí tó ob jek ti vi tás sal be szé-
li el min den bi zon  nyal leg na gyobb 
élet vál sá gát, fe le sé ge ha lá lá nak kö rül-
mé nye it: „Vé gül egy óri ás kór te rem 
fél ho mály ban, / sor ban a test nél kü li 
ko pár ágyak, / köz tük az egyet len
meg vet ve, ne ki.” Ez a ha lál ta pasz ta-
lat egy re mé lyebb re ágya zó dik az új 
kö tet ver se i ben, me lyek nek – alig ha
cso dál koz ha tunk ezen – „Más táv-
la tot ád a ha lál már”. Ez a Rad nó ti 
Mik lós tól vett mot tó a má so dik cik-
lus nyi tá nya ként fon tos vo nat ko zá si 
pon tot kí nál. Ta lán a leg fon to sab bat, 
jól le het a hat rész re ta golt, ró mai szá-
mok kal jel zett, mot tók kal tematizált 
cik lu sok lo gi ku san épül nek egy más-
ra. A Ka rin thy-mot tót: „Bol dog új 
évet kí vá nok! Agyõ!” 31 té te les, az 
op ti mis ta idé zet tel szem be me ne te lõ 
nap ló vers kö ve ti. A har ma dik cik lus 
mot tó ja (a má so di kat már em lí tet tem) 
Gombrowicz írá sát (Köl tõk el len) idé-
zi: „Köl tõ lé vén a Köl tõ nagy sá gát és 
fon tos sá gát ma gasz tal ja: nem csak a 
töb bi ek tõl vár ja el, hogy térd re hull-
ja nak elõt te, ha nem õ ma ga is térd re
hull ön ma ga elõtt. Nem mond ha tó-e 
el az ilyen em ber rõl, hogy túl nagy ter-
het vett a vál lá ra?” A ne gye dik cik lus 
egy fal fir kát he lyez a fi gye lem kö zép-
pont já ba: „Na gyon sze re tem a Rin gó
Bé kát”, míg az ötö dik a kép zõ mû vész 
és dzsessz ra jon gó köl tõ von zal ma i nak 
ál lít em lé ket, mi kor Szerb Já nost idé-
zi: „Lát já tok a sze mün ket? / és hall já-
tok a fü lün ket? / For gat já tok fe jün ket? 
/ és íz le li tek szán kat?” A mû vé sze tek 
egy más ba nyúj tó zá sá nak ezt a fel ve té-
sét Fellini Ró má já ból vett pár be széd 
kö ve ti: „– Hé, Pericle! – Mit akarsz 
Nino? – A seg git vi lá gítsd!”

A ko moly és ko mo lyan vett 
ko moly ta lan sá gok ból kön  nyen ki ta-
lál ha tó, hogy De ák Lász ló lí rá ja, 
mely re in du lá sa ide jén a be atnem ze-
dék lá za dá sa ugyan úgy ha tott, mint 
a Pá rizst meg járt Pa rancs Já nos er köl-
csi ko moly sá ga, vagy ép pen Kálnoky 
Lász ló élet böl cses sé ge, ki fi no mult for-
ma kul tú rá ja, olyan köl tõ, aki jó mér-
ték kel mér. Ver se i nek elõz mé nye a 
ta pasz ta lat. Köl té sze té nek hi te les sé ge 
ab ban van, hogy té má it – a be at-lí rát 
elem zõ Jánosy Ist ván szó hasz ná la tá-
val – szin te a „flasz ter rõl ka par ta fel”. 
A köl tõ va ló sá go san vagy gon do lat-
ban (a gon do lat is va ló ság!) meg élt 
és meg szen ve dett élet ta pasz ta la ta it 
tár ja elénk. Spe ku lá ció he lyett az 
ön élet rajz fo na lán füg gõ té nye ket, 
a té nyek nyo má ban já ró gon do la ti-
ér zel mi fel is me ré se ket, s ami en nél
több, mert az él mény köl té szet le he tõ-
sé ge it meg ha lad ja, az élet stra té gi ák 
kü lön bö zõ sé gé nek sze mé lyi sé günk be 
kó dolt rejt vé nyét. A vá zolt köl tõi cél, 
amit ter mé sze te sen nem le het ke res ni, 
hi szen Weöres Sán dor tól is tud juk, 
a cél ta lál ja meg a köl tõt, nem egy-
csapásra va ló sult meg. Kel lett hoz zá
az al ka ti meg fe le lés. De ák Lász ló 
ka ma szos kí ván csi sá ga és el len pont-

ként a lel ki érett ség. Íme a két erõ: a
haj tó és a fé ke zõ, mely a ver sek szó la-
ma i ban több nyi re együtt je lent ke zik. 
Töb bek közt úgy, hogy a köl tõ ta nul-
sá go kat von le, ref lek tál a meg idé zett 
élet ka land ra. Szentenciózus ta ná csai, 
Shakes peare nyel vét (és a mo dern
an gol lí ra Shakes peare -ig vis  sza-
nyú ló klasz  szi cis ta for du la tát) idé zõ 
fi lo zo fi kus meg ál la pí tá sai a „lim-
lom” élet kis sze rû sé gét üt köz te tik a 
fen sé ges sel. A hang súly az új kö tet
ver se i ben az em lé ke zé sen van. De ák 
mo dern em lék köny vet ír, amely nek 
lap ja i ra lát ha tat lan s né ha szin te már 
lát ha tó „em lék kön  nyek” hull nak. A 
vers en nek nyo mán mint köl tõi anam-
né zis, flasz ter me se, a lé te zés csap dá it 
fel tá ró pél dá zat, iró ni á val fû sze re zett 
anek do ta ke rül elénk. Mind ez zel 
együtt bár mennyi re kö zel ke rül a con-
fessional poetry el ve i hez, ön pusz tí tó 
igaz mon dá sá hoz, so ha sem an  nyi ra, 
hogy a klinikum öve ze te i ben vagy a 
na tu ra liz mus bugy ra i ban kös sön ki. 
A spleen és a ke se rû ség köd ru há it a 
leg sö té tebb pil la na tok ban is át jár ja az 
élet sze re tet gya kor ta iro ni kus for má-
ban meg nyil vá nu ló, va ló já ban még is 
ko mo lyan vett ide á ja.

Mind ez ki ol vas ha tó a kö tet nyi tó, 
Kálnoky Lász ló nak aján lott vers fü zér-
bõl, a Nap ló ból, amit a köl tõ a ben ne
le ját szó dó fo lya ma tok szon dá zá sá ra 
hasz nál. Nem egy sze rû en az élet tör-
té nés iz gat ja ez út tal sem, ha nem a 
ref le xió, az ap ró-csep rõ té nyek mo za-
ik já ból ki rak ha tó élet ta nul ság. Va jon 
szem be sze gez he tõ-e bár mi a mu lan dó-
ság gal? Mi ér a mû vé szet ere je? Mit 
mond Kosz to lá nyi, Krúdy, Tersánszky 
élet pél dá ja? Mit ér a tisz tes ség? A 
ge ne rá ci ók fel hal mo zott tu dá sa? Drá-
mai kér dé sek ezek, me lyek ha nem is 
így, ilyen csu pa szon, de sor ra-rend re 
elõ ke rül nek. Hogy mi képp, ar ra jó pél-
da a Kálnoky Lász lót meg idé zõ nap-
ló vers. Így in dul: „Ko por sók kö zött 
tán to rog va, a föld re zu ha nok fél ré sze-
gen / ol va som ámul tan a va kí tón éles 
fé nyû val lo más ban. / Év ti ze dek kel 
ez elõtt ír tad, én most, fo lya ma to san 
élem”. A vers a Kálnoky Lász ló-idé ze-
tek kö zé he lye zi el a köl tõ ér tel me zõ 
gon do la ta it. Ott lép túl az el mú lá son, 
ahol „La ci bá csi” az írás ve ze té kén át 
üzen a ha lál ból, vagy nem is üzen, de 
éle té nek pél dá já val szol gál: „Fö lös 
ön vád he lyett tud tál mo so lyog ni, sõt 
ví gan ne vet ni / di csõ sé ges gyar ló sá-
go don, hi bá i don és bot lá sa i don / de 
bizto san tud va le fog lalt he lyedet a 
Par nas  szu son. / És tud ván tud tad, 
nem le het bár mit ten ni, ha rá csol ni, 
/ ha zu doz ni, elõ nyö ket ki csi kar ni, 
fél kéz kal már nak len ni, / hogy a gé ni-
usz elõtt nem szé gyen le vett ka lap pal 
állani…” A vers nem egy sze rû em lé-
ke zés, ha nem az élet mér leg el ké szí-
té sé nek fon tos ada lé ka, amely az 
el ve szett em ber sé get per li vis  sza az 
er köl csi ér té kek bõl ki vet kõ zött vi lág-
for ga tag ba. Célt ad, jól le het, mint az 

ugyan csak Kálnokyt idé zõ
zárósor mond ja: „be mocs-
ko lódsz mint min den em ber 
a ha lá los ágyon”. De ák 
Lász ló in nen, az okos 
em be ri mér ce ke re sé se 
köz ben jut el (nem elõ ször, 
élet mû vé ben im már töb bed szer re) 
az éle tet kor mány zó Ab szo lú tu mig 
(Napló/29). Mo dern zsol tá rá nak zá rá-
sa az ir ra ci o na li tást meg ha la dó bi za-
lom val lo má sa:

Óh, Is ten! Adj még idõt ne kem,
még bõ ven van dol gom, ten ni va lóm,
és csak én te he tem meg, más nem.
Tu dom gyar ló, száz szor bû nös va gyok
és csak sem mi az, amit ha szá mí tok.
Adj kér lek ár vád nak kis út ra va lót,
simísd bá na tom ra ha tal mas te nye red.
A kö vet ke zõ cik lu sok ban a vesz te-

ség epi cent ru má ba ju tunk, mely vég-
sõ so ron az élet alap ve tõ kér dé se it 
te szi fel és nem mel lé ke sen vá la szo-
kat fo gal maz: „Le gyint és be zár sem-
mi kö rünk be / a nagy ren de zõ va rázs-
vesz sze je, / ahogy öröm re és kín ra 
ítél.” (Hos  szú kér dés, rö vid vá lasz).
A hely zet ér tel me zé sé be be le fér a 
gyász ko moly sá gát ol dó csú fon dá ro-
san szo mo rú gri masz is: „Gyá szom
le telt, hol a szesz? / Fü lem meg csal,
csúf fá tesz. / Gyu la jön a tör köl  lyel. 
/ Em lék kon dul em lék hez” (Kí nai fer-
dí tés). A fin tor, mint az élet el vi se lé-
sé nek esz kö ze, nem ve szett ki De ák
Lász ló köl té sze té bõl, ha bár a kö tet 
leg fõbb szó la ma a ko moly ság. Ami 
ko ráb ban szentenciózus jótanác-
sként, a fe let tes én hang ja ként szó lalt 
meg fi no man el ide ge nít ve az ere de ti 
tör té nés tõl, az most a sze mé lyi ség 
mé lyé rõl, mint bel sõ vé élt tu dás 
fo gal ma zó dik meg. Pél dá ul így: 
„Mert az idõ mit el ve szejt: ada tol ja. 
/ A jö võ nek elé be szór ja, / bo goz zon 
ki be lõ le va la mit” (Min den el ve szet-
tek). Más kor így: „Igen, mú ló tény 
ölel s ölel jük egy re, / míg el bor za-
dunk, sza kad be lõ lünk a sár, / nem 
lesz az kép, ami re vir ra dunk, / vi har-
zó fol tok ban meg an  nyi édes nyár / és 
kapumélyen moc ca nó pu ha keb lek” 
(Fáj da lom). Ha ös  sze vet jük a fen ti
idé ze te ket a ko ráb bi ak kal, ak kor nyil-
ván va ló vá vá lik, hogy De ák Lász ló
új ra meg új ra az el mú lást ér tel me zi, 
drá mai töp ren gé se i nek ad han got.
Mind ez zel együtt sem vá lik el vont tá 
ez a lí ra, még pe dig azért nem, mert 
a vá ro si lét tár gyai, élethelyzetei 
na gyon is élet sza gú kö zeg be ránt ják 
az ol va sót. Ilye nek be: „sur ro gó la pát-
hang a fény lõ fa gyon, / haj na li, dé li, 
es ti kon cert kí vül az ablakon…” (Idõ-
vál to zás), vagy: „El gán csol a lép csõ,
fe jed nek ront a ke rí tés / És már 
he versz is, mint a rongy / A gö dör
pe re mén:” (Tes ti baj).

A gyász – nagy iro dal ma van 
en nek – nem csak a gyász ról szól, az 
ittmaradó és az el tá vo zott kö zöt ti kap-
cso lat ról, nem csak a hi ány ról, mint 
foly to nos fan tom fáj da lom ról, ha nem 
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sze mé lyes ha lá lunk ról, a 
má sok ha lá lá ba cso ma golt 
vég zet rõl. De ák Lász ló 
köny vé ben a vesz te ség 
epi cent ru má tól tá vo lod va 
a gyász, mint em lé ke zés, 
mint az élet ese mé nyek 

átértekelése vá lik fon tos sá. A Ta kart 
tü kör ben meg írt élet drá ma a ki üre-
se dés, a ki fosz tott ság („Gub basz tás, 
ásí to zás, szá raz ság, / a lehetetlen 
kí sér le te. / Mo tyo gás a sö tét koc ká-
ba, hol nem ver des már az ün ne pelt”) 
stá ci ó in ke resz tül vá lik a köl tõ vi lág-
ké p ét is érin tõ szen ve dés tör té net té, 
amely vég sõ so ron az élet át ér tel me-
zé sé be tor kol lik. Az Arkánum blues-
ban így: „Mert min den kit a fé le lem 
csi nál, / csi szol kész re, ma gá nak 
vesz té re.” Az élet és a lét em lék köny-
vé be írt fel jegy zés ben az én azo no sul 
a fe let tes én élet tan ácsa i val. A köl tõ 
sa ját bol dog ság ku ta tá sa i nak sum má-
ját köz li. A sze mér me sen rej tõ zõ 
bol dog ság vágy, amit idõ rõl–idõ re a 
ro man ti ka cím ké jé vel il let nek, va ló-
já ban a lé lek õs tu laj don sá ga. De ák 
Lász ló ver se i ben az élet mé lyebb
meg ér té sét szol gál ja. Azért idé zi 
meg Kellér An dort, hogy se gít sé-
gé vel el ûz ze „a meg szo kás, a rossz 
ru tin, fá sult ság bor zal mát, sod rás ba 
hoz za a na pi érint ke zé sek szo kott, 
ha mu szín tor la sza it” (Az élet édes 
tar ka sá ga).

Az em lék idé zés nek a kö tet pró za-
ver se i ben él te tõ ha tal ma van. A kép-
zõ mû vész-köl tõ, aki nek fest mé nye 
lát ha tó a kö tet bo rí tó ján és raj zai a 
kö tet ben, szin te ér zé ki gyö nyö rû-
sé gét le li az üres pa pír di csé re té-
ben. Pa pír cí mû pró za ver se fon tos 
meg ál la pí tás sal in dul: „Szen  nyez ni 
szü let tünk a mez te lent”. Il lú zió és 
il lú zió vesz tés egyet len mon dat ban. 
S a foly ta tás, a ki fej tés: „Va dul tan 
té páz zuk, kar col juk, kor moz zuk 
a põ re sí kot, je lek kel és áb rák kal 
ró juk te le, mint ha bi zony jot tá nyit 
ad hat nánk a tisz ta szûz höz, oda fûz-
het nénk ma gun kat va kí tó ta lá nya 
szí né re, ér tel met ad va a ti tok za tos 
igé nek. Lám, az ön hitt ség em be re. 
Üzen ni kí ván a semmibe…” Éle tünk-
nek ez a faj ta ér tel me zé se, vi szo nyí tá-
sa a vá gyott ide ák hoz iga zi val lo más, 
mely szö ges el len tét ben áll ko runk
mû vész akar no ka i nak vi lág lá tá sá val, 
akik a techné bû vö le té ben él nek s 
el fe led kez nek a leg fon to sabb ról, a 
lé te zés õsi anya nyel vé rõl, az alá zat-
ról, mely az iga zi, a lel ki meg ér tés 
alap ja. De ák a papír-ról szól va, mint 
az idé zet bõl ki tû nik, nem egy sze rû en 
a mû vész ér zé ki gyö nyö rû sé gét ír ta 
le, amit sem mi képp sem értékelnék 
le, ha nem vi lág kép ének meg ér té sé-
hez ad tám pon to kat. Vég sõ so ron 
el vesz tett ál mai éde nét ke re si, amely 
bi zo nyos el ága zá sa i val (ver sek egész 
so rá ban) a fes té szet és dzsessz nagy 
pil la na ta it idé zi (Arp, Pollock, Miles 
+ Chat). Az em lék idé zés szer tar tá sa 

köz ben – ve gyük alá fes tõ ze né nek 
az el nyúj tott trom bi ta szó lók ból ki hall-
ha tó ér zel me ket – a köl tõ, a té koz ló 
fiú, mint egyik vers cí me mond ja, A
nemlétezõ ott hont ke re si, az el múl-
tat, mely egy re job ban ha son lít az 
el ve szett éden re. An nál in kább, mert 
„nem hi het jük már, hogy mind ezt 
foly tat ni / ké pe sek va gyunk, és azt 
sem, hogy be érik egy szer, / ami ért
el hagy tuk a meg szo kott öreg kü szö-
böt. / Fe ke te bá rá nyok, té koz ló fi úk, 
raj za nánk mi még / az ün nep lõ asz tal 
kö rül, szor go san fel hord va mind, / 
ré gi tá nyért, tá lat, ka na lat, vil lát és 
tom pa élû ké se ket, / ha vis  sza fo gad na 
ben nün ket a haj da ni ház.”

A za bo lát lan if jú ság nap ja it idé zõ 
em lé kek (Az év leg szebb nap ja, Nap 
ut ca, Há zi bu lik) vi tá lis erõ ket sza ba dí-
ta nak fel. A köl tõ, mi köz ben bir tok ba 
ve szi múlt ját, az éle tet ron cso ló erõk-
nek mond ne met. Az em lé ke zés ben a 
sze mé lyi ség múlt ja és je le ne tör vény-
sze rû en ös  sze ér. Ily mó don fény de rül 
az el folyt idõ ben le zaj lott fo lya ma tok 
iga zi, a tör té nés pillanatában még 
rej tõ zõ je len té sé re. De ák Lász ló ezt 
a rej tett ér tel met fa csar ja ki az el kö ve-
sült té nyek bõl, ezt fe de zi fel ver sek be 
min tá zott fi gu rá i ban (Öcsi bá csi).
Hogy ez men  nyi re tu da to san tör té nik, 
ar ra jó pél da a kö tet zá ró Em lék könny,
mely az em lé ke zés örök je le né be 
he lye zi a múlt élet ké pe it:

Ha lap ja i mat ki te rí tem,
az asz ta lon meg in dul az élet.
Lópaták csat tog nak a macs ka kö vön,
üvölt ve sze me tel a ház mes ter,
és át cso szog az ud va ron a ha lott nagy-
ma ma.
Nyár van, öt óra. Vé get ért a gyors 
zá por.
Az idé zet egy ti pi kus pes ti bér ház 

éle té nek hét köz nap ja it fes ti: „Süt 
a nap már a nagy be fõt tes üve gek-
re, / dol go zik benn a rumosmeggy, 
kovászosuborka, / és egy as  szony 
öl ben hoz za a pad lás ról / meg szá ra-
dott fe hér ne mû it, le pe dõ it. / Most zár 
a ma gán óvo da az elsõn…” A köz lés
hi te les sé gét a részletgazdag áb rá zo lás-
nak kö szön he ti. An nak, hogy a fel idé-
zett élet hely ze tek, ri tu á li san is mé telt 
moz du la tok mo za ik já ból egy faj ta 
élet for ma raj zo ló dik ki. Ez az ob jek-
tív meg kö ze lí tés ott vált szub jek tív re, 
hogy az ul ti zó srá cok egyi ke a köl tõ
ka masz ko ri én je. Ha csak en  nyi len ne
a vers, az se len ne akár mi. Ám en nél
jó val több. Még pe dig az ál tal, mert 
az em lé ke zõ én (a vers in dí tás ból ez 
egy ér tel mû en ki tû nik) a meg idé zett 
élet moz za na tok ra, mint kár tya lap ok ra 
te kint, ami ket az élet oszt. A lap ja-
it ki te rí tõ köl tõ en nek meg fe le lõ en 
va la mi fé le élet mér le get ké szít. Ez a 
drá mai több let – alig ha kell ma gya ráz-
nom – rej té lye sen meg eme li a ver set.

De ák Lász ló köl tõi élet mû ve – leg-
újabb vers kö tet ének ta nú sá ga sze rint 
is – a mai ma gyar lí ra je len tõs ér té ke. 
Stí lu sá nak kö vet ke ze tes életközeli-

sége fon tos fel is me ré se ket, fi lo zó fi ai 
mély sé ge ket ta kar. Köl té sze te a bo nyo-
lul tat, Ne mes Nagy Ág nest idéz ve „a 
ne he zen mond ha tót” kön  nye dén ad ja 
elõ, mint egy tánc ta nár a tan gó lé pé-
se it. Ez a faj ta hi te les ség, alig ha kell 
ezt kü lön bi zony gat nom, érez he tõ en 
hoz zá já rult a köl tõ sze rep hez fû zõ dõ 
szte re o tí pi ák át ala ku lá sá hoz.

(Nap Ki adó, 2006)
Baán Ti bor

Zalán dün nyög
(Zalán Ti bor:

dünnyögés, fél hangokra)

Za lán Ti bor újabb ver ses köny vé-
vel, a dün  nyö gés, fél hang ok ra cí mû 
kö te té vel rend kí vül me rész és iz gal-
mas kí sér le te i nek ered mé nye it oszt-
ja meg ve lünk. A Za lán-lí rá ra egyéb-
ként is jel lem zõ na gyon ko moly fer-
dí tés, más hogy-ol va sás ered mé nye i-
nek pre zen tá lá sá val eled dig is ta lál-
koz hat tunk. 

Köz is mert iro da lom tör té ne ti tény, 
hogy az in du ló, pá lya kez dõ Za lán 
egyik ta pint ha tó üt kö zé si pont ja 
Jó zsef At ti la lí rai tel je sít mé nyé nek 
foly ta tá sa/nem foly ta tá sa volt. Ál ta-
lá no sab ban fel fog va, bár ki nek, aki a 
20. szá za di ma gyar lí ra ta nul má nyo-
zá sá ra, foly ta tá sá ra, vizs gá la tá ra ad ja 
a fe jét, ki ke rül he tet len szö veg hal mazt 
je lent a Jó zsef At ti la-élet mû. Mind ez 
mi ni má li san azt je len ti, hogy ol va sa ta-
ink, ta pasz ta la ta ink idõ rõl idõ re, ki ke-
rül he tet le nül ta lál koz nak Jó zsef At ti la 
szö ve ge i vel; üt köz nek, egyez nek, 
el tér nek azok tól. Meg kép zõ dik te hát 
egy olyan kont raszt ív vi szo nyu lá si 
mód, ami nek üt kö zõ te ré ben ép pen a 
köl tõi szö ve gek, azok alap ve tõ en dia-
logikus ter mé sze tû ta lál ko zá sa áll.

Ar ra, hogy az egyes ol va sa tok 
azu tán mi lyen irány ban re a li zá lód-
nak, elég gé szél sõ sé ges va ri á ci ó kat 
lát hat tunk és lát ha tunk. A foly ta tás 
igé nyé nek meg va ló sí tá si kí sér le te i vel 
épp úgy ta lál koz ha tunk, mint az epi-
go nok ha dá val, nem be szél ve ar ról a 
tö rek vés rõl, ami a Jó zsef Attila-i örök-
ség tõl va ló meg/el/felszabadulást tû zi
ki az ér vé nyes po é ti kai el já rás mó dok 
do mi náns, ér vé nyes at ti tûd jé vé. 

A má sik le het sé ges kö ze lí tés mód a 
Jó zsef At ti la-szö ve gek intertextuális 
vo nat ko zá si rend sze ré ben ke re sen dõ. 
Ar ra gon do lok, hogy a szö ve gek ter-
mé sze tük bõl fa ka dó an ren del kez nek 
egy olyan as  szo ci a tív el já rás mód le he-
tõ sé gé vel, ami nek mû kö dé sét ki ik tat-
nunk épp úgy le het, mint erõ sí te nünk. 
S ek kor még nem is be szél tünk az 
úgy ne ve zett nagy ver sek szim bo li ká-
já ról, ol vas ha tó sá guk nyil ván va ló an 
kor lá to zott le he tõ sé ge i rõl. Úgy lá tom,
hogy – és nem csak Jó zsef At ti la ese-
té ben – az erõ sen ka no ni zált szer zõk 
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élet mû vön be lü li, cent rá lis al ko tá sai 
ész re vét len fo lya ma tok ál tal ol vas ha-
tat lan ná vál nak, hi szen a ve lük szem-
ben meg kép zõ dõ elváráshorizontok 
gya kor la ti lag ik tat ják ki bár mi fé le 
ér de mi ol va sás le he tõ ségét, vég sõ 
so ron az ér te lem kép zést. Jól kö rül ír ha-
tó, ta pint ha tó, hogy bi zo nyos szö ve gek 
ese té ben mit és ho gyan kell ér te nünk 
(vö. az er re irá nyu ló, na gyon erõ tel jes 
gesz tu so kat fel vo nul ta tó kanonizációs 
te vé keny ség, a ká non és in téz mény 
vo nat ko zá sá ban [is ko lai ok ta tás], vagy 
a Jó zsef At ti la-kul tusz ilye tén ha tás-
me cha niz mu sa i), az az ol va sás he lyett 
a kul tusz bi zo nyos ré sze i nek, il le tõ leg 
a Jó zsef At ti la-to po szok ér vény be 
lé pé sé vel a sa ját ér te lem kép zé sé nek 
igé nye fe les le ges sé vá lik, ki ik ta tó dik.

Za lán Ti bor köny ve azért fi gye lem-
re  mél tó vál lal ko zás, mert több vi szo-
nyu lá si rend szert al kal maz egy szer re, 
az az Za lán tel je sen tisz tá ban van a 
fent mon dot tak kal. Az vi lá gos, hogy 
a lí rai tra dí ci ó hoz, a má ra klas  szi kus-
sá lett szö ve gek hez több irány ból 
kö ze lí tett. Az egyik ér vé nyes el já rás-
mód a mo dern köl té sze ti pa ra dig ma 
ér vé nye sí té se volt; ez úgy vi szo nyul 
a tra dí ci ó hoz, hogy fel hasz nál ja azt. 
A tra di ci o ná lis kom po nen se ket új tar-
tal mak kal ve gyí ti, s egy ál lan dó sí tott 
je len be eme li azo kat. Ez ese tünk ben a 
fel idé zés és meg tar tás mel lett min dig 
szá mol az új mû al ko tás meg al ko tá sá-
nak fel tét len igé nyé vel. 

A má sik a már em lí tett topikus 
kép zõd mé nyek re ját szik rá. Ez in kább
posztmodernitást fel té te le zõ gesz tus. 
A har ma dik, s egy ben leg fon to sabb 
azon ban még is csak Za lán egye di ol va-
sa tá ban ke re sen dõ. Meg gyõ zõ dé sünk 
egy re erõ sö dik, hogy Za lán ol vas sa, 
új ra ol vas sa Jó zsef At ti lát, s eb bõl 
egyé ni ta pasz ta la ta it ké pe zi meg. Egy 
he lyütt, ha úgy tet szik, ek lek ti ku san 
kell te hát lát nunk a fen ti po é ti kai ten-
den ci ák, at ti tû dök ér vé nye sí té sét. Egy-
szer re hoz za hely zet be a szö ve ge ket, 
hogy az tán meg kép zõd jék be lõ le va la-
mi új. Fel füg geszt, ki je löl, meg erõ sít, 
ér vény te le nít.

Fi gye lem re  mél tó, hogy az idé zett
pas  szu sok a szó kap cso lat tól a so rig, 
sor tö re dé kig ter jed nek. (Ez is jel zi,
hogy mi lyen erõs az as  szo ci á ci ós 
me zõ, ami vel Za lán üt kö zik.) Lát-
szó lag egy sze rû en tá jé ko zód ha tunk; 
a fél hang ok lesz nek a konnotatív 
pasz  szu sok, a  fe ke té vel sze det tek 
pe dig a Za lán ál tal tett ref le xi ók, 
ki egé szí té sek. Fi gyel nünk kell azon-
ban: Za lán több he lyütt ma gukhoz a 
fél hang ok hoz is hoz zá nyúl; nem pon-
to san idéz, sõt, át ír, for dít vagy fer dít,
mi kor hogy. A fél hang ok ter mé sze té-
hez hoz zá  tar to zik te hát egy ér té ke lõ 
te vé keny ség, amely a zaláni ref lex ív 
te vé keny ség ered mé nye. Az az, a 
Jó zsef At ti la-szö ve gek már hely zet be 
ke rü lé sük elõtt át es nek egy ér té ke lõ 
el já rá son. Eh hez kap cso lód nak a düny-
 nyö gõ ré szek, ame lyek a fel idé zett sza-

ka szo kat, tö re dé ke ket mint egy út jel zõ-
ül hasz nál ják. Za lán nagy ener gi á kat 
moz gó sít a szö ve gek ak tu a li zá lá sá ra 
is; mint ha eg zisz ten ci á lis ki hí vás ként 
ér tel mez né azo kat, igyek szik üt köz tet-
ni sa ját eg zisz ten ci á já val:

„Íme hát nem – de szép a tél is – 
lel tem Kö té len vég te len vé gig
Zu han nék emel sú lyos szár nyam
ir gal mas õzek néz nek utá nam”

A fel idé zett Jó zsef At ti la-vers 
át lé nye gül, a zaláni ver zió nem 
leltem-je alap ve tõ en mást je lent, mint 
az el len pon to zott ként fel vo nul ta tott 
intertextus. Nem el sõ sor ban Jó zsef 
At ti la gesz tu sa it kell te hát fi gyel nünk, 
ha nem Zalánt, aki a tö re dé kek bõl egé-
szet al kot.

A lí rai én lí rai te vi szony la tát is 
ér de mes na gyí tó alá ven ni. Nem 
egy ér tel mû ugyan is, hogy a ver sek
ön meg szó lí tó ak-e, vagy a lí rai te fel té-
te le zett po zí ci ó ja mö gött J. A. alak ja 
sej lik fel. Oly bá tû nik, is is. A ti zen-
há rom, szá mok kal jel zett cik lus ban 
etû dön ként kell meg vizs gál ni, hogy 
a fen ti pozicionáltság ép pen mely 
va ri án sá val ta lál ko zunk. A vers for ma 
so sem ha lad ja meg a hat sort, alap ve-
tõ en két do mi náns for ma vál ta ko zik: a 
négy so ros és a hat so ros, utób bi négy 
sor és két sor kom bi ná ci ó ja. 

A ver se ket ol vas va le he tet len lesz 
bár mi fé le kro no ló gi ai ren det fel fe-
dez nünk. Za lán kon cep ci ó ja, hogy 
az egész el já rás mó dot ma gát mu tat ja 
fel, cik lu sok ra ta go lá suk mö gött fel-
fe dez he tünk azért hal vány te ma ti kai 
motivikusságot, ám ak kor se té ve-
dünk na gyot, ha egyet len, ré szek re 
ta golt hos  szú vers ként aposzt ro fál juk 
a kö te tet.

A ver sek te hát Za lán alap ve tõ en tra-
gi kus hangoltságú, szo ron gó köl té sze ti 
at ti tûd jé hez kap csol ha tók. A vá lasz tott 
pas  szu sok szó sze rinti idé ze te ket, de 
sza bad át ira to kat is tar tal maz nak. A 
ver sek ha tá su kat az ál tal fej tik, fejt he-
tik ki, hogy Za lán lí rai én je ér vé nye sí ti 
õket. Nem pusz ta hoz zá ren de lés ez, 
ha nem va la mi nek az át for má lá sa; a köl-
té sze ti ta pasz ta lat vizs gá la ta, két köl tõ
ho ri zont ja i nak ve gyí té se. Más kér dés, 
hogy do mi náns sá a Za lán-at ti tûd 
vá lik, az az a fél hang ok va ló ban azok, 
s a dün  nyö gés az iga zo dás–tá vo lo dás 
op po zí ci ó val ír ha tó le leg pon to sab ban, 
egy szó val: át lé nye gí tés.

Azt is jó lesz rög zí te ni, hogy Za lán
ko ránt sem ír ta új ra Jó zsef At ti lát. 
Mi ni má li san új ra ol vas ta, új ra él te, s 
a vers min den ko ri je lenide jé ben új ra-
ér té kel te azt a vi szo nyu lá si hal mazt, 
ami lé nye gét te kint ve Za lán Jó zsef 
At ti la-ké pé nek új ra re a li zá lá sa, fi zi kai 
va ló já ban pe dig egy kö tet nyi, iz gal-
mas, fi gyel mes ol va sás ra kész te tõ 
vers.

(Kor társ Ki adó, 2006)
Sü tõ Csa ba And rás

„visszafojtott
várakozással”

(Szakács Esz ter: Saudade)

Van Kosz to lá nyi nak egy szi ká-
ran ben sõ sé ges élet ér zés-ver se (Ha
negyvenéves…), amely az il lú zió vesz-
tett lét böl cse le ti be érés, a nyo masz tó 
sem mi-ér zet õszin te és dísz te len meg-
nyi lat ko zá sa. Sok szor mo tosz kált ben-
nem ez a szö veg hát tér gon do lat ként 
Sza kács Esz ter ötö dik ver ses kö tet é-
nek ol va sá sa köz ben, hi szen a ke let-
ke zé sé hez kö tõ dõ élet hely zet alap ve-
tõ en ha son ló, s ezt né hány szer zõi
uta lás meg is erõ sí ti (l. Théra – 3. 
rész, Saudade – 3. rész, Fé reg lyuk, 
fény év). Az Év szak vál tó cí mû vers-
re is hi vat koz hat nék, mint egy poszt 
Sza bó Lõrinc-i kü lön bé ke-gon do lat, 
hig gadt ön szem lé lés pár hu za má ra, 
de fon tos kü lönb ség, hogy a mind-
két elõz mény vers re jel lem zõ nyu gal-
mi ál la pot sta ti kus fe szült sé ge it vib-
rá lób ban, szem lé le te seb ben bont ja 
ki itt Sza kács Esz ter köl té sze te, s ez 
– az al ka ti kü lönb sé gek meg lé tén túl 
– nyil ván azt is mu tat ja, hogy nagy já-
ból 80 év múl tán, bo nyo lul tabb vi lág-
ban ös  sze tet teb bek, el lent mon dá so sab-
bak ta pasz ta la ta ink is, re ak ci ó ink is, 
ön- és vi lág ér té sünk is. Itt van mind-
járt pél dá nak az a ket tõs ség, hogy a 
kö tet ele jén köl tõnk né mi ön iró ni á val 
ár nyal va ír ja kö rül a pas  szív lét szem-
lé lés prog ram sze rû, ak tu á lis szi tu ált-
sá gát („Vet tem egy há ti zsá kot is a fel-
irat mi att: Adventurer, / most meg a 
sa ját sza va im ra se va gyok kí ván csi, / 
lus tán és min den ér tel met nél kü löz ve 
bo lyon ga nak ben nem. // Ki szá rít ez a 
föld, ahogy õt az el nem il la nó nap sü-
tés. / Nem vá gyom már más ra, csak 
er re az egyet len pil la nat ra”), a ké sõb-
bi ek ben pe dig szám ta lan uta lást ta lá-
lunk kí ván sá gok, vá gyak éb re dé sé-
re, az úton-lét, a ke re sés vers hely ze-
te i re. Va ló szí nû, hogy pas  szi vi tás nak 
és ins pi rált ság nak ez a né mi leg pa ra-
dox lel ki-ér zel mi ös  sze tett sé ge ösz tö-
nöz te a cím adó alap mo tí vum, a sau-
dade kö zép pont ba ál lí tá sát, s ez te szi
hi te les sé és szer ves sé a ko ráb bi kö te-
tek bõl át örö kí tett paradoxitást a kép- 
és szó kap cso lás te rén is.

Ese tünk ben a por tu gál fra ze o ló gi-
á ból köl csön zött kulcs szó te hát egy-
részt a sze mé lyes lel ki ál la pot ki fe je-
zõ je, más részt egy archetipikus al ka-
ti vo ná sa is ko runk il lú zió vesz tett 
rezignáltságában is re mény ke re sõ 
em be ré nek. E ka rak ter jegy idõ fe let-
ti sé gét szé pen iga zol ja, hogy az ógö-
rög kul tú rát idé zõ szá mos sze rep vers 
is hi te les te re pé vé vá lik a lí rai én meg-
nyil vá nu lá sá nak. Sza kács Esz ter ver-
se i nek szim bó lum- és mo tí vum kin-
cse kez det tõl fog va je len tõs mér ték-
ben épül mi to ló gi ai ala pok ra. A mos-
ta ni kö tet jól is mert és ke vés bé is mert 
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mi ti kus tör té ne tek re, fi gu-
rák ra egy aránt hi vat ko zik, 
de mind egyik eset ben füg-
get len, egye di to po ló gi ai 
kon tex tus ba tör té nõ he lye-
zés sel. A már ko ráb ban is 
fel hasz nált kulcs ki fe je zé-

sek, szim bó lu mok ak tu á lis ér vé nyes-
sé gét a szer zõi szem lé let mód árnya-
latokbeli gaz da go dá sa, en nek nyo-
mán pe dig a mo tí vu mok je len tés bõ-
vü lé se, -módosulása ered mé nye zi. A 
mí to szok hoz va ló vi szony ese ti ös  sze-
tett sé gét ér de ke sen szem lél te ti az ant-
ro po mor fi zá lás és a mi ti kus ih let gya-
ko ri sá gán (sõt: a mí to szok tól dúlt sá-
gon – l.: Ge ne zis) túl az iro ni zá lás ba 
haj ló demitizáló-deszakralizáló szán-
dék to vább élé se is (üres egek több-
szö ri em lí té se, is te nek ne ve mint pos-
ta lá da-fel irat vagy ás vány víz már ka; l. 
még: „Mí to szo kat kí vá nok, / de be kell 
ér nem  kecs ke bo gyó és cit rom fû il la-
tá val”, „az égen hol kométarajok, hol 
mû hol dak su han tak át (…) Ki csit néz-
tük, az tán ha za in dul tunk krumplin-
yomdát és ha lot ti masz ko kat ké szí te-
ni”). A mi ti kus mo tí vu mok kal át szõtt-
ség mo ti vá ci ó já hoz tar to zik itt még 
az el sõ két vers cso port te ma ti kus 
kö tõ dé se a gö rög szi ge te ken le zaj lott 
nya ra lás hoz-el vo nu lás hoz, mely nek 
ugyan úgy funk ci ó ja a ko ráb bi Sza-
kács-kö te tek bõl is jól is mert énkere-
sés és a lét böl cse le ti el mé lye dés. (A 
ré gi köl tõk kel va ló pár hu zam mel lé 
most kor tár si ha son ló sá go kat so rol ha-
tunk Za lán Ti bor Kopszohiladészi elé-
gi á i nak vagy Jász At ti la Mi ért Szi cí lia 
cí mû köny vé nek em lí té sé vel.)

A szi ge tek, a szi ge ten-lét zár tabb 
vi lá ga, a hely hez-pil la nat hoz kö tött-
ség egy aránt va ló szí nû sí ti az ön azo-
nos ság-prob le ma ti ka gya ko ri és kon-
cent rált je lent ke zé sét, az idõ él mény 
tel je sebb és in ten zí vebb meg élt sé gét, 
az idõ szem lé let bel ter je sebb mi vol-
tát, de ugyan ak kor az el vá gyó dás ele-
mibb kész te tett sé gét is. A lí rai én il lú-
zió vesz tett sé gé nek, üres ség-kép ze té-
nek, il let ve el sõd le ges pas  szi vi tá sá-
nak és szem lé lõ dõ po zí ci ó já nak mo ti-
vált sá ga több vers ta nú sá ga sze rint is 
a ha lál tól va ló meg érin tett ség köz vet-
len re ak ci ó i hoz köt he tõ. Ben ne fog lal-
ta tik eb ben a társ el vesz té sé nek tra gi-
ku ma csak úgy, mint az el mú lás kö ze-
led té nek gro teszk meg sej té se (Fé reg-
lyuk, fény év). Ezek az érin tett sé gek 
per sze erõ sen ak ti vi zál ják is a szem lé-
lõ dõ in tel lek tust, az ér zõ-gon dol ko dó 
vers alanyt. Így jut köz pon ti sze rep hez 
a társ vesz tés-én vesz tés ös  sze füg gés-
rend szer ben az ön azo nos ság, il let ve a 
sze mé lyi ség ki tel je se dé sé nek és meg-
is mer he tõ sé gé nek kér dés kö re. Az elõ-
zõ kö tet, az Álom be széd is nagy fi gyel-
met szen telt en nek a prob le ma ti ká nak, 
mely hez a test-arc-tükör-maszk-hang 
fo ga lom kör szim bo li kus mo tí vu mai a 
szo kott nál jó val ös  sze tet tebb, kon tex-
tus ban gaz da gabb fel hasz ná lás mód dal 
kap cso lód tak, és a  komp le xi tás meg-

lé te szem pont já ból ha son ló mó don tár-
sul nak most is. 

Az ön szem lé lés-ön ke re sés el ér ni 
kí vánt po zí ci ó ja Sza kács Esz ter nél az 
el ide ge ní tett, el tá vo lí tott, ön ma gunk-
ból ki lé põ, elem zõ-mér le ge lõ vizs gá-
ló dás. Per sze tud juk, hogy e tö rek-
vé sünk a ma ga tel jes sé gé ben so sem 
valósul(hat) meg, s eb bõl adó dó an 
szán dé kunk akár ön iró ni át is te rem-
het („Má sok hoz nem mér ve, de a ben-
nünk zaj ló tör té ne tek kel azo no sít va 
ma gunk, / hul lám ta lan, fe ke te víz re 
írunk, min den re és sem mi re ké szen, / 
mi köz ben va la ki mint ha vé gig ne vet-
ne ben nünk”), vagy el jut ha tunk an nak 
ki ér lelt és ta pasz ta la ti lag sok szor és 
sok fé le kép pen meg élt, de meg nyug-
vást so sem ered mé nye zõ vég kö vet kez-
te tés éhez, hogy ar cunk-énünk  (hi á-
ba, hogy a név hoz zá ma ga az ön tu-
dat és az erõ szim bó lu ma, l. Éj sza kai 
für dés) tu laj don kép pen ma ga a vég-
sõ kig õr zött-meg ma radt ti tok (l. az 
Ar cok c. opust, il let ve  a Le vél tö re-
dék Hádészba c. ver set úgy is, mint 
az utol só cik lus zá róver sét). A ver sek 
ta nú sá ga sze rint kö ze lebb hoz hat az 
én-lé nyeg meg ra ga dá sá hoz az em lé-
ke ink kel, tör té ne te ink kel va ló azo-
nos ság vál la lás („Mi kor új ra ját szom a 
na pot, / egy-egy moz du la tom ba még 
be le búj nék”, „a ta pasz ta lat meg ér tet-
te ve lünk, hogy mi lyen pusz tán em lé-
kek ben él ni”), a már em lí tett kí vül ál ló 
ön szem lé lés („Így jut át új ra a tü kör
túl só fe lé re, / hol vég re ide gen le het
ma gá nak”), de az iga zi meg is mer he tõ-
ség nem nél kü löz he ti an nak a ki tel je-
se dés-fo lya mat nak a szem lé lé sét sem, 
ame lyet az én és a társ kap cso la ta, 
an nak for má ló-ér le lõ ha tá sa ered mé-
nyez („Megint úgy te rí tet tem, mint ha 
ketten… / És két gyer tyát gyúj tot tam, 
mert ve led ve szett / az is, aki nél kü led 
nem le het tem”, „õ vir raszt ben nem,
akár a láng (…) Ó, ar co mat tisz tá ra 
mo só láng, / kö te lé ke met las sú és biz-
tos kéz zel / most ki ol do zom ér te”).

A ver sek több sé ge élet ké pek ben és 
sze rep mo no ló gok ban te szi meg is mer-
he tõ vé a meg szó la ló ént és ön szem-
lé le tét. Az élet út ké pei, az em lék- és 
álom ké pek a lí rai alany ön- és vi lág ér-
té sé nek kulcs pil la na ta it je le ní tik meg. 
Az élet út-mo tí vum oly kor a fá tum, a 
sod ró dás kép ze té hez ren de lõ dik, de 
alap ve tõ en az út-szerpentin-spirál-
labirintus fo ga lom kör szim bó lum rend-
sze re je le ní ti meg, az ön azo nos sá gig 
va ló el ju tás út ját-ered mé nyét azon ban 
– a név már itt is hi vat ko zott, ha gyo-
má nyos iden ti tás kép zõ mo tí vu mán 
túl – egye di mó don jel ké pe zi Sza kács 
Esz ter nél egy ars poeticus át hal lás sal 
is ren del ke zõ nyel vi fo ga lom: „Ho vá 
visz Ari ad né fo na la, / a szél lel és sí rás-
sal telt mon dat?”, „El kell dön te nünk, 
hogy jobb-e be fe lé él ni, mint túl ter-
hel ni egy mon da tot”. A ha lál-gon do-
lat és az én ke re sés-prob le ma ti ka egy-
aránt ins pi rál hat ta a ver sek idõ fi lo zó-
fi ai böl cse le tét is. A kí vül ál ló ön szem-

lé lés tö rek vé sé vel pár hu zam ban em lít-
het jük az idõ ös  szeg zõ, il let ve idõ bõl 
ki lé põ ön- és lét szem lé lés lí rai meg-
nyil vá nu lá sa it. Ez nem csak a szö ve-
gek konk rét uta lá sa i ban ér he tõ tet ten 
(„Itt és most azt kí vá nom, / bár idõ ben
meg tud nám tör té ne te met ál lí ta ni”, 
„Hol nap ki ha jó zunk, s az el sül  lyedt 
vá ros fö lött / ta lán meg ál lít ha tom az 
idõt”), ha nem je len-idõ és a mi to lo-
gi kus sze rep ver sek örök idõ-je le né-
nek egy más ra han golt sá gá ban is. A 
Baukisz c. opus az idõnkívüliség-
képzetet a pil la nat örök ér vé nyû sé gé-
nek, ki na gyí tott sá gá nak, az em lé kek-
kel is meg egye zõ je len azo nos ság nak 
a meg ra ga dá sá val együtt szem lél te ti. 
A mí tosz-múlt és az idõ sí kok kö zött
sza ba don csa pon gó álom-idõ mel-
lett a va lós je len-én kö zel múlt ja az, 
amely az em lé ke zet-idõ mo za ik sze rû 
én kép-da rab ja i ból ös  sze ál lít ha tó vá 
és egé szé ben-szem lél he tõ vé te szi az 
ér vé nyes je len-én ké pet („Úgy ér zem, 
je len va gyok, / de már csak az em lé-
kek ta nú sá ga sze rint”), amely azon-
ban már is ki e gé szül, to vább épül az 
em lék mo za ik újabb je lenide jû, sõt 
jö võ ide jû én kép-ele mé vel („Az em lé-
ke in ket elõ re meg ír juk, majd le for dít-
va az asz ta lon hagy juk a pa pírt”). Az 
idõ sí kok egy más ba ját szá sa és ját sza tá-
sa motivikus szin ten je len van a nap-
szak-metaforika ele me i nek je len tés ve-
gyü lé sé ben (l. több ször a haj na li-reg-
ge li, álom utá ni esz mé lés-pil la na tok 
ér zék le ti egy be mo só dá sát az éj sza ká-
val és an nak üres sé gé vel, il let ve as  szo-
ci a tív azo no su lá sát az al ko nyat tal), de 
ezen felül ér vé nye sül a kö tet mak-
rostruktúrájának szer ve zõ dé sé ben is 
(mi ti kus he lyek hez kö tõ dõ versjelen-
bõl ér ke zünk a mi ti kus sze rep ver sek 
örök ide jé hez, a cik lu sok utá ni füg get-
len da rab pe dig az örök éj-idõ di men-
zi ó já hoz ren de li a köz lést). Ös  sze kap-
csol ja az idõ sí ko kat a corpus egé szét
te kint ve is kulcs mo tí vum nak mi nõ sü-
lõ vá gya ko zás-kép zet, az a han gu lat 
és lel ki ál la pot, ame lyet a kö tet cím pró-
bál meg egyet len, ma gyar ra szó sze-
rint nem át te he tõ ki fe je zés be sû rí te ni. 
Az a le be gés, meg ra gad ha tat lan ság, 
amit e szó je len tés ta ni szem pont ból 
ma gá ban hor doz, ars po e ti cai ér te lem-
ben is fog lal koz tat ja a szer zõt („Egyet-
len vá gyam ma radt: re pü lõ vel füst sza-
va kat ír ni az ég re”, „Ma elõ ször mer-
tem sem mit sem je len tõ sza vak ra gon-
dol ni”), mel let te azon ban meg ne vez 
még jó né hány olyan mo tí vu mot, ame-
lyek köz vet len és köz ve tett rá se gí-
tés sel ár nyal ják a köz pon ti fo ga lom 
je len tés tar to má nyát: part, ki kö tõ, ten-
ger, hul lám, rin ga tó zás, súly ta lan ság; 
em lék, álom, szárny, só haj. Sza kács
Esz ter nem ri ad vis  sza at tól, hogy 
igen fel tû nõ gya ko ri ság gal al kal maz-
za e kulcs ki fe je zé se ket, és jól te szi,
mert csak a fe lü le tes ol va só szá má ra 
tûn het bel ter jes nek, vál to zat la nul ön is-
mét lõ nek ez a fra ze o ló gia. E po é zis-
nek nagy ér té ke az a nyelvi-kontex-
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tuális sok ar cú ság, ame lyet köl tõnk – 
gon do lom – na gyon is tu da tos ars po e-
ti cai meg fon to lá sok árán ilyen kons-
tans ele mek kel, ugyan ak kor foly ton 
vál to zó, az ih let ak tu a li tá sá hoz al kal-
maz ko dó fel hasz ná lás mód dal va ló sí-
tott meg.

A már me lan kó li án tú li vá gya ko-
zás, amely a lí rai én hang ján meg szó-
lal, ma ga is sok ar cú, sok irá nyú, még-
is egy lé nye gû és nagy já ból egye zõ 
ere de tû. A ko ráb ban már kö rül írt sem-
mi-ér zet és vesz te ség tu dat, il let ve az 
ál ta luk in du kált ér zel mi re ak ci ók és 
fo lya ma tok, az idõ di men zi ók egy be-
nyi tá sa, a sze re pek ben meg ta lált pár-
hu za mok ki vá ló te re pet biz to sí ta nak 
eme ös  sze tett lel ki ál la pot és gon do-
lat vi lág vál to za tos, oly kor ins pi rá ló 
fe szült sé gek kel tel ten el lent mon dá-
sos meg nyi lat ko zá sá nak. El lent mon-
dá sos nak tûn het, pe dig in kább fel té-
te le zi-ki egé szí ti egy mást az il lú zió-
vesz tett lé lek el sõd le ges kis vá gya i-
nak alig-más sá ga a hét köz na pi lét for-
má hoz ké pest („Nem vá gyom sem mi
más ra, csak er re az egyet len pil la nat-
ra”, „Még ál mom ban meg kí vánt, / hûs 
szõ lõ für töt eszem reg ge li re”), az tán a 
nyo masz tó ni hil lel szem be ni re ak ci ó-
ként, a lé lek sza bad ság vá gyá nak je le-
ként a nosz tal gi kus vagy me ré szebb 
vá gya ko zás, majd pe dig a tu da to sabb 
ön szem lé lés bõl adó dó kont raszt ként a 
lí rai én tárgy sze rû, demitizáló ra ci o na-
li tá sa. A vá gya ko zó lé lek és a lé nye-
gi meg ér tés hez mind kö ze lebb ke rü-
lõ ér te lem lí ra nyel vi fel tér ké pe zé se 
a ko ráb bi ak nál vál to za to sabb for ma-
kész le tet al kal maz eb ben a kö tet ben. 
Az impressziózus kis han gu lat-ké pek 
egy haikuciklusban kap tak he lyet, a 
mon dan dó két sze re sen is „por tu gá-
los” vo nat koz tat ha tó sá gá ból adó dó-
an új ra sze re pel nek itt szo net tek (és 
szonettközeli vers alak za tok), a leg-
jel leg ze te sebb szö veg for mák azon-
ban rím te len, vis  sza fo gott di na mi ká-
jú, már-már vég le te sen hos  szú, pró za-
nyel vi dik ci ót idé zõ vers sor ok ból épít-
kez nek. Sza kács Esz ter is mét diszk ré-
ten, még is gaz da gon hasz nál ja fel az 
intertextualitás le he tõ sé ge it, nem csak 
a mí tosz vi lág meg idé zé sé vel, ha nem 
mo dern köl té sze ti át hal lá sok (el sõd le-
ge sen Vö rös mar ty -, Ady-, Jó zsef At ti-
la-, Pi linsz ky - és Borges-motívumok) 
plasz ti kus be épí té sé vel.

(Je len kor Ki adó, 2006)
Ju hász At ti la

Szavakba ázott ké pek
(Uri Asaf: Fes tõversek)

„erõ és cél ta lan ság egy hely rõl in dul”

A kép el ázik a szó ban. Szí nei 
meg fa kul nak, kon túr jai ön ma gu kat 
vesz tik. Még is min dig ma rad va la-

mi, ami so ha nem tud szó len ni, mert 
lát ha tóbb a szó nál. A kép létfel té tel-
ét lát szó lag az a lát ha tó ság ad ja, 
amely min den más ob jek ti vá ci ó ban 
képte len ma rad. A kép ka no ni kus 
ér tel mé ben nyom, egy részt va la mi fé-
le lát vány nyoma(ta), még in kább a 
fes tõ ke ze nyo ma. Paul Valery szép 
sza va i val: A fes tõ min dig a tes tét
hoz za. A fes tõ mi köz ben sa ját tes tét 
a vi lág nak köl csön zi, a vi lá got fest-
mén  nyé vál toz tat ja. Be ágya zó dik a 
vi lág szö ve té be, a dol go kat ma ga 
kö rül tart ja egy itt és most szer ke-
zet be ren dez ve mind azt, ami ér zé-
kel he tõ. A kép egyik leg sa já to sabb 
vo ná sa, hogy az ér zé ke lõ és ér zé kelt 
osz tat lan sá gá ba éke lõ dik. 

A rezenzióhoz mot tó ként vá lasz-
tott idé zet a fes tõ ver sek Trakl le ve gõ 
nél kül cí mû vers ben ol vas ha tó. A 
szé les kul tu rá lis kon tex tust moz-
ga tó mon dat (Hölderlin, Ril ke) 
ve zér fo nal ként szol gál hat a kö tet 
ér tel me zé se kor, hi szen lét szem lé le ti 
vo nat ko zá sa in túl ars po e ti cai ér vé-
nyes ség gel is bír. A mon dat a kanti 
mû vé szet ér tel me zés alap fo gal ma it 
tar tal maz za, ám a kö tet ver sei nem 
eb ben az irány ban tá jé ko zód nak. 
Sok kal fon to sabb a szer zõ szá má ra 
a kü lön bö zõ lét meg nyil vá nu lá sok 
ere det kö zös sé ge, egy olyan hor do-
zóalap té te le zé se, amely min den 
meg nyi lat ko zás és meg nyil vá nu lás 
ar c hé ja le het. Ezt a szer zõi be lá tást 
erõ sí tik meg a kö tet fül szö ve gén 
ol vas ha tó ars po e ti ca ér té kû azo no-
sí tá sok: „Szá mom ra az írás fes tett
fe lü let. Egy szer re lát szik a be tû és a 
szín.” Uri Asaf val lo má sa meg ad ja a 
ver sek le het sé ges ér tel me zé si ke re tét. 
Az ere det azo nos ság té te le zé se ta lán 
a leg hang sú lyo sabb val lo más elem: 
a fe hér vá szon és a fe hér lap tisz ta
betöltetlensége fe lõl ér tel mez he tõ a 
szó és a kép is. „Ér ke zés, sis ter gés, 
bol dog hét vé gi csend– mind el vo nul. 
Ma rad a fo nál az anya nyel vem bõl, 
fes tõ vers a lap fe hér jén.” 

A Fes tõ ver sek cím meg erõ sí ti a 
fen ti ars po e ti cát. Egy szer re rög zít 
né zõ pon tot, szán dé kot és esz té ti kát. A 
szán dé kot nyil ván va ló an az ma gya ráz-
za, hogy a fes tõ ver sek egy fes tõ ver-
sei, te hát egy olyan hang szó lal meg a 
kö tet ben, amely szá má ra a kép ben és 
lát vány ban meg szi lár du ló ar ti ku lá ció 
az el sõd le ges ön meg je le ní tés. Eb ben 
az ös  sze füg gés ben te hát a kö tet egyik 
lá tens alap té má ja a rep re zen tá ció, a
meg je le ní tés, a mû vé szi ob jek ti vá ció 
két kü lön bö zõ for má já nak iz gal mas, 
de nem prob lé ma men tes já ték ba ho za-
ta la. A köl tõi nyelv és a ké pi nyelv 
egy más ra for dít ha tó sá gá nak prob le-
ma ti kus sá ga Pla tón tól kezd ve je len 
van az eu ró pai esz té ti kai tra dí ci ó ban. 
Sze rin te a fes tõ nek a fes ték és vá szon
kül sõd le ges anya gá ban va ló mimeti-
kus le ké pe zé si te vé keny sé ge csu pán 
a lát vány pusz ta lát szá sá ra irá nyul, s 
ez zel a ki je len tés sel tu laj don kép pen 

a kép pel szem ben a köl tõi
ki fe je zés el sõd le ges sé gé-
nek ad han got. A kép nek 
az idea igaz sá gá val és 
an nak tisz ta lát ha tó sá gá val 
szem be ni két sze res el tá vo lí-
tott sá gá hoz ké pest a nyel vi
ki fe je zés a lé nyeg hez kö ze lebb ke rül-
het. Pla tón te hát a rep re zen tá ció két, 
nem egyen ran gú szint jét lát ja a fes té-
szet ben és a köl té szet ben. 

A kép és szó kö zöt ti iden ti tás – a 
meg ér tés ké pi nyel ve és ver bá lis nyel-
ve kö zöt t egy szer re kon ver gá ló és 
el len té tes a vi szony. Hermeneutikai 
sí kon a kér dés ak kor ki ke rül he tet len, 
ami kor a szem ké pi él mé nye az in terp-
re tá ció so rán nyel vi kö zeg be megy át, 
az az egy lát vány struk tú ra meg ér té se 
ver bá lis ap pa rá tust hoz moz gás ba. A 
kép hermeneutikájában te hát a nyel-
vi kód mint szük ség sze rû köz ve tí tõ 
ide gen ség je lent ke zik, hi szen a nyelv 
min dig ön ma gá ról be szél. 

A kép ön ma ga sá ga nem he lyet te-
sít he tõ. A ver bá lis meg nyi lat ko zás 
kép sze rû sé ge a nyelv ter mé sze tes lét-
mód já nak az ér vé nye sí té se. A nyelv 
képiesítõ po ten ci ál ja ép pen a nyelv 
leg sa já tabb módusza, e be lá tás kö vet-
kez mé nye i nek ra di ká lis vé gig gon do-
lá sa Nietz sche ne vé hez fû zõ dik, aki a 
nyel vet tisz tán me ta fo ri kus meg szer ve-
zett sé ge mi att al kal mat lan nak lát ja a 
tu do má nyos igaz ság ki mon dá sá ra. A 
nyelv po é ti kus ter mé sze te leg in kább 
kép te rem tõ ka pa ci tá sá ban nyil vá nul 
meg, s ez a vi zu á lis di men zi o nált ság 
Uri Asaf szá má ra olyan nyers anyag,
ami ön ma gá ban rejt le het sé ges ver bá-
lis tex tú rá kat, vi zu á lis töm bö ket, az az 
szó és kép kon ver gá ló kö zös sé ge. Uri 
Asaf szá má ra a rep re zen tá ció gyö ke a 
lát vány, ami tisz ta a fel ajánl ko zás vagy 
fel tá ru lás so rán, ki te szi ma gát mind a 
ver bá lis, mind a ké pi meg ra ga dás nak. 
A lát vány, a kép tárgy azon ban min dig 
a kom po ná lás elõt ti nyer ses sé gé ben, 
pusz ta ott lét ében vá lik egy vo nat ko-
zás rend szer ré szé vé. Te hát el sõ sor ban 
nem a szer zõ tu da ta, ha nem a szer zõ
sze me vég zi a mû vé szi for ma mun kát. 
S e for ma mun ka nem an  nyi ra a te rem-
tés, sok kal in kább a lá tás te vé keny sé-
ge ál tal vá lik al ko tás sá. Vé le mé nyünk 
sze rint Uri Asaf po é ti ká já nak fes tõ i sé-
ge a fokalizáció sa já tos sá gá ban rej lik. 
Fokalizáció alatt itt a lá tó szög be ál lí tá-
sá nak azt a pro duk ti vi tá sát ért jük, ami 
nem a na gyí tás-ki csi nyí tés tech ni kai 
esz kö ze i nek lát vány te rem tõ-lát vány-
épí tõ le he tõ sé gé vel él, ha nem meg-
hagy ja a te ret és tör té né se it a te rem tett 
min den na pi ság ban. A lá tást re a li zá ló 
fokalizáció a ki je lö lés ben, a le ha tá ro-
lás ban és az ár nyék ban ha gyás fi nom 
át me ne te i ben vá lik a po é ti kai szem lé-
let hor do zó alap já vá. A vers cent rum-
ként ki je lölt lát vány fe lü let so ha sem 
vá lik ön ma ga valóságegészétõl 
el sza kí tot tá, s ez ál tal so ha nem vá lik
túl ex po nált tá, mert ki je lö lésé nek 
egyet len geo met ri ai elv mû köd te té se 
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a moz ga tó ja, az ön ma gá-
ban hor dott ér vé nyes ség, 
és a be lõ le fa ka dó ki me rí tõ 
jel leg. Az, ami re duk ci ó-
nak tû nik, így va ló já ban a 
lá tás ter mé sze tes sé gét fel-
szá mo ló kom po ná ló, struk-

tu rá ló moz za na tok re duk ci ó ja ép pen 
a lát vány ön ma ga sá gá nak meg õr zé se 
ér de ké ben. 

„A ví zi ma da rak kö zel jön nek
a va ní lia ég már nem ha lá los
én az éle tem mel ját szom

 nad rá gom ba ráz dá i ba ma dár fütty ta pad
a fe ke te szá lak kö zé ma got ve tek
ezüst hold fé nyes utat”

(pa tak part)

A vers nyi tóké pe több szö rö sen is 
az érin tet len ség me ta fo rá já vá vá lik, 
hi szen a meg idé zett lát vány va ló ság 
tel je sen dekontextualizált, a ké pi 
moz gá sok (kö zel jön nek) pe dig azt a 
rej tett meg hitt sé get te szik nyil ván va-
ló vá, ami a te rem tett va ló ság lét for-
mái kö zött az ár tat lan ság ide jét te szi 
egy pil la nat ra je len va ló vá. A fen ti hez 
ha son ló egy  ele mû kép még sem hagy 
hi á nyos, ki töl tet len fe lü le te ket, mert 
elementaritása nem a kom po ná lás 
ki zá ró, hierarchizáló ag res  szi ó já ból 
fa kad, ha nem ab ból a fokalizációból, 
amely a szem moz gá sá nak a le ké pe-
zõ dé se. A kép iden ti tá sát az al kot ja 
meg, hogy a referenciális me zõ egy 
ele me nem te remt az áb rá zolt fe lü-
le ten mar gót, me lyen a kontextuális 
ele mek meg je len nek, te hát nem 
fel té te lez sem mi lyen „ké pen kí vü li 
lát ha tó sá got” (Max Imhdal). Ugyan-
ak kor Uri Asaf fes tõ ver sei egy szer re 
ön ma guk ér tel me zé sei, még pe dig 
a két fé le rep re zen tá ció fo lya ma tos 
egy más ra vo nat koz ta tá sá ban. Ez az 
in di rekt ér tel me zés a vers ki nyí lá sa 
és ös  sze zá ru lá sa, ha son ló a vi rág lük-
te té sé hez. 

Eb ben a moz gás ban vagy a sza vak
zá rul nak, ren de zõd nek ma guk vé ges-
sé gé nek ké pé vé, vagy a kép nyí lik
ki, hogy a szó fe jez ze be, tel je sít se 
ki. Mind két eset ben egy ér tel me zõ 
önreflexivitás te rem tõ dik meg, mely-
ben a mû mint le he tõ ség te kint a mû re
mint le he tõ ség re. Így a fes tõ ver sek 
be fe lé for du ló sze me min dig ön ma-
ga má si kát lát ja, s egy faj ta fo lya ma-
tos te kin tet cse re te rem ti meg azt az 
iz gal mas fe szült sé get, ami Uri Asaf 
majd min den szö ve gé re oly an  nyi ra 
jel lem zõ. Az al ko tás nak az a null pont-
ja, amely azt a kér dést ve ti fel, hogy 
a lát vány al ka lom szó vagy kép, szín 
vagy hang le gyen, a vá lasz tás ban a 
fes tõ vers paradoxonát ered mé nye zi. 
A két fé le be író dás le he tõ sé gé nek fenn-
tar tá sa nem a he lyet te sít he tõ ség vagy 
ek vi va len cia ars po é ti ká ját al kot ja 
meg, ha nem az ob jek ti vá ci ós for mák-
ban ke re si a szél sõ ér té ket. Leg alább 
Arthur Rim baud -tól kez dõ dõ en az 

imp resszió dif fe ren ci á lat lan sá gá nak 
az a ta pasz ta la ta, mely azt jel zi, hogy 
a kép és hang el kü lö ní tett sé ge pusz tán 
a mû vé szi le ké pe zé si for mák materi-
alitása ré vén vá lik nyil ván va ló vá. 

A látványmegnyilatkozásban a 
fes tõ szí ne ket ér zé kel, a köl tõ hang-
sort és dal la mot. A szinesztézikus 
va ló ság komp le xum kül sõ megfor-
málásmódokkal szem be ni nyi tott sá-
ga ép pen dif fe ren ci á lat lan sá gá ból 
fa kad. Ezt a bon tat lan szi nesz té zi ás 
va ló ság ka rak tert nyil ván va ló an csak 
az al ko tás nul la foka õriz he ti meg, 
ám ez a meg örö kí tés rõl va ló tel jes 
le mon dást fel té te le zi. Az „Í – bí bor”
rim baud -i azo no sí tás ugyan is nem 
ké pes a me ta fo ra ele me ket ek vi va-
lens sé, re ver zi bi lis sé ten ni, pusz tán a 
lo gi kai azo no sí tást tud ja vég re haj ta ni, 
hi szen a ver bá lis meg for má lás mel let-
ti ra di ká lis dön tés sel ele ve le vá lasz tot-
ta ma gát a szi nesz té zia va ló sá gá ról. 
Eb ben az ös  sze füg gés ben Uri Asaf 
ver sei mint ha ezt a ra di ká lis dön té si 
kény szert pró bál nák ki ját sza ni, fel-
füg gesz te ni. A fes tõ vers va la mi ele mi 
egy be tar to zás ta pasz ta la tát pró bál ja 
meg ké pez ni, még ab ban az eset ben
is, ha a cím szót bir to kos szer ke zet-
ként ér tel mez zük. Ha a fes tõ ver sek 
a fes tõ ver sei (ahogy ez nyil ván köz-
tu dott a kö tet ol va sói szá má ra), ak kor 
is meg ma rad az együtt ér zés plu rá lis 
ke re te ként az „én”, aki ké pe ket fest 
és ver se ket hall. S te vé keny sé ge 
nem me to ni mi kus so rok ban te remt 
ös  sze füg gé se ket, ha nem me ta fo ri kus, 
szinesztéziás köl csö nös ség ben.

„alig több mint ha mu
le het ne akár Toszkána
ger lék és ga lam bok
kö rül ke rít ve a sem mi vel

egy más hoz nem il lõ dol gok
tit ku kat so ha nem lát ha tod
ha me re ven ülsz a szé ken
 mint egy oda tá masz tott ten ge ri hal”

(hé ví zi em lék)

A lát vány mi ni mum ként meg je le nõ 
kép tárgy „alig több mint ha mu”. Uri 
Asaf ver sei az ár nyé ko lás bra vúr jai. 
Több szö ve gé ben szin te ész re vét len 
a ki emel ke dés és a ki raj zo ló dás, 
mert a köl tõi for má lás hagy ja, hogy a 
do log ma ga mu tas sa fel ön ma gát. Ez 
a fenomenalitás el sõ sor ban a le ár nyé-
ko lá sok nak kö szön he tõ en ér vé nye sül, 
ab ban az ér te lem ben, ami rõl Merleau-
Ponty azt mond ja: „amit a szem nem 
lát, az az, ami elõ ké szí ti ben ne a töb-
bi do log lá tá sát (ahogy a re ti na vak 
azon a pon ton, ahon nan a lá tást le he-
tõ vé te võ ros tok szer te ágaz nak).”

A nem-lá tá sá nak tu da tá ban mû kö-
dõ lá tás ad ja tu laj don kép pen a lá tás
szu ve re ni tá sát és iden ti tá sát. A lá tott
(ger lék és ga lam bok) min dig kö rül-
ke rí tett a sem mi vel, ez a ta pasz ta lat 
ad ja min den kép leg szél sõ le he tõ sé-
gét és ke re tét. A lá tás együtt mo zog

ön ma ga lát ha tat lan já val, s ez a meg-
ha lad ha tat lan köl csö nös ség a fes tõ-
ver sek hang sú lyos episztemológiai 
alap za ta ként je le nik meg. Az, ami 
lát ha tat lan, min dig mér he tet len, s 
eb ben a ki ter jedt sé gé ben zá rul a mér-
he tõ lát ha tó ság. Amíg azon ban a kép 
lát, ad dig a szó eb ben az ér te lem ben 
kép te len, hi szen kí vül esik a tér sze rû-
ség itt-és-most di men zi ó ján. Ugyan-
ak kor a szó lát tat ni tud ja azt, amit a 
szem nem lát, ké pes az imaginációra: 
„me re ven ülsz a szé ken / mint egy 
oda tá masz tott ten ge ri hal”. Érez he-
tõ, hogy a szö veg zá ró ha son la tá nak 
je lö lõ so ra nem a je len tett jei irá nyá ba 
ter jesz ke dik, ha nem ön ma ga má si ka 
– a kép – fe lé. A nyelv te hát elõ ször
fel old egy ké pet, mely ben ön ma ga fel-
ol dód na, majd ös  sze zá rul egy má sik
kép pé, ez azon ban már a vá szon ra 
fest he tõ és fes ten dõ lát vány ös  sze füg-
gés. Ek kép pen a szö veg az ös  sze nem 
il lõ dol gok együtt lá tá sá nak (és együtt-
lát ha tó sá gá nak) mint egy az al le gó-
ri á já vá vá lik. Ez a paradigmatikus 
versszituálás a kö tet több ver sé ben is 
meg fi gyel he tõ. 

Rend kí vül sa já tos a tematizáció-
ban az, hogy a ver sek így szin te min-
den eset ben úgy vál nak ön port ré vá, 
hogy a port ré csak a te kin te tet, pon-
to sab ban csak a pu pil lát tar tal maz za, 
te hát ál ta la nem a lá tó (az ön ma gát 
lá tó, hi szen ön ma gát „raj zo ló”) je le-
nik meg, ha nem ma ga a lá tás. Te hát
min den te kin tet vál tás szó és kép 
kö zött tar tal maz za a te kin tet nek egy 
olyan ál lan dó sá gát, mely min den 
pil lan tás ban ön ma gá ra te kint. Az 
így kép zõ dõ fo lya ma tos ref le xi vi tás 
ép pen a te kin tet vál tá sok ból ki fo lyó-
lag szi lár dít ja meg ma gát a te kin tést 
mint a ref le xió át nem lép he tõ ke re-
tét. (Jacques Derrida a Memoirs of 
the Blind cí mû szö ve gé ben a kép 
fe no me no ló gi á ját vizs gál va ar ra a 
kö vet kez te tés re jut, hogy a fes té-
szet ben a lá tás el sõ sor ban a vak ság
be lá tá sát je len ti, az az a lá tás mint 
ész le lés ép pen ön ma ga ter mé sze tét 
fel is mer ve tá vo lo dik el ön ma gá tól, s 
ez ál tal a lá tás re fe ren ci á ja he lyé re a 
be lá tás rep re zen tá ci ó ja ke rül. A kép 
ilyen ér te lem ben vett fel tá ru lá sa a 
fest mény és a fes té szet fel tá ru lá sa.) 
Ez a sa já tos, nem-kom po ná ló te kin-
tet vál tás ér de kes tü kör szer ke ze tek 
meg te rem té sét te szi le he tõ vé, hi szen 
min den te kin tet be vé tel mö gött fel-
té te le zõ dik egy olyan te kin tet, ami 
va ló já ban kí vül esik az áb rá zol tak 
kö rén, de ma ga az áb rá zol tak és az 
áb rá zo lás lehetõségfeltételeként je le-
nik meg, le ké pez ve a lát ha tó nak és 
a lát ha tat lan nak azt a pa ra dox köl csö-
nös sé gét, hogy a lá tó min dig csak a 
má sik szá má ra lát ha tó, ön ma ga szá-
má ra azon ban lát ha tat lan.

a szé les föl dön égen
an gyal szár nyas ró zsa szín ben
gya lo go san el ér he tõ csil la gok
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tõ lem el for dul nak
las san 
ész re vét len

az ös vény rõl néz ve
sem mi sem lát szik be lõ lem
pi pacs és mar ga ré ta ta kar

(gyen géd ös vény)

Az én (a lá tó) úgy vá lik a lá tott
ré szé vé, hogy a lát vány ban ma ga lát-
ha tat lan, mint egy el ve szik sa ját lá tá sá-
ban, s a kép vak folt já vá vá lik. A kép 
fõ tár gya még is az a „ma ga s ság”, ami 
csak mint a fokalizátor fokalizációja 
je le nik meg az ál tal, hogy egy kül sõ 
fokalizáció tár gyá vá vá lik. Az én 
el tû né se mö gött szem lé le ti ös  sze füg-
gé sek is meg je len het nek. Uri Asaf 
ver sei a ter mé szet ap ró rez dü lé sé ben 
lát ják az ese ményt. Ami a ver sek-
ben meg tör té nik, az egy fu val lat, 
vil la nás, egy szárny csa pás vagy egy 
pil lan tás. A szer zõ te kin te te iga zán 
ezek re a ter mé szet rez dü lé sek re 
ér zé keny, és min den ben meg tud ja
lát ni a meg je le nés egy sze ri sé gét, az 
ön fel tá ru lást. En nek kö szön he tõ az, 
hogy az ér zé ke lõt szin te beborítják, 
ma guk alá te me tik az ér zé kel tek. A 
ter mé szet nek és a dol gok ter mé sze-
tes sé gé nek a szer zõ szá má ra egy 
ál lan dó lát vány ka rak te rük van, te hát
a ha tá ro zott te kin tet min dent a ma ga
le het sé ges po é ti kai di men zi ó já ban 
ér zé kel. Még sem a ter mé szet ben fel-
ol dó dó, an nak or ga ni kus ré sze ként 
lé te zõ én hang jai és szí nei je len nek 
meg ezek ben a ver sek ben. Nyo ma 
sincs itt egy olyan ké sei bukolikának, 
amely ben a ter mé szet a mo dern 
em ber vég sõ me ne dé ke ként je len ne 
meg. Sok kal in kább azt az ér zést köz-
ve tí tik a ver sek, hogy a lát ha tat lan ból 
lát ha tó vá vá ló ter mé szet ben az em ber
mint ve szik el. Uri Asaf ver sei így az 
em ber esen dõ sé gé nek lét ta pasz ta la tát 
rög zí tik, azt a ta pasz ta la tot, hogy 
az én itt-és-mostjával szem ben az 
em bert kö rül ve võ vi lág ta go lás elõt ti 
tá gas sá gá val el nye li az em bert. Az én 
itt-je a ter mé szet fe lõl ér vény te len és 
lé nyeg te len. Egy szé le sebb ho ri zon tú 
te kin tet táv la tá ban sem mi sem lát szik 
be lõ lem. A ter mé szet fe lõl lá tott én 
ér vény te len ön ki je lö lé sei eb ben az 
ös  sze füg gés ben csak ér vény te len 
ké pe ket te remt het nek. Az ér vé nyes 
kép szá mol ni tud a vég te len nel, a 
lát ha tat lan nal, ahon nan néz ve ma ga 
is lát ha tat lan. A ter mé szet rez dü lé se-
it rend kí vül gaz dag vál to za tos ság ban 
tár ják fel a fes tõ ver sek, de a ké pek
mint ha archetípusus min ták kö ré 
szer ve zõd né nek, és azo kat lát nák 
vagy hi á nyol nák a valóság-összefüg-
gésekben. Az archetípusos min ta a 
szent föl di táj.

„a bu dai vár ból szél fúj
s ahogy a fû haj lik
az olyan mint Je ru zsá lem”

(pa let ta)

 „a ki égett föld Galileára ha son lí tott
 a pa pír ma sé fû be nem mer tem 
le ül ni”

(a sma ragd mély ben)

A lá tott ké pek vo nat ko zá si pont ja 
egy a je len ben lát ha tat lan, de lá tott sá-
gá ban rend kí vül ele ven táj, ami szin-
te át üt a lá tot ta kon, még in kább azok 
hor do zóalap ja lesz. A szer zõ szá má ra 
a szent föl di táj, a gyû rött, ko pár föld 
a ma ga ke mény ré teg zett sé gé vel és 
ke vés ele mû sé gé vel a tisz ta lát vány
mé lyen be vé sõ dött arché-ja. A ter mé-
szet mint kez det a mû vé szet kez de te 
is, a ref le xió el sõd le ges tár gya, ami 
azon ban csak ak kor vá lik lá tot tá, 
ami kor a ben ne élõ em ber ki lép, 
kiûzettetik be lõ le. Uri Asaf ver se i ben 
az Éden tõl ke let re ûzött em be ri te kin-
tet pil lant vis  sza ön nön ere de té re, 
nem mint hely re vagy idõ re, ha nem
mint vis  sza nem sze rez he tõ ben sõ-
ség re. A kí vül re te kin tõ szem ke re si 
ren de zés és rend sze re zés elõt ti ter mé-
szet be fog lalt sá gát – ár tat lan sá gát. 
Az ere de ti te kin tet szét tö ré se tö rés a 
ter mé szet ben is, hi szen a primordiális 
egy lé nye gû ség el vesz té sé vel a ter mé-
szet táj já vál to zott. Minden nek hát te-
ré ben az em be ri moz gás, ami min dig
meg bont ja a ké pet, mert min dig az 
ös  sze füg gé sek adott rend jé bõl va ló 
ki lé pés, elõ re me rész ke dés. A kö tet 
több ver sé ben az em ber a kép al ko-
tó elem, azt szim bo li zál va, hogy az 
em ber ön té te le zé se elõtt a vi lág ban 
nin cse nek ké pek.

„ha son lít a lomb hul la tó fák ra
az avar er je dõ il la tá ra
ki fej lett fló ra 
kez de ti fa u na
ál la to kat meg csak ál mo dó
emel ke dõ és sül  lye dõ bor da
bal ke zé vel gyü möl csöt kí nál.

(ro man ti kus hát tér)

A kö tet ál tal tematizált ta pasz ta lat-
rend szer nek leg ele men tá ri sabb ré te-
ge ez a kép. Ha lál és szü le tés drá mai 
egy ide jû sé ge és egy mást ér vé nye sí té-
se úgy író dik be le a kö tet tu da tá ba, 
mint a kép szü le té sé nek pil la na ta. 
A kéz kép ként önál ló sul, mint egy 
ki nyúl sa ját te rem tett te ré bõl, ezért 
moz du la ta a szem szá má ra el ve szí ti 
a test hez tar to zó ter mé sze tes sé gét, 
és a tu dat szá má ra egy szer s min den-
kor ra szim bo li zá ló gesz tus sá vá lik. 
A szim bo li zá ló lá tás a bûn beesett 
em ber te kin te té nek ter hé vé vá lik, 
olyan értelem-összefüggéseket 
te remt, amik a fel- és meg mu ta tás sal 
(a lát ha tó val) együtt kell ér zé kel-
niük a lát ha tat lant is, mint egy szét-
tört egész ele me it. „a kert min dent 
ki fe jez / lát szik raj ta az em ber ke ze”
– ol vas hat juk egy má sik vers ben 
a kéz transz for má ló moz gá sá nak 
szép szimbolizációjaként. Eb ben az 
ér te lem ben a lát vány va ló ság min-
den ele me az em be ri kéz nyo ma,

azon bal kéz jö võ ide je,
mely gyü möl csöt kínált. 
Ter mé sze te sen a kép is 
ezen kéz nyo ma és jö võ
ide je. Vé le mé nyünk sze-
rint a fes tõ ver sek szö ve gei 
úgy te kin te nek a kép re, 
mint egy múlt be li tör té nés ál lan dó 
is mét lõ dé sé re, mely ben a kép szü-
le té sé nek drá mai gesz tus rend sze re 
is mét lõ dik. 

Rend kí vül ér de kes, hogy a gyü möl-
csöt kí ná ló bal kéz zel eme li be a szer-
zõ a nõt, a Má si kat a kö tet mo tí vum-
rend sze ré be, s a fen ti vers tõl kez dõ dõ-
en a ver sek egyik leg hang sú lyo sabb 
pers pek tí vá ja ezen má sik lá tá sa és 
lát ta tá sa lesz. Úgy is ér tel mez he tõ ez 
a gesz tus, mint an nak a ta pasz ta lat nak 
a jel zé se, hogy a kép, a mû szü le té se a 
vi lág ban le võ nõi–nõ i ség je len va ló vá 
vá lá sa, ám ér de kes mó don a fér fi–nõ
vi szonyt tematizáló ver sek ben a fen-
ti ek hez ké pest rész ben más po é ti kai 
kon cep ció ra gad ha tó meg. A po é ti kai 
más ság ab ban nyil vá nul meg, hogy a 
kö tet fen ti ek ben tár gyalt ön rep re zen-
tá ci ós (a lá tást tematizáló) jel le gét 
ezek ben a (sze rel mes) ver sek ben a 
má sik ra irá nyu ló lé nyeg meg ra ga dá si 
és meg je le ní té si szán dék vált ja fel.  
Ezek a szö ve gek a test sze rû sé get 
olyan lát vány tel jes ség ként mu tat ják 
be, amely a lá tás ter mé sze tes tár gya-
ként a vizualitás tel jes ap pa rá tu sát 
moz gás ba hoz za. Ezek ben az áb rá zo lá-
sok ban mint ha ki nyíl na a ver sek zárt 
szín vi lá ga, és ki szí ne sed ne a szer zõ
pa let tá ja. A nõ a fo lya ma tos vál to zás 
és az eb bõl fa ka dó ti tok za tos ság to po-
sza ként ke rül a ver sek be. 

„a ha jad ban apo ka lip ti kus je lek
haj szál vé kony re pe dé sek
és ahol mást vá rok
fi a tal ró zsa szín bõr

egy más fe lett völ gyek
át lát szó szil va szí nek
az égen el osz lik egy kon denz csík
vagy egyet len szó tól úgy ma rad.

(kon denz csík)

Kék, ró zsa szín, zöld an nak a vál-
to zé kony ság nak a gaz dag sá gát je lö li, 
mely a nõ bõl ki áram lik kör nye ze té re. 
A vál to zó vál toz ta tó ként meg je le ní tett 
má si kon ke resz tül moz gal mas sá vá lik 
a vers te re. Ezt a vál to zást kí sé ri rá cso-
dál ko zó fi gye lem mel a ver sek én jé-
nek te kin te te, s az ál ló kép sze rû sé get 
a ké pek fi nom moz gá sa vált ja fel. A 
szem tõl szem be cí mû vers ben a vál to-
zás ké pi hor do zó ja a szem. Az a szem, 
amely a ver sek ed di gi lá tó sze mét lát-
ja, s a ma ga vál to zé kony sá gá val ké pes 
an nak lá tá sát ki szí nez ni.

„nem lá tom, ki is nyújt ke zet
oly gyor san vál to zik a sze med
az egyik bõl át já rás van a má sik ba
me lyet fel hõ ta kar
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bok rok csend jé ben mo ha
lát szik raj tad az el ren delt sem mi
ame lyet nem tu dok meg töl te ni
csak sa ját ma gam mal”

(szem tõl szem be)

A na gyon szép ké pi meg ol dás úgy 
ír ja vis  sza ma gát a lá tás, ár nyé kolt ság, 
lát ha tat lan ság vo nat ko zás rend sze ré be, 
hogy a nõ it rög zít he tet len né te szi az, 
hi szen ön nön el ta ka rá sai ké pe zik meg 
a ki bon ta ko zá sát. A ked ves lé té nek 
ég bolt sze rû sé ge olyan metaforizácíó, 
mely a leg kü lön bö zõbb „te-alak za-
tok” meg kép zõ dé sét te szi le he tõ vé. 
„sze re tem hogy meg szü letsz” – vall ja 
a szer zõ a ked ves rõl, an nak lé té ben 
nem az iden ti kus sá got, ha nem a fo lya-
ma tos lét re jö vést ma gasz tal va. A nõ 
lé te mint ha va ló ban a kép lé te len ne,
hi szen ugyan az a ki me rít he tet len ség 
ad ja a va rá zsát, ami a ver sek lát vány-
tár gya i nak itt-és-most nél kü li sé gé ben 
je lent meg. A szerelmesversekben 
meg je le nõ alak ad tu laj don kép pen 
a lá tó lá tá sá nak ér tel met, egy ál ta lán 
õ ad ja a szem ne mes sé gét. Az így 
szü le tõ lét(látás)értelemnek mint egy
ös  szeg zés eként ol vas ha tó a hi deg tû
cí mû vers ben: „min den be lõ led kö vet-
ke zik / sze med mö gött ka pu nyí lik / a 
nap túl rö vid”

Uri Asaf kö te té nek ho ri zont ját át- 
meg át szö vik azok a ver sek, amik a 
fen teb bi ér tel me zés ben meg kép zõ dõ 
én eg zisz ten ci á lis vi szo nya it rög zí-
tik, és a meg élt ség ta pasz ta lat rend-
sze ré be ágyaz zák azt, ami az al ko tás 
ke re tén be lül problematizálódik. De 
az élet ta pasz ta lat ból fa ka dó böl cses-
ség is be ta go zó dik a poétizáció rend-
jé be, és anél kül vá lik a ref le xi vi tás 
tár gyá vá, hogy ki pú po sod na a ver-
sek bõl. A lét gaz dag sá gá nak a szem-
lé lõ dés, a lá tás in ten zi tá sá ban tör té nõ 
meg ta pasz ta lá sa ré vén a ver sek én je 
va la mi kép pen a dol gok érin tet le nül 
ha gyá sá val vá lik bir to kos sá. „hos  szú-
ra nyúlt a gyûj tö ge tõ élet / és még is
tit kolt mint a ha lál” – ol vas ha tó a tit-
kolt lét cí mû vers ben. Ez a Hölderlint 
idé zõ gon do lat a vég sõ ta pasz ta la tot 
mond ja ki az idõ be ágya zott em ber-
rõl. Egy részt az a pa ra do xon kap 
ben ne han got, hogy a gyûj tö ge tõ 
em ber min dig ma ga vá lik gyûj töt té, 
más részt a lát ha tó nak és lát ha tat lan-
nak az a meg nyi lat ko zá sa, mely ben 
a lát ha tó min dig ön ma gán tú li sá gá ba 
si mul és vész el. Az el sõd le ges lá tó 
és lát ha tó ság ma ga az em ber, aki 
vé gig pász táz va a ho ri zon tot min dig 
an nak a tö rés nek a tu da tá ban kell, 
hogy él jen, hogy ön ma ga nem le het
a kép ré sze. „erõ és cél ta lan ság egy 
hely rõl in dul” – vall ja a fes tõ ver sek 
szer zõ je. A gon do lat az em bert mint 
le he tõ sé get mu tat ja fel. Az ál ta la 
te rem tett lát vány hoz ha son ló an 
ma ga is ön ma ga gyö ké nek hat vá-
nyo zó dá sa, ta pasz ta lat rend sze ré nek 
gaz dag sá ga el le né re is min dig a kez-
dõ pont ba vis  sza ve tett. Az, ami ös  sze-

ren de zõ dik ben ne és ál ta la, min dig 
új for má kat ölt. Tu laj don kép pen ez a 
po zí ci o nált ság moz gat ja a ké pet és a 
szót, amik azon ban egy más fe lé tar tó
ki ke rül he tet len moz gá suk ban ma guk 
is ál lan dó át ren de zõ dés ben van nak. 

„ó ho mok sze mek mil li árd kö zöm-
bös kris tály / köz te tek lá tom a lát-
ha tat lant”: a ho mok óra cí mû vers 
hang sú lyos alak za ta (ta lán az egyet-
len fel ki ál tás a kö tet ben) az em ber-
lét egyik leg drá ma ibb ké pé hez 
kap cso ló dó affekció. A ho mok óra 
az em be ri idõ apóriájának ar che tí pu-
sos szim bó lu ma, mely lát ha tó vá (és 
ta pint ha tó vá) te szi azt a lát ha tat lan 
moz gást, amit az élet ide jé be zárt 
em ber vé gez. A rög zí tett és rög zí-
tet len ké pek per gé se együtt zaj lik a 
ho mok óra per gé sé vel. Ha lál nél kül 
nin cse nek ké pek. Az élet sze mé nek 
moz gá sa azon ban meg ál lít ha tat lan, 
hogy a min dig ugyan ab ban fel ra-
gyog has son a min dig- más: az éle tet
moz gás ban tar tó kép. A kö tet egyik 
zá róver se en nek a me ta mor fó zis nak 
a biz tos tu da tá ban te kint a bi zony-
ta lan és szín te len sé gé ben meg döb-
ben tõ jö võ fe lé. A szí nek túl élik az 
em bert.

„bor dám alatt fû sze rek ka var gá sa
éle te met fel is  sza
a han gos
a ri kí tó
ge rin cem bõl a szí ne ket ki von ja
az új évi kürt
a kri zan tém.

(új év)

(Új For rás Köny vek, Ta ta bá nya, 2006)
Komálovics Zol tán

lá lá sa vagy új ra ös  sze kö té se nél kül 
el kép zel he tet len. Bár mi lyen fur csa, a 
re á lis nem ze ti ér té kek kel, esz mék kel, 
an nak vál to zá sa i val va ló szem be né zés 
fel ada tát a ma gyar ér tel mi ség több 
em ber öl tõ után sem ké pes a ma ga
tel jes sé gé ben fel vá zol ni. Jól tud juk 
ter mé sze te sen, hogy az önál ló – tel je-
sen szu ve rén – ma gyar ál la mi lét az 
el múlt fél év szá zad ban nem lé te zett. 
Így a nem zet rõl va ló gon dol ko dás, a 
kö zös dis kur zu sok igen csak kor lá toz-
va, né ha rej tet ten, de szin te min dig
csak tor zan je len het tek meg. A II. 
vi lág há bo rút meg elõ zõ idõ szak ban 
(ért jük ez alatt mind a Hor thy -rend-
szert, mind pe dig az azt meg elõ zõ 19. 
szá za dot) sem volt zök ke nõ men tes és 
fõ leg tor zu lás men tes a ma gyar nem ze-
ti esz me ön ref le xi ó já nak út ja. Nap ja-
ink köz gon dol ko dá sa és kü lö nö sen a 
po li ti kai élet sze rep lõi ezt szin te min-
den eset ben fi gyel men kí vül hagy ják. 

Ez a tör té ne ti hát tér min den kép pen 
meg ha tá roz za a kö tet szak mai épít ke-
zé sét és stí lu sát. A tör té net tu do mány 
egyik leg fon to sabb fel ada ta ugyan is a 
köz gon dol ko dás for má lá sa. Az or szág 
je len le gi gaz da sá gi, po li ti kai ál la po ta, 
tár sa dal mi prob lé mái, ezek fel is me ré-
se, vagy fel nem is me ré se tár sa dal mi 
nor má ink és sze re pe ink, el várt vi sel-
ke dés for má ink és min tá ink, va la mint 
problémamegoldási te het sé günk 
ugyan is hi he tet len mó don múlt füg gõ. 
A nem szak em be rek szá má ra a múlt 
vagy unal mas tan anyag, vagy pe dig
a po li ti ka ál tal bár mi kor elõ húz ha tó 
ak tu a li tás. Ma gyar or szá gon csak ha l-
vá nyan lé te zik olyan mû faj, amely a 
szak mai sza bá lyok és a ra ci o na li tás 
el ve i vel köz ve tí ti az is me re te ket az 
ér dek lõ dõk szé le sebb ré te gei fe lé. 
Ez nem azo nos a köz ked velt is me ret-
ter jesz tõ tör té nel mi ki ad vány ok kal 
vagy a po li ti kai na pi lap ja ink hét vé gi 
mel lék le te i ben ol vas ha tó tu do má nyos 
pub li cisz ti ká val. 

Ezt a mû faj be li hi á tust és a ve le
köz ve tít he tõ is me re te ket sze ret né, 
ha nem is meg szün tet ni, de leg alább
eny hí te ni az Eu ró pai Ös  sze ha son-
lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok Köz ala pít-
vány ki ad vány so ro za ta. A kö te tek be, 
mû hely ta nul má nyok ba, je len té sek-
be és hát tér anya gok ba ren de zett so ro-
zat fel öle li a mé dia po li ti ka leg kü lön-
fé lébb te rü le te it, ha zánk és a ha tá ron 
tú li ma gyar ság gaz da sá gi kap cso la ta-
it, a ro ma kér dés egyes ele me it, vagy 
ép pen a ha zai mun ka vál la lás, le te le pe-
dés ak tu á lis kér dé se it. A ki ad vá nyo-
kat ol vas va csak saj nál hat juk, hogy 
ke vés ér dek lõ dõ höz jut nak el ezek az 
in for má ci ók. Úgy vél jük, egy sze rû en 
nem tud nak ró la.

A kö tet szer zõ je a ter je del mi kor lá-
tok el le né re igencsak mély re ás, meg-
ta lál va azo kat a fõbb gyö ke re ket és 
el ága zá si pon to kat, ame lyek meg ha tá-
roz ták és még min dig meg ha tá roz zák 
a nem zet rõl va ló gon dol ko dás sa já-
tos sá ga it. A vá lo ga tás – ki ket idéz, 

A nem zetrõl va ló
gondolkodás
gyötrelmei

(Petrás Éva: Na cionalizmus
és po litikai ro mantika)

Ne héz, vagy szin te le he tet len fel-
adat ra vál lal ko zott Pet rás Éva, ami kor
egy ter je del mé ben igen csak szo lid 
könyv ben kí sé rel te meg fel tár ni a 
nem ze ti esz me és a po li ti kai ro man ti-
ka kap cso la tát. A kö tet alap ve tõ en tör-
té ne ti fel épí té sû, amely ben a ma gyar
nem zet esz me új ra gon do lá sá nak kí sér-
le té vel ta lál koz ha tunk. Hi ány pót ló 
kez de mé nye zés rõl van szó, hi szen a 
fel hasz nált iro da lom és a jegy ze tek 
alap ján ki de rül, hogy nap ja ink vagy 
kö zel múl tunk gon dol ko dói mi kép pen 
lát ják a nem zet rõl va ló gon dol ko dás 
fõbb ál lo má sa it. Na gyon szük sé ge sek 
ezek a ref le xi ók, hi szen a tár sa dal mi 
ko hé zió, az iden ti tásgyö ke rek meg ta-
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vagy ép pen nem – le het szub jek tív, 
de túl bõ vá lasz ték nem iga zán kí nál-
ko zik. A nem zet, ma gyar ság na pi 
po li ti kai cé lok ra va ló fel hasz ná lá sán 
túl a ma gyar ér tel mi ség adós ma radt
egy kor sze rû kri ti kai nem zet esz me 
meg ala po zá sá val. Ez ko moly ké sés,
hi szen a tár sa da lom a min den nap ok 
élet vi lá gá ban ezt már érez he tõ en 
meg kezd te. Szá mot ve tett az or szág
re á lis hely ze té vel, a tri a no ni ha tá rok 
sta bi li tá sá val és eu ró pai uni ós le he tõ-
sé ge i vel. Már ré gen meg szü le tett az 
„adó fi ze tõ ál lam pol gár” ér zé se és az 
a tu dat, hogy az élet esé lyek már nem-
csak az ál lam tól függ nek – ez már leg-
alább 40 éves ta pasz ta lat –, ha nem az 
egyén tõl, a kap cso lathá lók tól és nem 
utol só sor ban at tól a ré gi ó tól, vá ros-
tól, ahol ép pen va la ki él. Lát szó lag 
mes  sze va gyunk a recenzált könyv 
té má já tól, de va ló já ban még sem. 
A szer zõ nyi tó gon do la tai ugyan is 
Né meth Lász ló „an ti nó mi á i tól” és 
Bibó Ist ván gon do la ta i tól in dul nak. 
Egy ap rócs ka ész re vé te lünk mind-
járt adó dik: Pet rás Éva ko ránt sem 
té ve sen, de még is kis sé ön ké nye sen 
hi vat ko zik Bibó egyik je len tõs ta nul-
má nyá ra (El tor zult ma gyar al kat, 
zsák ut cás ma gyar tör té ne lem, 1948), 
amely ben va ló ban ös  sze kap cso ló dik 
a kö zös ség ügye a füg get len ség gel, 
mint a sza bad ság ügyé vel. A kap cso-
lat azon ban ko ránt sem csak po zi tív 
irá nyú, amint azt az egyet len idé zet
su gall ja. Bibó ugyan is egy má sik 
ko ráb bi írá sá ban (A ke let-eu ró pai kis-
ál la mok nyo mo rú sá ga, 1946) pon to-
san ír ta le azt a tényt, hogy Kö zép- és 
Ke let-Eu ró pá ban „a nem ze ti kö zös ség 
bir tok ba vé te le és az em ber fel sza ba-
du lá sa nem kap cso ló dott ös  sze, sõt
el len ke zõ leg: ezek a nem ze tek olyan 
tör té nel mi pil la na to kat él tek meg, 
me lyek azt lát szot tak bi zo nyí ta ni, 
hogy a múlt nyo masz tó po li ti kai és 
tár sa dal mi ha tal mas sá ga i nak az ös  sze-
om lá sa, s a de mok rá ci á nak vég sõ kon-
zek ven ci á ig va ló vál la lá sa a nem ze ti 
kö zös sé geket sú lyos koc ká zat nak, sõt 
ka taszt ró fá nak te szik ki. Eb bõl a meg-
ráz kód ta tás ból szü le tik a mo dern eu ró-
pai po li ti kai fej lõ dés leg fé lel me te sebb 
monst ru ma: az an ti de mok ra ti kus na ci-
o na liz mus.” (Ki eme lé sek a szer zõ tõl.) 
Ugye, hogy men  nyi re ak tu á li sak ezek 
a gon do la tok?! 

Egé szen más ala pok ról épít ke zett, 
de ugyan er re a kö vet kez te tés re ju tott 
Pet rás Éva is. A gon do la tok né ha rej-
tet ten meg je le nõ gaz dag sá gá ból kö vet-
ke zik, hogy a szer zõ vél he tõ en sok kal 
több iro dal mat is mer és hasz nál, mint 
ami re hi vat ko zik. Per sze mond hat ná 
bár ki, hogy csak egy fé le tör té ne lem 
lé te zik. Ez va ló ban igaz, de az ér tel-
me zés, az interpretáció le he tõ sé gei 
még is óri á si ak és igen gyak ran el lent-
mon dá so sak. A szer zõ a ro man ti ka, 
mint tár sa dal mi esz me ha tás tör té ne ti 
alap ja i ról in dít ja gon do la ta it. Pon to-
san ér zi, de csak óva to san von ja le 

azo kat a kö vet kez te té se ket, ame lyek 
a ro man ti ka kö zép-ke let-eu ró pai meg-
je le né sét és tor zu lá sa it érin tik. Míg 
ugyan is a kon ti nens nyu ga ti fe lén a 
mo dern pol gá ri tár sa da lom és ál lam
lét re ho zá sa „tisz tán” tár sa dal mi kér-
dés volt, ad dig Ke let fe lé ha lad va 
mind na gyobb te her té te lek ra kód tak 
rá. Né met te rü le te ken az erõs ál lam
lét re ho zá sa volt a nem ze ti szer ve-
zõ dés meg ha tá ro zó ér té ke, a köz tes
ré gi ó ban, így a tör té ne ti Ma gyar or szá-
gon pe dig a nem zet ha lál ví zi ó ja vált 
moz gó sí tó ere jû vé. A szer zõ na gyon
jó ér zék kel eme li ki, hogy eb ben a 
torz hely zet ben a nem ze ti ér té kek 
ese ten ként ki zá ró la go san nem ze ti 
ér de kek ként je len nek meg. A ro man-
ti ka pe dig, amely nem csak mû vé sze ti 
stí lus, ha nem vi lág szem lé let és élet-
ér zés is egy ben, min den fé le tor zu lás 
me leg ágya volt. A nem ze ti fé lel mek 
gör csös sé vá lá sa nem csak a nyu-
gat ra ci o ná lis kö ve té sé re moz gó sít, 
ha nem a ro man ti ká val ös  sze kap csol va 
lel ki be zá ró dás ra, múlt ba for du lás ra is 
ösz tö nöz. A ma gyar tár sa da lom ezen 
ket tõs re ak ci ó ja igen ré gi ke le tû. 

A har ma dik, ala po zó fe je zet a 
ma gyar na ci o na liz mus tör té nel mi gyö-
ke re i nek leg fon to sabb gond ja it, el ága-
zá sa it te kin ti át. A szer zõ sze rint is 
csak váz la tos ez a fej te ge tés, de még-
is sze ren csé sen ex po ná lód nak ben ne 
azok a pon tok, amelyek nek ha tá sa it 
nem ne héz ész re ven ni nap ja ink ban 
sem. A 19. szá zad ba lé põ nem zet nek 
„a ma gyar nem ze ti lét so ká ig egyet-
len el kép zel he tõ for má ja a tör té nel mi 
Ma gyar or szág”. Ez a lé lek ta ni fixáció 
gá tol ta meg, hogy a „ma gyar nem ze-
ti kö zös ség fel ké szül jön a Habs burg 
Bi ro da lom ha nyat lá sá nak ha tal mi-
po li ti kai re a li tá sá ra”. Má ig ha tó ér vé-
nye van en nek a meg ál la pí tás nak, de 
egy el len ve tést még is ten nénk. Meg íté-
lé sünk sze rint el sõ sor ban nem a nem-
ze ti kö zös sé get ér ték az ese mé nyek 
vá rat la nul, ha nem a po li ti kai eli tet. A 
„ma gyar élet an ti nó mi ái” kö zül a szo-
ci á lis kér dés fe szí tõ meg ol dat lan sá ga 
már ön ma gá ban is meg aka dá lyoz ta, 
hogy tár sa dal mi ko hé zió és er re épül-
ve ér tel mes tár sa dal mi köz be széd ala-
kul jon ki. A nem ze ti ér zés mély sé ge, 
ki ter jedt sé ge, ha tá sa és kom mu ni ká ci-
ós rí tu sai, te hát lát ha tó sá ga tel je sen 
kü lön bö zõ dol gok. En nek iga zát ér zi 
ugyan a szer zõ, de csak a könyv utol-
só mon da ta i ban me ri nyíl tan ki mon-
da ni. Ar ra az út ra ugyan is, amely nek
vé gét az „1944-es mély pont je len tet-
te” (86), a ma gyar po li ti kai ve ze tõ 
osz tály már sok kal ko ráb ban rá lé pett. 
Ha ki mon dot tan nem is, de a szer zõ
pon to san lát ja, hogy a ne me si nem zet-
tu dat (natio Hungarica) az idõ elõ re ha-
lad tá val nem je len tett iga zi vé del met 
a Habs burg-bi ro da lom mal szem ben 
– te gyük hoz zá, a na pó le o ni há bo rúk 
óta er re már nem is volt szük ség, de 
az egy re in kább strucc pers pek tí vá ban 
gon dol ko dó ma gyar „nem zet fenn tar-

tó” po li ti kai ve ze tõ osz tály 
ezt nem ér zé kel te – és tel je-
sen ér zé ket len ma radt mind 
a nem ze ti sé gi tö rek vé sek-
kel, mind pe dig a szo ci á lis 
prob lé mák kal szem ben. 

Na gyon jó meg ál la pí-
tás ol vas ha tó a ma gyar nem zet tu dat 
„etnicizálódásáról”, de en nek a fej lõ-
dé si íve még is rejt ve ma rad. Az ol va-
sás köz ben gyak ran érez he tõ, hogy a 
ter je del mi kor lá tok, gya nít ha tó kény-
sze rû rö vi dí té sek sza kí ta nak meg egy 
gon do la tot, vagy eset leg egy lap pan gó 
in tu í ció nem tud meg je len ni. A té mát
ki csit is me rõk szá má ra túl nagy gond 
nincs, hi szen a vég ki fej let, a vég kö-
vet kez te tés egy ér tel mû. Még is az az 
ér zé sünk, hogy a ke vés bé fel ké szült 
ol va só nem min dig tud el iga zod ni a 
gon do la tok ki fej té sé ben. Vi lá gos sá 
vá lik ugyan, mi az oka an nak, hogy 
a „ma gyar na ci o na liz mus is a ke let-
kö zép-eu ró pai na ci o na liz mu sok fej lõ-
dé si pá lyá já ra állt”. De tel je sen rejt ve 
ma rad az a tény, hogy a na ci o na liz-
mu sok kö zül a leg ke vés bé ha té kony-
nak és te het sé ges nek bi zo nyult. A 
tör té nel mi Ma gyar or szág szét hul lá sa 
után ha tal mi po zí ci ó ba ke rült új kon-
zer va ti viz mus ural mi-ad mi niszt ra tív 
esz kö zök bir to ká ban egy re küz dött a 
li be ra liz mus és a szo ci a liz mus el len, 
ho lott mind két ér ték rend szer nek nem 
le be csü len dõ lel ki tá mo ga tott sá ga 
volt Ma gyar or szá gon, to váb bá har-
colt az utód ál lam ok na ci o na liz mu sai 
el len. A tör té nel mi igaz ság ta lan ság és 
a meg hir de tett re ví zió alá sö pört min-
dent, meg ala poz ván ez zel a kö vet ke zõ 
nagy ku dar cot. 

A kö tet kö vet ke zõ gon do la tai a 
ro man ti kus po li ti kai nem zet esz mény 
tár sa da lom tör té ne ti hát te rét kí sér lik 
fel vá zol ni. Na gyon ma dár táv la ti 
ké pek je len nek itt meg, ta lán el is 
le he tett vol na hagy ni. A ré gi tan-
köny vi kli sé ket, mint a pol gár ság 
hi á nyát, a ket tõs tár sa da lom szer ke ze-
tet az utób bi év ti zed ben egy re töb ben 
von ják két ség be. Nem biz tos, hogy 
min den eset ben iga zuk van, ugyan is 
a tár sa da lom makroszerkezeti moz gá-
sai gyak ran nem har mo ni zál nak a kis 
„élet vi lá gok” tö me ge i vel. A kri ti ka 
meg fo gal ma zá sa kor a recenzensben 
az is fel me rült, mint az ol va sás so rán 
oly sok szor, hogy ez a fe je zet is a rö vi-
dí tés mi att vált ilyen vér sze gén  nyé. 

A könyv leg át gon dol tabb, leg si-
ke rül tebb fe je ze te a po li ti kai ro man-
ti ka du a liz mus ko ri tör té ne tét fel vá-
zo ló rész. A ter je del mi kor lá tok itt 
is feszítõek, de a szer zõ nek si ke rült 
meg ta lál nia azo kat a leg fon to sabb 
tö rés pon to kat, ki sik lá so kat, ame lyek 
sok szor alap ja i ban ha tá roz ták meg 
a po li ti kai tör té né se ket. A tör té nel-
mi kö rül mé nyek – a premodern nem-
zet tu dat és a ren di sza bad ság küz del-
mek egy mást erõ sí tõ ha tá sa – foly-
tán a mo dern ma gyar na ci o na liz mus 
a ro man ti kus po li ti kai nem zet esz-
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ményt hoz ta lét re, „hi szen
a füg get len ma gyar ál la-
mot ki zá ró lag a kö zép ko ri 
ma gyar ál lam lé té bõl ere-
dez te tett tör té nel mi jo gok 
alap ján tud ta csak el kép-
zel ni”. Te hát meg for dult a 

lo gi ka, ami kez det ben még nem vis  sza-
lé pést, de min den eset ben egy hely ben 
ma ra dást, sok eset ben fé ke ket ered mé-
nye zett. A fe u dá lis elõ jog o k nak nem-
ze ti – értsd ma gyar – elõ jog ok kal 
va ló ki bõ ví té se va ló ban ki tá gí tot ta a 
nem zet fo gal mat, ugyan ak kor tel je sen 
am bi va lens mó don. A bi ro da lom mal 
szem ben lét re jött, jog ki ter jesz té sen 
és ér dek egye sí té sen „ala pu ló nem ze-
ti kö zös ség” ví zi ó ja – ké sõbb ezt a 
sé mát át vit ték a nem ze ti sé gek re is – 
és a sa ját ma gyar tár sa dal má ról meg-
fo gal ma zott meg kü lön böz te té se ki re-
kesz té sen ala pult, ér té kei és szán dé-
kai igencsak tá vol es tek egy más tól. 
A mo dern nem zet tu dat a po li ti kai 
de mok rá cia lét re ho zá sá nak gát já vá 
vált, a tár sa dal mi ko hé zió meg ala po-
zá sá nak és még a gaz da sá gi mo der-
ni zá ci ó nak is. A ne me si li be ra liz-
must igen gyor san – és te gyük hoz-
zá: zök ke nõ men te sen – fel vál tot ta 
az új kon zer va ti viz mus (ezen nem a 
mai meg ha tá ro zás ér ten dõ), és to váb-
bi ter jesz ke dés ként az új kon zer va ti-
viz mus és kész le tei tel je sen ki sa já tí-
tot ták a nem ze ti esz me min den fon-
tos tar tal mi ele mét. A ma gyar nem-
ze ti esz me így egy re in kább antilib-
eralizmust, an ti ka pi ta liz must, an ti sze-
mi tiz must és antiszocializmust – be le-
ért ve eb be a szo ci á lis ér zé ket len sé get 
is – je len tett. 

A szer zõ nem mond ja ki nyíl tan
so ha sem, de gyak ran érez te ti, hogy 
ez ál tal a po li ti kai elit és a nem ze ti 
kö zös ség min den ér té ke tor zul, és 
így ha mis ori en tá ci ós pon tok je len-
het nek meg. A fel té te les mód pe dig
szin te min den eset ben va ló ság gá 
vált. Jó pél dá ja en nek a 19. szá zad
vé gi ke resz tény po li ti kai gon dol ko dás 
ér té ke lé se. Pet rás Éva ezen a te rü le ten 
va ló ban ma ga biz to san mo zog. An gol 
és né met szak iro da lom ra tá masz kod-
va meg gyõ zõ en vil lant ja fel, hogy a 
ka to li kus klé rus elit je – így va ló já ban 
az egy ház ma ga – a vi lá gi po li ti kai 
ve ze tõ ré teg gel tel jes har mó ni á ban 
kép te len volt fel is mer ni a tár sa dal mi 
fe szült sé gek lé nye gét és ép pen ezért 
men  nyi re rossz vá la szo kat adott a fel-
me rü lõ prob lé mák ra. 

Ta lán ke vés bé si ke res az „Új kon-
zer va ti viz mus a két vi lág há bo rú 
kö zött” cí mû zá ró fe je zet. A hi vat ko-
zá sok szá ma is több mint har ma dá val 
csök kent. Nyil ván va ló te hát, hogy a 
ma gyar tör té nész tár sa da lom is adós 
ma radt ezek kel a ref le xi ók kal. Az 
el na gyolt és ta lán eb ben az eset ben
fö lös le ges el mé le ti fel ve ze tés után 
vi szont egy igen meg fon to lan dó meg-
ál la pí tás kö vet ke zik. Ma gyar or szág 
egye di sa já tos sá ga volt ugyan is, „aho-

gyan mind a po li ti kai gon dol ko dás ról, 
mind a gaz da ság ról és tár sa da lom ról 
va ló el kép ze lé se ket a nem zet tu dat 
prob le ma ti ká ja je le ní tet te meg” (77). 
En nek a me cha niz mus nak az oka it a 
szer zõ nek csak ne he zen si ke rült ki bo-
goz nia. Meg is mé tel több, már ko ráb-
ban le írt gon do la tot, majd eze ken 
to vább lép ve a ke resz tény-nem ze ti 
kur zus le gi ti má ci ós pil lé re it és tár sa-
da lom po li ti kai gya kor la tát elem zi. 
A ki bon tás ból ér zõ dik, no ha le het ne 
sok kal egyér tel mûbb meg fo gal ma zás 
is, hogy a tri a no ni sokk ra adott vá la-
szok már ko ráb ban is meg vol tak a 
ma gyar po li ti kai ve ze tõ osz tály – ezt 
a szót Pet rás Éva csak rit kán hasz nál ja 
– ér ték vi lá gá ban. A nép és a nem zet
fo gal ma már rég tõl prob lé mák kal volt 
ter hes. Et ni ka i lag ho mo gén né vált 
ugyan az or szág, és a re ví zió pro pa-
gá lá sa lát szó lag min dent el fe dett, de 
va lós tár sa dal mi ko hé zió még sem jött 
lét re. A na pon ta pro pa gált nem zet esz-
mény be ugyan is az igencsak je len tõs 
szá mú ma gyar sze gény nép ré te gek 
most sem fér tek be le. A kö zép osz tály 
nem zet fenn tar tó nak gon dol ta ma gát 
és igen ag res  szí van sa já tí tot ta ki az 
egész ma gyar nem zet nek nem csak 
a kép vi se le tét, ha nem az iden ti tá sát 
is. Itt lé nye gé ben az év szá za dos 
premodern natio Hungarica-reflexek 
torz új ra é le dé sé rõl volt szó. Ez ál tal a 
ve ze tõ po li ti kai elit nem csak po li ti kai 
tá jé ko zó dá sát vesz tet te el új ra, ha nem
a nem zet tu da tot, mint le het sé ges 
ös  sze tar tó erõt is 1944-ig a mély pont-
ra jut tat ta. 

Ezek kel a bá tor gon do la tok kal 
zár a könyv, amely nek ak tu a li tá sa 
nap ja ink ban igen csak fon tos sá vált. 
Mód sze rét te kint ve a kö tet má sod-
elem zés nek te kint he tõ, hi szen dön tõ-
en az el múlt há rom év ti zed tör té ne ti 
fel dol go zá sa i ra tá masz ko dott. A 
mun ka ered mé nye azon ban sok kal 
több, mint a szak iro da lom egy sze rû 
ol va sa ta. Olyan egy más tól tá vo li, 
sok szor ki nem mon dott ref le xi ó kat 
fû zött egy be, ame lyek ese ten ként 
meg hök ken tõ ered mény re ve zet tek. 
Nap ja ink po li ti kai ér té ke i nek egyes 
ele mei ugyan is mé lyen gyö ke rez nek, 
anél kül, hogy ez tu da to sul na ben-
nünk. Ezek a mély gyö ke rek pe dig 
sok szor okoz tak ku dar cot a ma gyar
nem zet nek. Fel old ha tat lan el lent mon-
dás, hogy a dön té se ket egy szûk po li-
ti kai elit hoz za, de an nak kö vet kez mé-
nye it min dig a tár sa da lom sok mil li ós 
tö me ge vi se li el. Sok szor for dult elõ 
a ma gyar tör té ne lem ben, hogy eze ket
a té nye ket nem csak ki mon da ni, de 
még vé gig gon dol ni sem le he tett, mert 
ak kor ki de rül ne, hogy a je len „fe let ti 
el len õr zést csak a múlt fe let ti ura lom-
mal le het biz to sí ta ni” (90). Nem ze ti 
tu da tunk – ami a tár sa dal mi ko hé zió 
egyik fon tos alap ja – azon ban tra di ci-
o ná li san gon dok kal ter hes, ami nek a 
ki be szé lé se, tár sa dal mi ki hor dá sa nem-
csak hogy ké sik, ha nem mint ha ta bu vá 

is vált vol na. Rög tön ki de rül ugyan is, 
hogy a nem zet meg je le ní té sé nek mos-
ta ni mód jai más fél év szá za dos múlt ra 
tá masz kod nak. A szer zõ nek bá tor ság 
ada tott ar ra, hogy ki mond ja: a múlt-
nak már ak kor is vol tak zsák ut cás 
irá nyai, ame lyek be sok szor be té ved-
tünk. A vé le mény eset leg szub jek tív, 
ami vel le het vi tat koz ni. A tör té nel mi 
ese mé nyek azon ban meg tör tén tek. A 
fe le lõs sé get per sze könnyen más ra 
le het há rí ta ni – eb ben fel tû nõ en nagy 
jár tas ság ra tet tünk szert –, de Bibó 
Ist ván 1948-ban pa pír ra ve tett so rai 
ko ráb ban is és a rend szer vál tást kö ve-
tõ más fél év ti zed után is új ra ak tu á-
lis nak tûn nek. Idéz zük, mert ezt a 
lé nyeg lá tó meg fo gal ma zást le he tet len 
fe lül múl ni: „Nem az a lé nyeg eb ben,
hogy más né pek cso dá la tos egy ség-
ben és egyet ér tés ben él nek, szem ben 
a »széthúzó« ma gyar ral. Ha nem az, 
hogy a ma gyar nem ze ti kö zös ség ben 
új ból és új ból olyan mó don ve tõd tek 
fel a dön tõ, az egész kö zös sé get fog lal-
koz ta tó és meg osz tó kér dé sek, hogy 
an nak kö vet kez té ben a kö zös ség ter-
mé ket len, se ho vá se ve ze tõ har cok ba 
bo nyo ló dott, és a va ló sá gos fel ada tok-
kal, va ló sá gos prob lé mák kal szem ben 
vak ká vált.” A di ag nó zis helyt ál ló, és 
az okok meg ér té sé hez nagy ban hoz zá-
se gít ben nün ket ez a könyv. A tör té né-
szek szá má ra né mely esz me fut ta tás 
kön  nyû nek vagy hi á nyos nak bi zo nyul-
hat, a nem szak em be rek nek vi szont 
né ha még így is ne héz és bo nyo lult 
a szö veg. Ez az el lent mon dás azon-
ban el sõ sor ban a ma gyar ér tel mi sé gi 
köz gon dol ko dás bû ne, nem pe dig a 
szer zõé. Ép pen ezért kel lett meg ír ni 
ezt a ta nul mányt. 

(Eu ró pai Ös  sze ha son lí tó Ki sebb ség-
ku ta tá sok Köz ala pít vány, 2006) 

Szakál Gyu la

Esszé a ma gasban
(Balassa Pé ter:

Az egy szerûség út jai, sö tétben)

„Azért, hogy kér jünk.”
Balassa Pé ter

A „Vigilia/Esszék” so ro zat nyi tó-
kö te te Balassa Pé ter írá sa i ból vá lo gat, 
a szer kesz tõi utó szó ból pe dig ki de rül: 
az iro da lom tör té nész és esz té ta mun-
kás sá ga mint egy mo dell ként szol gál-
hat „a mai, saj nos sok szor meg le he-
tõ sen szín vo nal ta lan ke resz tény szel le-
mi sé gû esszéisztika” szá má ra.

A vé kony ka kö tet ki sebb-na gyobb 
írá sai egyet len nagy té ma kö rül fo rog-
nak: mi kép pen le het sé ges hit rõl 
be szél ni. Rög tön itt Kierkegaard és 
Pas cal vál nak iga zán fon tos sá Balassa 
szá má ra: két olyan gon dol ko dó, aki-
nek fi lo zó fi á ját val lo más ként ér tel me-
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zi. A Fé le lem és resz ke tés és a Gon-
do la tok a böl cse le ti iro da lom olyan 
mû vei, me lyek nem elég sze nek meg 
sem a tu do mány ál tal meg ha tá ro zott 
értekezõ-argumentatív for ma ke re te i-
vel, sem an nak fo ga lom hasz ná la tá val. 
Balassa ez út tal nem kri ti kus, de es  szé-
is ta, nem iro da lom tu dós, de tu dós iro-
dal már, nem ta nár, de ta nít vány, nem 
apa, de a fiú: Ádám. A vál to za tos tár-
gyú es  szék a mû faj ere de ti ér tel mé ben 
vett kí sér le tek: kí sér le tek az Ádám-
sors sal, az Ádám-alak kal, mi ként 
ta nul má nyok, váz la tok egy má sik 
nagy Ádám-so ro zat tö re dé kei is, pa pí-
ron: Veszelszky Bé la más fél száz váz-
lat la pon ma radt Küz dõ Ádám ja. A küz-
dés Veszelszky-féle mo nu men tu mai 
ezek az es  szék Kierkegaard-ról (Utó-
szó Áb ra hám hall ga tá sá hoz), holiz-
musról (Mi ért?) vagy Rónay György 
nap ló i ról (A nagy ság csen des sé ge).

„Az em ber: ádámi lény, aki ben meg-
szü let het vagy nem szü let het meg a 
krisz tu si”, ol vas hat juk vi lá gos tö mör-
ség gel Balassát a Bi zo nyos ság he lyett 
be szél ge tés c. es  szé jé ben, mely a Nap-
pa li ház ban je lent meg 1992-ben, és 
a Vidrányi–Kocziszky vi tá hoz szól 
hoz zá. Szer zõ je ma gya rá zat tal lát ja 
el a hoz zá szó lást, mely el sõ hal lás ra
meg hök ken tõ: „rend kí vül ér de kel”. E 
két szó az ízig-vé rig es  szé író Balassa 
véd je gye, ga ran ci á ja és ta lán ki vált sá-
ga mind azon ke ve sek nek, akik szel-
le mi hi te lü ket érin tett sé gük, sze mé-
lyes ér de kelt sé gük ál tal nye rik el. Az 
ége tõ en idõ sze rû (vagy az zá tett) kér-
dé sek han gya szor gal mú fel dol go zá-
sa Balassa szö ve ge it ele ven né te szi, 
mert ál ta luk ki ve szi a ré szét az em ber
eg zisz ten ci á lis drá má já ból, vé gig gon-
do lá suk pe dig eti kus sá, mert szor gal-
má ba alá zat ve gyül és sza va i nak tar-
tást ad.

Veszelszky utol só al ko tói kor sza-
ká ban, éle té nek utol só hét esz ten de jé-
ben ve szi elõ új ra az egy ko ri szõ nyeg-
ter vet, s ek kor fes ti je len tõs ön arc ké-
pe it is. Balassánál az es  szé írás szin tén 
er re a két moz za nat ra szü le tik: mind-
vé gig a kí sér le te zõ em ber kon fes  szi ó-
ja, ön fel tá rá sa. Es  szé iro da lom és val-
lo más iro da lom köl csö nös sé gé rõl pon-
tos tu dás sal ren del ke zik, írá sai pe dig 
e ket tõ csil lag zat Hassliebe-szerû 
je gyé ben fény le nek. Nietz sche egyik 
Zarathustra-dala vissz han goz za: 
Selbstkenner és Selbsthenker – ön fel-
fe dõ és ön fe je zõ. Nem so kan me ré szel-
ték ezt, ke vés bé a fé le lem, in kább a 
le he tet len ség mi att. A ke reszt út ról szó-
ló Út, Amen c. hat ol da las egyik so ra 
így fe je zi ki: „Iga zi Amen ak kor hang-
zik fel, ha már nem az »én«  mond ja”.
A kis kö tet ta nul má nya it ol vas va hir-
te len úgy tû nik, Balassa gon do lat vi lá-
ga az Apa-mí tosz mel lett és az zal kar-
ölt ve min dig az én pró ba kö vén kí sér-
le te zik.

Ta lán blaszfémikus iz ga lom ról 
be szél ni ott, ahol krisztológiáról, 
Krisz tus-él mény rõl hal lunk. Balassa 

szeb ben ír ja le a hermeneuta jus sát:
a ta nít vány ér tel me zõi de lí ri u má nak 
hív ja. Kér dés, hogy a ten ger nyi iro da-
lom ból is mer te-e a ne ves ja pán je zsu i-
ta, Kakichi Kadowaki ezirányú mû ve-
it (Zen and the Bible, In der Mitte des 
Körpers). Egy he lyütt azon ban, ha son-
ló an a to ki ói je zsu i ta vég kö vet kez te-
tés éhez, így fo gal maz: „Oly kor úgy 
tû nik, a Tao be lá tá sai nél kül ma a Bib-
lia út sza va alig ért he tõ. Hogy az út: 
amen egyút tal.” Az üdv tör té ne ti hely-
zet bõl szem lélt vi lág és em be ri tör té-
ne lem bot rá nyos evan gé li u má ra esz-
mél rá: „Hogy ez a vi lág így, ahogy 
ép pen az örök vál to zó most-ban van, 
szép len ne, ta lán ez az a bot rá nyos:
rej tett üze net, amit a leg ne he zebb föl-
fog nunk.” (Õ mond ja meg ne kem, ki 
ne kem Õ.) Ez a bot rány azon ban nem 
ki ált az ég be, ha nem el rej tett – el rej-
tett ab ban az ér te lem ben, hogy fel-
adat, ugyan ak kor el-nem-rejtett, mert 
itt van, elõt tünk, kö rü löt tünk. Hi szen 
a gond vi se lés nagy el be szé lé se he lyé-
re a Tör té ne le mé lé pett, a lát ha tat-
lan ba hú zód va vis  sza (Ami már meg-
van – még). Ki-ki elõ se gít he ti a ma ga
ké pes sé ge és igé nye sze rint a meg je-
le né sét, az ér té sét – hi szen a kép más-
fo ga lom nem csu pán a ge nus szá má ra 
fenn tar tott, mu tat rá Balassa. A krisz-
tológia sze mély rõl szó ló fi gye lem-
re mél tó gon do lat kör ében az én nek,
az egónak azért van ki emelt sze re pe, 
mert azt kell meg ha lad ni. Tu da to sí ta-
ni, hogy a nem-én több, mint az én, ez 
a kre á ció, az ér te lem kü lö nös za va ra, 
a he lyes is me ret gát ja. Ami ben nünk
kö zös, az az, hogy sza bad sá gunk ban 
áll meg ten ni ezt. Krisztológiai ér te lem-
ben az utol só sza vak és a ke reszt ha lál 
az én ha lá lá nak pil la na tá vá vá lik. Míg 
„a fel tá ma dás min dig le mon dás az 
egóról, ön ki üre sí tés és aján dé ko zás, 
te hát a te rem tés és a pas sió is mét lé-
se, gya kor lá sa: asz ké zi se.” (Õ mond-
ja meg ne kem, ki ne kem Õ.)

A mo dern kor azon ban nem se gí ti a 
„hermeneutát”, de erõ nek ere jé vel hát-
rál tat ja. A ti tá ni szub jek ti viz mus ban 
tet szel gõ kor szel lem a va ló di szel lem 
meg té pá zá sa: vég te le ní tett énes ség 
és szer vi lis utilizmus (Mi ért?). Bi zo-
nyos ér te lem ben Balassa kor di ag nó-
zi sa – az üdv tör té net fe lõl – a szá zad-
for du ló schopenhaueri–nietzscheá-
nus vi lág vál ság-iro dal má nak örö kö se. 
Mint örö kös azon ban min dent meg-
tesz, hogy a krizeológia hol om la do-
zó, hol meg-meg úju ló épít mé nyét 
át ala kít sa. A fel vi lá go so dás kár val lott-
ja ként ugyan is – Derridához ha son ló-
an, el sõ sor ban ta lán az õ nyom do ka in 
– be ha tó an ta nul má nyoz za a ne ga tív 
te o ló gia rej tett ha gyo má nyát, a misz-
ti ku sok mû veit, Dosz to jevsz kijt vagy 
Pi linsz kyt – a lát ha tat lan tör té ne tet 
(Ham vas Bé la). Meg kell is mé tel ni a 
Pi linsz ky -pa ra frá zist: így, ahogy van, 
min den jól van. Ezért ér vel amel lett,
hogy még a mo dern ko ri szub jek ti viz-
mus is az üdv tör té net ré sze, ab ból sem-

mi nem lóg ki. Kierkegaard 
pél dá ján szem lél te ti ezt a 
kis kö tet leg ter je del me sebb 
és mind kö zül leg ki vá lóbb 
nagy es  szé jé ben: „Szub jek-
ti viz mus-kri ti ká ja szá mom-
ra csak a szub jek tum szen-
ve dés tör té ne tén mint Is ten és egyes
em be ri eg zisz ten cia ab szurd és új ra
meg új ra ér te lem mel kö ze lít he tõ pár-
be szé dén be lül ér tel mez he tõ.” (Bi zo-
nyos ság he lyett be szél ge tés)

Az es  szé író sze mé lyes hang vé te-
le, val lo má sos sá ga oly kor te ret ad az 
egyé ni sors köz szem lé re té te lé nek – 
mi ként a ta nít vá nyok em lé kei kö zött 
meg bú jik ez a Balassa is, an nak a 90 
perc nek a dra ma tur gi á ja, a min dig jól 
idõ zí tett vis  sza- és rá kér de zés, sõt az 
oda ha tás. Je len kö tet egyik-má sik írá-
sá ban drá mai ki szó lá sok ra buk kan-
ha tunk: úgy a jel leg ze te sen lo ká lis 
ma gyar li be ra liz mus ön el lent mon dá-
sa i ról, mint a ha zai ke resz tény szel le-
mi ség tév út ja i ról. Az Igen, igen, nem, 
nem cí mû rö vid ke írás ezen ag go dal-
mak lajst ro ma, fel sti li zált hang já ból 
már-már la men tá ci ót hal lunk. En nél 
még is fon to sabb nak, az es  szé írás 
szem pont já ból lé nye gibb nek tû nik 
a sa ját sze rep tu da to sí tá sa, a „Ki 
be szél?” el dönt he tet len, di a lek ti kus 
kér dé se. „Mi vel nem va gyok sem val-
lás fi lo zó fia-tör té nész, sem klas  szi ka- 
fi lo ló gus, ez út tal pe dig esz té ta, vagy 
mi cso da sem va gyok” (Bi zo nyos ság 
he lyett be szél ge tés). Ér te ke zõ és szép-
írók egész so rá ról tud juk: az írás gesz-
tu sa mi ként vá lik ön köz lés sé, a sza-
bad dá tett sze mély ki nyi lat koz ta tá sá-
vá. Balassa írás mû vé sze te ezen túl me-
nõ en tá masz ko dik Kaf ká ra, aki imád-
ko zás nak ne vez te az írást. Ril ke is úgy 
fo gal maz, hogy dán hõ se, a toll for ga tó 
Malte Laurids Brigge a pa pír ra imád-
koz za pá ri zsi él mé nye it, hogy nyo mo-
rú sá gos sor sá tól ek kép pen sza ba dul-
jon. Az írás, tá gab ban ér tel mez ve a 
filoszkodás, mi ként azt Balassa em le-
get ni szok ta, cél ját té vesz ti szem elõl, 
ha nincs tét je. Az itt ol vas ha tó es  szék 
nyel vén szól va: „A Szent írás ban se hol 
nincs szó tét nél kü li ség rõl.”

A fi nom elem zés ugyan rá bíz za 
ma gát a „pro vin ci á lis szem pont ok” 
ér vé nye sí té sé re, még sem ál lít ha tó, 
hogy az ér té ke lõ-becs lõ mér leg nyel-
ve alá pénz ér mét rej tett vol na a kor. 
Az írás tu dó (oly so kat han goz ta tott, 
oly kor ha mis han gon meg fo gal ma-
zott) va ló di fe le lõs sé ge mind vé gig 
fenntartatik, fel kí nált vá la szai pe dig – 
mint Balassa ma ga is hang sú lyoz za – 
vá lasz le he tõ sé gek. Az in tel lek tus bel-
sõ hi gi é né irán ti igé nye és fo lya ma tos, 
ér tel mes ön kont roll ja nem mû köd het 
sa ját ere jé nél fog va, kü lö nö sen nem 
egész sé ge sen, szük ség van „a nyil vá-
nos ság ön sza bá lyo zó te ré re”. Balassa 
ezek ben az írá sok ban is szem elõtt 
tart ja az es  szé nek, az es  szé dis kur zus-
nak az eu ró pai ha gyo má nyát, az ér tel-
mi ség nek a po li ti kum kö zös sé gi, sza-
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bad te ré be ál lít ha tó és ál lí-
tan dó önstilizációját és kri-
ti ká ját.

Az esszéma ter mi nus 
Mi ha il Epstejn szó al ko tá-
sa a mitologéma ana ló gi á já-
ra, mi ként ma gát az es  szét 

a mí tosz bi zo nyos mo dern reziduuma-
ként ér tel me zi. Ma ra dé kos sá ga, tö re-
dé kes sé ge azon ban po zi tív: a le zá ró, 
vál to zat lan, be fe je zett mitologémához 
ké pest az esszéma ru gal mas gon do lat-
kép, mely nek bel sõ di na mi ká ja nyi tot-
tá te szi a to váb bi ref le xi ók ra és kö ve-
ti a vi lág vál to zá sa it. Musil is azt ál lít-
ja az es  szé rõl, hogy ugyan nem nyújt 
ki elé gí tõ, az Egé szet érin tõ meg ol-
dást, de egy sor rész meg ol dást tud fel-
mu tat ni. Balassa ta lán leg vi tá li sabb 

esszé má ja a mind két ér te lem ben vett 
dekonstrukció és a mind két ér tel mé-
ben vett hermeneutika bé kí tõ ös  sze-
kap cso lá sán nyug szik. Balassa ezen 
egye sí tõ és je len tõs szel le mi ho za dék-
kal ke cseg te tõ me tó du sa min de nütt 
je len van ér ve lé sé ben, le gyen szó tár-
sa dal mi vi tá ban a po li ti kai sze rep vál-
la lás ról, böl cse le ti fejtegetésben in di-
vi du a liz mus és az én sze mél  lyé va ló 
transzcendentálásának kö ze lí té sé rõl 
vagy te o ló gi ai ér te ke zés ben a ke gye-
lem rõl, mint a vi lág ba zu ha nó ra di ká-
lis dekonstrukcióról.

A Balassa-esszék egyik leg szem be-
szö kõbb sa já tos sá ga, nyel vi szem pont-
ból, a re to ri kai te lí tett ség. Az ön ma gát 
a dis kur zus nak min dig áta dó es  szé is ta 
bi zo nyos nyel vi for du la ta i ban jog gal 

je le nik meg elõt tünk ön ma gát sti li zá-
ló, oly kor a szö veg nár ciz must sú ro ló 
in tel lek tus ként – ugyan ak kor a hely-
 lyel kí ná lás gesz tu sá val ben nün ket 
min dig meg aján dé ko zó Balassa-szö-
vegek nyu gal mas, a fel kí ná lás csend-
jé ben élõ al kal mak. Be szé dük meg-
elég szik a hang ját jó té ko nyan rez gõ-
vé te lí tõ par ti ku lák le be gõ bi zony ta-
lan sá gá val, az zal, hogy még nin csen
kész, hogy nem bol dog ság mon dás. 
„Te hát még min dig »csak« kateku-
men vol nék? Hát per sze, mi más is.” 
(Szó sze rint szót la nul.)

(Vigilia Köny vek, 2006)
Fü löp Jó zsef
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Szá munk szer zõi

Angyalistván Fe renc 1956-ban szü le tett Gö döl lõn. Ta ní-
tói ok le ve lét Gyõr ben ve het te át. A nyolc va nas évek ele jén
po li ti kai okok ból hagy ta el az or szá got, er dé lyi fal vak ban 
természetközelben élt, majd val lás fi lo zó fi át hall ga tott Ber-
lin ben. A ki lenc ve nes évek vé gén In di á ban és Ti bet ben 
járt, az óta ter mé szet gyógy ászat tal és lel ki-szel le mi ta ní tás-
sal fog lal ko zik. Írá sai el sõ sor ban a ha gyo mányt, a ha gyo-
mány iro dal mi és fi lo zó fi ai meg nyil vá nu lá sa it érin tik.
Asaf, Uri 1942-ben szü le tett Ha i fán (Iz ra el). Köl tõ, kép-
zõ mû vész. Bu da pes ten él. Több egyé ni és cso por tos ki ál-
lí tá son mu tat ták be al ko tá sa it Ma gyar or szá gon. Leg utóbb 
meg je lent kö te te: Fes tõ ver sek (ver sek, 2006).
Ayhan Ey Gökhán 1986-ban szü le tett Bu da pes ten. Köl-
tõ. Édes ap ja tö rök. Szü lõ vá ro sá ban él.
Baán Ti bor 1946-ban szü le tett Rákosligeten. Köl tõ, 
iro da lom tör té nész. A gyõ ri ben cés gim ná zi um ban érett-
sé gi zett. Leg utóbb meg je lent kö te te: El fe lej tett szí nek 
(ver sek, 2006).
Ca mus, Al bert (1913–1960) fran cia író, es  szé is ta. 1957-
ben No bel-dí jat ka pott. Ma gya rul leg utóbb meg je lent 
mû ve: A szám ûze tés és az or szág (2006).
De ák Lász ló 1946-ban szü le tett Bu da pes ten. Köl tõ, író, 
szer kesz tõ, az Orp he usz Ki adó igaz ga tó ja. Leg utóbb meg-
je lent köny ve: Em lék könny (ver sek, 2006).
Fal vai Má tyás 1984-ben szü le tett Gyõr ben. Író. Je len leg 
az EL TE Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka rán ta nul. Önál ló 
kö te te: Al leg ro barbaro (no vel lák, 2006).
Fü löp Jó zsef 1979-ben szü le tett Szom bat he lyen. Esz té-
ta, ger ma nis ta. Je len leg egye te mi sze mi ná ri u mo kat tart 
(Károli Gás pár Egye tem, EL TE), va la mint doktorandusz-
hallgató az EL TE esz té ti ka sza kán.
Géczi Já nos 1954-ben szü le tett Monostorpályiban. Köl tõ,
író, az Is ko la kul tú ra cí mû fo lyó irat fõ szer kesz tõ je. Veszp-
rém ben él. Leg utóbb meg je lent kö te te: Az egyet len tõr 
bal la dá ja (ver sek, 2005).
Györe Bo ri 1981-ben szü le tett Bu da pes ten. Köl tõ. Szü-
lõ vá ro sá ban él. A Gra fo ló gi ai In té zet gra fo ló gus hall ga-
tó ja.
Hárs György Pé ter 1965-ben szü le tett Gyõ rött. Köl tõ, 
es  szé is ta. Leg utóbb meg je lent kö te te: Pszi cho ana logosz. 
Ferenczi – Fre ud (2005).
Hofmann, Maria Georg 1933-ban szü le tett Gyõ rött. Író. 
Salz burg ban él. Szá mos drá má ját mu tat ták be Né met or-
szág ban. Az itt kö zölt szür re a lis ta drá má ját is nagy si ker-
rel ját szot ták. A. Galajda, a bal ke zes köl tõ szín re lép cí mû
re gé nye 2005-ben je lent meg ma gya rul.
Józsa Emõ 1960-ban szü le tett Ko lozs vá ron. Köl tõ. Bu da-
pes ten él.
Ju hász At ti la 1961-ben szü le tett Té ten. Köl tõ, kri ti kus. 
A gyõ ri Ré vai Mik lós Gim ná zi um ta ná ra. Önál ló kö te tei: 
Hi deg láz (ver sek, 2001); Za lán-ver zi ók. Z. T. há rom év ti-
ze de (2004).

Ke le men La jos 1954-ben szü le tett Büssün. Író, kri ti kus. 
Ka pos vá ron él. Leg utóbb meg je lent kö te te: Te le pe sek 
(ver sek, 2002).
Kemsei Ist ván 1944-ben szü le tett Ka pos vá ron. Köl tõ. 
Leg utóbb meg je lent köny ve: Immanuel Kant há ló sip ká ja 
(ver sek, 2006).
Komálovics Zol tán 1964-ben szü le tett Szom bat he lyen. 
Köl tõ, kri ti kus. Gyõ rött él. A pan non hal mi Ben cés Gim-
ná zi um ta ná ra.
Lapis Jó zsef 1981-ben szü le tett Sá ros pa ta kon. A Deb re ce-
ni Dis pu ta és a Zemp lé ni Mú zsa szer kesz tõ je. PhD-hall-
gató a Deb re ce ni Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rán. 
Ku ta tá si te rü le te a lí rai mo dern ség, azon be lül Rad nó ti 
Mik lós és Weöres Sán dor köl té sze te.
Maurits Fe renc 1945-ben szü le tett Új vi dé ken. Fes tõ mû-
vész, gra fi kus. A le gen dás Új Symposion gra fi kai ar cu la-
tá nak ter ve zõ je volt, s hos  szú idõn át dol go zott a Fo rum 
Könyv ki adó mû sza ki és kép szer kesz tõ je ként. 1970-ben 
je lent meg Pi ros Fran kens te in, 1988-ban pe dig Bal ká ni 
map pa cí mû mun ká ja. Verseket is ír, legutóbb 2006-ban 
jelent meg kötete Szürkület szürkületben címmel.
Sü tõ Csa ba And rás 1979-ben szü le tett Gyõ rött. Köl tõ, 
kri ti kus. A Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem Apá czai Cse-
re Já nos Ta ní tó kép zõ Ka rán ta nít. Önál ló kö te te: Spleen 
(ver sek, 2004).
Sza kács Esz ter 1964-ben szü le tett Pé csett. Köl tõ. A 
Pé csi Egye te mi Könyv tár mun ka tár sa. Leg utóbb meg je-
lent kö te te: Saudade (ver sek, 2006).
Szakál Gyu la 1957-ben szü le tett Gyõr ben. Tör té nész, 
po li to ló gus, a Mû hely szer kesz tõ je, a Szé che nyi Ist ván 
Egye tem ta ná ra. Ku ta tá si te rü le te: az em be rek vál lal ko zó 
és po li ti kai ma ga tar tá sa, men ta li tá sa, kü lö nös te kin tet tel a 
si ke res vál lal ko zók ra. Eb ben a té má ban több tu cat ta nul-
mányt pub li kált, há rom önál ló kö te tet szer kesz tett és több 
köny vet írt. Leg utóbb: Vál lal ko zó gyõ ri pol gá rok (2002); 
Kar ri e rek és életstratégiák… (2003); A ci vil szek tor sze re-
pe a tár sa dal mi tõ ke kép zõ dé sé ben (2006).
Sze les Ju dit 1969-ben szü le tett Csengerben. Köl tõ. Svéd-
or szág ban él.
Sze mes Pé ter 1979-ben szü le tett Za la eger sze gen. Kri ti-
kus, esz té ta, a Pan non Tü kör fo lyó irat fõ szer kesz tõ-he lyet-
te se.
Szi ge ti La jos 1940-ben szü le tett Szabadhídvégen. Köl tõ.
Bu da pes ten él. Leg utóbb meg je lent kö te te: Hí vó szó (ver-
sek, 2003).
Ta kács Nán dor 1983-ban szü le tett Mó ron. Köl tõ. A pan-
non hal mi Ben cés Gim ná zi um ban érett sé gi zett. Je len leg 
Bu da pes ten él, az EL TE bi o ló gus sza kos hall ga tó ja.
Vö rös Ist ván 1964-ben szü le tett Bu da pes ten. Író, köl-
tõ, mû for dí tó. Leg utóbb meg je lent kö te te: Gre go ri án az 
er dõn (ver sek, 2005).
Za lán Ti bor 1954-ben szü le tett Szol no kon. Köl tõ. Bu da-
pes ten él. Leg utóbb meg je lent kö te te: dün  nyö gés, fél han-
gok ra (ver sek, 2006).
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